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يةة والمتعادةد معهةا  مةث الةشمد و ةروطي وكيفيةة ر ادبعد تماخ االتفاث بيد الجهة اإل
تةةةد يقةةةوخ بهةةةا المتعادةةةد سةةةدادي اةةةد العقةةةد كمقابةةةح لو مةةةاح لو التوريةةةدات محةةةح العقةةةد وال

مةد طراةد العقةد لد  الةشمد يصةبح اهاايةام ومةد شةخ ال يجةو  ال اإلدارة اإد لصالح جهة 
تسةةطيا اد تعدلةةي وال المتعادةةد يسةةتطيا المطالبةةة ب يةةادة الةةشمد  اإلدارةاةة   ,يافةةرد بتعديمةةي

شمد ولكةةد ا ا كةةاد الةة, العقةةد إبةةراخالمتفةةث  ميةةي بحجةةة  ةةدخ تقةةديري لقةةروت التعادةةد ودةةت 
هةةةة ي الحصةةةةااي التسةةةةر  اةةةةد  اإلدارة إالا لدالمتفةةةةث  ميةةةةي يتمتةةةةا بحصةةةةااي اةةةةد مواجهةةةةة 

اةةد هةة ي  يعةةداالم ةةر  دةةد يفةةرد التعةةديح  مةةث اطةةرات التعادةةد حيةةث , مواجهةةة الم ةةر 
 مةةا هةةو  إضةةاايةودةةد يسةةتحث المتعادةةد لشمةةاد , الحالةةة اسةةتشااى  مةةث مبةةدل اهاايةةة الةةشمد

إليةي  لستشااىم مد المبةدل الم ةار رخر هد األ تعدوالتث مقرر اد العقد اد حاالت محددة 
 مد رخ ح ه ا البحث. إليي  ساتطرث وه ا ما

  :أهمية البحث

 اايبحكخ  األوححقودام مالية اد المقاخ  اإلدارةتعد الحقوث المقررة لممتعادد ما 



 (مستل)(مقارنة دراسة) اإلدارية العقود في الثمن نهائية مبدأ

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

523 

د اد ية التةةةد يمكةةةدتصةةةاداال بةةةالاقر إلةةةث المميةةة ات اال اإلدارةاليوااةةةث  مةةةث التعادةةةد مةةةا 
اةةد العقةةود االدرايةةة مةةد اهةةخ حقةةوث  يعةةدالةةشمد اةةإد  يحصةةح  ميهةةا مةةد التعادةةد ومةةد شةةخ

االمتعادد يسعث اةد المقةاخ , التعادد براخالمتعادد بح ااي يمشح الدااا الحقيقد مد جاابي إل
يضةمد اإاةي إلث تحقيث الربح مد وراى  ممية التعادد واةد قةح مبةدل اهاايةة الةشمد  األوح

وت العاديةةة المسةةاع بتعةةديح لةةد تسةةتطيا مةةد حيةةث المبةةدل واةةد القةةر  اإلدارةلممتعادةةد اد 
بتعةةديح الةةشمد و لةةج  اةةد حةةدوث  دارةال اةةد حالةةة وجةةود اةة  ت ةةريعد يسةةمح لةةإإالةةشمد 

محةح التعادةد وريرهةا  صةااتية واالرتفا  المستمر اةد مةواد الرخةاخ وألدتصادالمتغيرات اال
سواىم كاد بال يادة لخ الاق  و لج لمحفاق  مث بالتعديح  اإلدارةمد الحاالت التد ترخوح 

 التوا د المالد لمعقد .
  :هدف البحث

الهةةةدت مةةةد هةةة ا البحةةةث هةةةو ك ةةةت القصةةةور والعجةةة  الةةة   يتصةةةت ايةةةي الم ةةةر  
دراسةةةةتاا  العرادةةةد اةةةةد تاقيمةةةةي لمةةةةشمد تمهيةةةدام ألدتةةةةرا  الحمةةةةوح لهةةةة ي الم ةةةكمة مةةةةد رخةةةة ح

 لمت ريعات المقاراة .
  :مشكمة البحث

الطبيعية القااواية لم ةروط المتعمقةة بةالشمد المسةتحث لممتعادةد اتيجةة ا ادهةا ترتب 
التعةةديح بإرادتهةةا  اإلدارةشبةةات لو جمةةود تمةةج ال ةةروط  مةةث احةةو يمتاةةا معةةي  مةةث جهةةة 

 صةااتية واالرتفا  المستمر اد المواد واألدتصادالمافردة ,اال ااي وبسبب المتغييرات اال
د كةةح مةةد اراسةةا ومصةةر ولرخةة  بفكةةرة مراجعةةة ديمةةة العقةةد محةةح التعادةةد تتةةدرخح الم ةةر  اةة

ة لما اد داريالعقود اإل لسعارالطبيعية الديااميكية  مث  إقهاراألمر ال   ااعكع  مث 
مما اتج  اي , ة مقيدة بالفكرة التقميدية اد مبدل شبات العقدداريالعراث ا   الت العقود اإل

اضةةةة م  ةةةةد تةةةةتشير هةةةة ي المتغيةةةةرات اةةةةد , دتافيةةةة  تمةةةةج العقةةةةو  لشاةةةةاىالكشيةةةةر مةةةةد الم ةةةةاكح 
الت ةةةريعد الفراسةةةد والمصةةةر   مةةةث الاتةةةااج التةةةد تترتةةةب  مةةةث تطبيةةةث اقريةةةات التةةةوا د 

د هةة ي االاكةةار االمةةر الةة   يكةةود لةةي تةةاشيرام ايجابيةةام ايمةةا لةةو باةةد الم ةةر  العرادةة, المةةالد
 الجديدة .
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 فرضية البحث :

وكةة لج ال ةةروط العامةةة  4112سةةاة ال 1د تعميمةةات تافيةة  العقةةود الحكوميةةة ردةةخ إ
لخ تعد دادرة  مث مواكبة التطور الحاصح  1811لمقاوالت ا ماح الهادسة المدياة لساة 
 اد الت ريعات المقاراة محح الدراسة .

 : منهجية البحث

سةةةيتخ ا تماداةةةا  مةةةث الماهجةةةيد المقةةةارد والتحميمةةةد مةةةد رخةةة ح  ةةةرد الاصةةةو  
 القضااية اد كح مد اراسا ومصر والعراث . خحكاالقااواية واالراى الفقهية واأل

 هيكمية البحث :

اتاةةاوح ايةةي مفهةةوخ مبةةدل اهاايةةة الةةشمد اةةد  األوحاقسةةخ هةة ا البحةةث إلةةث مبحشةةيد س
امةةا اةةد المبحةةث الشةةااد اتطةةرت ايةةي , ومودةةت الت ةةريعات المقاراةةة ماةةي, ةداريةةالعقةةود اإل

 إلث االستشااىات الواردة  مث مبدل اهااية الشمد . 

 األولبث  امل
 مفهىم مبدأ نهائيت الثمن ومىلف التشريعاث املمارنت منه

ة والمتعادةةد داريةةالقا ةةدة العامةةة هةةد مبةةدل اهاايةةة الةةشمد المتفةةث  ميةةي بةةيد الجهةةة اإل
ولكةةةد رخروجةةةام  مةةةث , واد هةةة ا المبةةةدل يحةةةو  حجيتةةةي اةةةد مواجهةةةة اطةةةرات التعادةةةد, معهةةةا

ولقةد حرصةت الت ةريعات , مةث تعةديح الةشمدوالمعادد معهةا   اإلدارةلعاخ دد تتفث  األصح
وهة ا مةا سةابحشي مةد رخة ح تقسةيخ هة ا , المقاراة  مث تاكيد مبدل اهااية الشمد وضوابطي

تاطرث ايي إلث مفهوخ مبةدل اهاايةة الةشمد مةد حيةث التعريةت  األوحالمبحث إلث مطمبيد 
قاراةةة والت ةةريا وحجيتةةي وجوا تعديمةةي لمةةا المطمةةب الشةةااد ابةةيد ايةةي مودةةت الت ةةريعات الم

 :اآلتدالعرادد مد مبدل اهاية الشمد و مث الاحو 
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 األولاملطلب 
 مفهىم مبدأ نهائيت الثمن
اعرت  األوح :ارو ة ش شلبياد مفهوخ مبدل اهااية الشمد, ستقسخ ه ا المطمب إلث 

د امةةا اةةد الفةةر  الشةةااد ابةةيد حجيةةة مبةةدل اهاايةةة الةةشمد, ولرخيةةرام اةة, ايةةي مبةةدل اهاايةةة الةةشمد
 .(1) الفر  الشالث ابيد جوا  اتفاث المتعادديد  مث تعديح الشمد

 تعريف مبدأ نهائية الثمن: الفرع األول

والمتعادةةةد معهةةةا اةةةد العقةةةد  اإلدارةيقصةةةد بهةةة ا المبةةةدل لد الةةةشمد المتفةةةث  ميةةةي بةةةيد 
 المبةرخ بياهمةا يصةبح اهاايةت وال يجةو  أل  مةد المتعادةديد اإلافةراد بتعديمةي سةواى دار اإل

مةد ال ةروط التعادديةة التةد  يعةداةالشمد , تعمث ه ا التعديح بكخ الشمد لو طرث الواةاى بةي
 .(4)هالساسلبرخ العقد  مث 

العقةد بحيةث ال  إبةراخالشمد دد حةدد بصةفة اهاايةة ماة  المحقةة التةد يةتخ ايهةا  يعدو 
قر ومةد هة ي المحقةة ليضةام يسةت, يعتد بالقروت التةد تسةبث تمةج المحقةة لو تةاتد بعةدها

االمتعادةد دةد ال يسةتطيا لد يتحمةح ماةي بحجةي لاةي لرخطةا , يصبح مم مةا لمطةرايدو  السعر
وهةة ي القا ةةدة تصةةدث بالاسةةبة إلةةث , اةةد الحسةةاب لو لاةةي لةةخ يقةةدر القةةروت تقةةديرام جيةةدام 

وال يقصةةةد بةةة لج االرخطةةةاى الماديةةةة التةةةد تقةةةا مةةةد الطةةةرايد اةةةد  مميةةةة  ,(3)ليضةةةام  اإلدارة
 .(2) كمية اال ماح الحساب لو

                                                           

( ٌمذ ػشف اٌصّٓ فٟ اٌرؼمذ اإلداسٞ تؤٔٗ اٌّماتً إٌمذٞ اٌزٞ ٠غرحمٗ اٌّرؼالذ ِغ اإلداسج ٌرغط١ح 1)

ٔفماخ ٚذىا١ٌف اٌؼ١ٍّح اٌّرؼالذ ػ١ٍٙا تاإلػافح إٌٝ استاحٗ اٌّششٚػح . د.ػادي ػثذ اٌشحّٓ 

، 1991خ١ًٍ، أشاس اٌؼمٛد اإلداس٠ح ِٚشىالخ ذٕف١ز٘ا، داس اٌصمافح اٌجاِؼ١ح ،اإلعىٕذس٠ح ،

 .196ص

 . 501( د.ػاؽف عؼذٜ ِحّذ ػٍٟ، ػمذ اٌرٛس٠ذ اإلداسٞ، داس اٌحش٠شٞ ٌٍطثاػح، ت١شٚخ، ص2)
JEAN Marie aubyet pierre bon: droit administrative def biens  

Domaine des travaux publics expropriation . 2ed paris 1993.p.37  

، 1994( د. ع١ٍّاْ اٌطّاٚٞ، األعظ اٌؼاِح ٌٍؼمٛد اإلداس٠ح، ِطثؼح جاِؼح ػ١ٓ شّظ، اٌما٘شج ،3)

 . 526ص

( 99اٌرٕف١ز٠ح ٌمأْٛ ذٕظ١ُ إٌّالظاخ ٚاٌّضا٠ذاخ اٌّظش٠ح سلُ )( ِٓ اٌالئحح 64( ذٕض اٌّادج )4)

ػٍٝ أٔٗ ٠ىْٛ " ٌٍجٙح اإلداس٠ح اٌحك فٟ ِشاجؼح األعؼاس اٌّمذِح عٛاء ِٓ ح١س  1999ٌغٕح 

 ِفشداذٙا أٚ ِجّٛػٙا ٚأجشاء اٌرظح١حاخ اٌّادتح ارا ألؼٝ االِش رٌه ".
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ال يجةو  لهةا  اإلدارةوالقضاى وهو لد  الفقياالمبدل المستقر اد  دارةلما بالاسبة لإ
امةةا اسةةتطيا تعةةديمها باالتفةةاث لو التراضةةد بياهةةا ا  تتعةةرد لمحقةةوث الماليةةة لممتعادةةد و لد 

 الحقام .إليي  وهو ما ستطرث, (1)وبيد المتعادد
 حجية مبدأ نهاية الثمن: الفرع الثاني

وهةةةو البا ةةةث  طةة ثمتعادةةةد  مةةةث اإلليمشةةةح لهةةةخ حقةةوث ا دار العقةةد اإلالةةشمد اةةةد 
يحةةث ألطةةرات التعادةةد االافةةراد بتعةةديح الةةشمد  ومةةد شةةخ ال, الةةدااا  مةةث التعادةةد مةةد جاابةةي

والمتعادةد والغيةةر  اإلدارةمبةدل اهايةة الةشمد يحةو  حجيتةي اةد مواجهةة كةح مةد اةإد  وبة لج
تضةمد لد لممتعادةد  ةدخ دارة اإاها ابالاسبة لإ, هخ المستفيديد مد رخدمات المراث العاخ

امةةةاح مشةةةح هةةة ي السةةةمطة , لمسةةةعر والم ايةةةا الماليةةةة االافةةةراد سةةةمطة التعةةةديح  اإلدارةمةةةاح 
بالتةةةالد حرمااهةةةا مةةةد لاضةةةح و  سةةةت د  بةةةالطبا إلةةةث لحجةةةاخ اإلاةةةراد  ةةةد التعادةةةد دارةلةةةإ

هة ا مةةد جااةب ومةةد  (4). الوسةااح المتاحةة لهةةا لتافية  م ةةرو اتها وتةتميد المرااةث العامةةة
يستطيا لد يطالب مد حيث المبدل بتكشر مد الشمد المتفةث  المتعادد ال, اإد جااب لرخر

طالما لد تافة  العقةد لةخ يتعةرد لصةعوبات لكشةر م ةقي لو التةد تتمشةح اةد اقريةة ,  ميي
 مشح ه ي القروت . ةالمطالبة بالتعويد اتيجالتوا د المالد والتد ترخوح المتعادد 

لةد تسةتطيا مةد حيةث  اإلدارةه ا المبدل يضةمد لةي بةتد اإد  بالاسبة لممتعادد لما 
مةد حةث اإاةي  مةث التعةديح المافةرد  اإلدارةاةد حالةة  ةدخ احتةراخ و  المبدل المساع بةالشمد

 (3)المتعادةد.اإلدارة و لحقتي مد ضرر جراى اعح  المتعادد المطالبة بالتعويد الكامح  ما
يحقةةةث اااةةةدة لممتافعةةةيد اإاةةةي والمتعادةةةد  دارةلةةةإمد يحقةةةث اااةةةدة وا ا كةةةاد مبةةةدل اهاايةةةة الةةةش

و لةةج لد صةةالح المراةةث والماتفعةةيد , برخةةدمات المراةةث العةةاخ الةة   لبةةرخ العقةةد مةةد لجمةةي
الواةةاى بالت اماتهةةا تجةةاي المتعادةةد حتةةث يةةتمكد هةةو بةةدوري مةةد  اإلدارةبرخدماتةةي تحةةتخ  مةةث 

                                                           

، 2003، داس إٌٙؼح اٌؼشت١ح، اٌما٘شج ،2، ؽ( د. إتشا١ُ٘ ِحّذ ػٍٟ، اشاس اٌؼمٛد اإلداس٠ح1)

 .  111ص

 . 201( د. ػادي ػثذ اٌشحّٓ خ١ًٍ، ِظذس عاتك، ص2)

( د. ِحّذ عؼ١ذ حغ١ٓ أ١ِٓ، اٌّثادا اٌؼاِح فٟ ذٕف١ز اٌؼمٛد اإلداس٠ح، داس اٌصمافح اٌجاِؼ١ح، 3)

 .  293، ص2006اٌما٘شج، 
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 طةراد ومةد شةخ تتحقةثاو  لد ضةماد سةيري بااتقةاخالوااى بالت اماتي تجاي المراث العاخ وبالتةا
 .  (1)مصمحة المتافعيد بالمراث 

 جواز أتفاق المتعاقدين عمى تعديل الثمن : الفرع الثالث

ياصةةةرت إلةةةث الحيولةةةة بةةةيد لحةةةد  دار د مفهةةةوخ مبةةةدل اهاايةةةة الةةةشمد اةةةد العقةةةد اإلإ
وتطبيقةةام , رخةةرادةةد اآللمتفةةث  ميةةي دود رضةةاى المتعالمتعادةةديد واالسةةتق ح بتعةةديح الةةشمد ا

يجةو  اإاةي ة داريلمقوا د العامة اد اقرية العقد بصفة  امة والتد تطبث  مث العقود اإل
يةةةي اةةةد د المتفةةةث  ماألصةةةمألطةةةرات الع دةةةة التعادديةةةة معةةةام االتفةةةاث  مةةةث تعةةةديح السةةةعر 

 . (4)العقد
ث والمتعادةةةد  مةةة اإلدارةو ميةةةي يمكةةةد تعةةةديح ديمةةةة العقةةةد  ةةةد طريةةةث االتفةةةاث بةةةيد 

تعديمةي, افةد هة ي الحالةة يجةب لد تكةةود ايةة التعةديح واضةحة وصةريحة ولد توااةث  مةةث 
 . (3)داألصمالعقد  إبراخه ا التعديح السمطة المرختصة ب

ة لةيع اهاايةام, داريةولوضح مجمع الدولة الفراسد بةتد تحديةد الةشمد اةد العقةود اإل
مسةةةةعر المتفةةةةث  ميةةةةي ر مغةةةةاير لاةةةةيمكد ألطةةةةرات العقةةةةد اد يتفقةةةةوا الحقةةةةا  مةةةةث سةةةةعر ارخةةةة

الةشمد الة    إلةث لد ة العميةا اةد مصةرداريةواد ه ا الصةدد  هبةت المحكمةة اإل ,(2)بداية
 , إالا لدولد كةةاد يقيةةد كتصةةح  ةةاخ طرايةةة, ةداريةةيحةةدد باتفةةاث المتعادةةديد اةةد العقةةود اإل

ة داريةةةالسةةةمطة اإل إرادةاةةةا ا مةةةا ت دةةةت ,  لةةةج ال يماةةةا دااواةةةام مةةةد االتفةةةاث  مةةةث تعديمةةةي
المتعادةةد معهةةا  مةةث تعةةديح  إرادةد صةةريحة وداطعةةة مةةا األصةةملمرختصةةة بةةا بةةراخ العقةةد ا

 . (5)ولمتاا الرخروج  ميي اال اد حدود القااود, الشمد كاد واجب الافا 

                                                           

ٌؼمذ اٌرٛس٠ذ اإلداسٞ، داس اٌجاِؼ١ح اٌجذ٠ذج،  ( د. ٘أٟ ػثذاٌشحّٓ إعّاػ١ً، إٌظاَ اٌما1ٟٔٛٔ)

 .  1066، ص2012اإلعىٕذس٠ح، 
 .  119، د. إتشا١ُ٘ ِحّذ ػٍٟ، ِظذس عاتك، ص209( د. ػادي ػثذاٌشحّٓ خ١ًٍ، ِظذس عاتك، ص2)

( د. ِحذ فؤاد اٌحش٠شٞ، ذؼذ٠ً ػمٛد األشغاي اٌؼاِح ٚفماً ألٚاِش اٌرغ١١ش، داس إٌٙؼح اٌؼشت١ح، 3)

 . 216، ص2011ج، اٌما٘ش
 .  449، ص2012، ِٕشٛساخ ص٠ٓ اٌحمٛل١ح، ت١شٚخ، 2( د. ٔظشٞ ِٕظٛس إٌاتٍغٟ، اٌؼمٛد اإلداس٠ح، ؽ4)

ق . ػ١ٍا،  12ٌغٕح  1222فٟ اٌطؼٓ سلُ  11/1/1910( حىُ اٌّحىّح اإلداس٠ح اٌؼ١ٍا اٌظادسج تجٍغح 5)

أٚسد٘ا د. ِحّذ فؤاد اٌحش٠شٞ،  ،24، ذؼُ 146، ص1ضق،  15اٌّٛعٛػح اإلداس٠ح اٌحذ٠صح، اٌغٕح 

 .  216ِظذس عاتك، ص
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لتفةةاث المتعادةةديد  مةةث تعةةديح الةةشمد مةةد االسةةتشااىات الةةواردة  يعةةدولرخيةةرام الةةبعد 
سةةةةتشااى يمشةةةةح تطبيقةةةةام لممبةةةةاد  القااوايةةةةة با تبةةةةار لد هةةةة ا اال,  مةةةةث مبةةةةدل اهاايةةةةة الةةةةشمد

 إبةراخد ي ريعة المتعادديد تبيح لممتعادةد دا دة العقد ؛ ألدالمعموح بها اد لطار القااود
العقةةد وتعديمةةي واقةةام لمةةا يتفةةث  ميةةي مةةا  ةةدخ مرخالفةةة القوا ةةد القااوايةةة المم مةةة المتعمقةةة 

عادديد  مث تعديح الشمد المسةتحث المت إرادةت دد  اآلرخر يعدوالبعد  ,(1)بالاقاخ العاخ
لممتعادد ال يمشح استشااىم  مةث مبةدل اهاايةة الةشمد والباحةث ي يةد  لةج با تبةار اسةتشااىات 

ي  مةةةث المتعادةةةديد ررمةةةام الماقمةةةة لتعديمةةة حكةةةاخمبةةةدل اهاايةةةة الةةةشمد تتمشةةةح اةةةد اةةةرد األ
عقةد توضةح ه ا ويتخ التعديح االتفادد لمشمد  ادة بموجةب  ةروط صةريحة اةد ال ,(4) د

 سةعاركيفية اجرااي ودد اصطمح  مث تسمية تمج ال روط بال ةروط الرخاصةة بمراجعةة األ
تمحةةةث بالعقةةةد  (م حةةةث)اضةةة   ةةةد  لةةةج دةةةد يةةةتخ التعةةةديح ليضةةةام بموجةةةب وشةةةااث مسةةةتقمة 

والمتعادد هة ا وال ياةتج التعةديح االتفةادد لمةشمد ل   اإلدارةها بيد جهة إبرامد ويتخ األصم
ل  و ةد  يةادة الةشمد اةإد  و مث  لةج, اد مودعام  ميي مد السمطة المرختصةكإالا إ ا  لشر

 .(3)ر مترخصصة يكود مجردام مد ل  لشرة ريإدارييصير لممتعادد مد جهة 

 املطلب الثاني 
مىلف التشريعاث املمارنت والتشريع العرالي من مبدأ نهائيت 

 الثمن 
وح محح المقاراة  مث تتكيد لقد حر  الم ر  اد كح مد القواايد القاامة اد الد

يةةر اةةد خ التتكيةةد  مةةث اسةةموب الةةشمد المتغكمةةا تةة, مبةةدل اهاايةةة الةةشمد بالاسةةبة لممتعادةةديد
 : اآلتداقرها  مث الاحو  لرخر واد حاالت , (2)العقود طويمة األمد

                                                           

، د. ع١ٍّاْ اٌطّاٚٞ، ِظذس عاتك، 294( د. ٔظشٞ ِٕظٛس إٌاتٍغٟ، ِظذس عاتك، ص1)

 . 539ص

 .  295 - 294( د. ِحّذ عؼ١ذ حغ١ٓ ا١ِٓ، ِظذس عاتك، ص2)

 .  295ص، ( اٌّظذس ٔفغ3ٗ)

اٌصّٓ اٌصاتد ػٍٝ ػمٛد اٌصّٓ اٌّرغ١ش، ٚرٌه ( ٠الحع اْ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي ِا صاٌد ذفؼً ػمٛد 4)

ٌغٌٙٛح إػذاد ١ِضا١ٔاخ اٌّششٚع، ٌٚىٓ ٠غ١ة ػٓ ٘زٖ اٌذٚي تؤْ اٌّرؼالذاْ اٌز٠ٓ ٠مذِْٛ 

 =ػطاءاذُٙ ػٍٝ أعاط اٌغؼش اٌصاتد ٠ٕضػْٛ إٌٝ اٌض٠ادج فٟ ػشٚػُٙ ٌّٛاجٙح احرّاالخ ص٠ادج
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 الوضع في فرنسا : الفرع األول

التةةد تعتمةةد  ة األكشةةر لهميةةة حةةددت المبةةاد داريةةد بعةةد مةةواد دةةااود العقةةود اإلإ
, ل  ال يتغير رخ ح مدة العقد, وه ا الشمد دد يكود شابتام , ها الشمد اد العقودلساس مث 

ويمكةةةةد اد يكةةةةود دةةةةاب م لممراجعةةةةة وهةةةةو الةةةةشمد الةةةة   يمكةةةةد اد يتعةةةةدح تبعةةةةام لمتغيةةةةةرات 
ل  يعتمةةد هةة ا الةةشمد اةةد حةةاالت دااوايةةة , ية وواةةث  ةةروط محةةددة اةةد القةةااوددتصةةاداال

ة اةةةةد اراسةةةةا داريةةةةمةةةةد مدواةةةةة العقةةةةود اإل (81)المةةةةادة ل ةةةةارت اقةةةةد  (1)ود, حةةةةددتها القةةةةاا
كةةاد هاةةاج إالا إ ا  إلةةث مبةةدل اهاايةةة الةةشمد و ةةدخ جةةوا  تعديمةةي 1888الصةةادرة اةةد سةةاة 

إلث ا  المادة  ضااةباإل (4)ا  صريح اد العقد يجي  ه ا التعديح ويوضح  روطي, 
 (18)المةةادة  لحكةةاخمةةا مرا ةةاة  4110-881مةةد دةةااود الم ةةتريات العامةةة ردةةخ  (11)

 .  (3) مث لاي

  .(2)السعر الاهااد يكود حا مام واهاايام  .1
 .(5)الشابت دود تغيير طواح مدة العقدالسعر هو السعر  .4
األصح لد يتخ إبراخ العقد بسعر شابةت ا ا كةاد سةعر محةح العقةد لةيع مةد المحتمةح  .3

 ةاالدتصةةةاديالقةةةروت  لد يتعةةةرد لمرخةةةاطر األطةةةرات الرايسةةةية اةةةد العقةةةد, بسةةةبب

                                                                                                                                                      
شج اٌرٟ ذمذَ ػطاءاخ ذىْٛ أعؼاس٘ا ػٍٝ اٌرىٍفح، ٌٚمذ أشثد اٌٛالغ اٌؼٍّٟ تؤْ اٌؼمٛد اٌىث١=

األعاط اٌّرغ١ش ذفؼٟ ػادج إٌٝ أعؼاس إػاف١ح ألً أخفاػا ػٓ ذٍه اٌرٟ ذمذَ ػطاءاخ ػٍٝ 

األعاط اٌصاتد د. ٔؼ١ُ ػط١ح، ذغ١١شاخ عؼش اٌظشف ٚاشش٘ا ػٍٝ شّٓ اٌؼمذ اإلداسٞ، ِجٍح اٌؼٍَٛ 

 .  9، ص١ٔٛ1992ٛ، اإلداس٠ح، اٌغٕح اٌشاتؼح ٚاٌصالشْٛ، اٌؼذد األٚي، ٠

 .  445( د. ٔظشٞ ِٕظٛس إٌاتٍغٟ، ِظذس عاتك، ص1)

 .  219( د. ِحّذ عؼ١ذ حغ١ٓ أ١ِٓ، ِظذس عاتك، ص2)

( ِٓ لأْٛ اٌّشرش٠اخ اٌؼاِح ِٕٗ ػٍٝ أٔٗ ِٓ اٌّحرًّ أْ ٠ىْٛ عؼش اٌؼمذ 19( ٚذٕض اٌّادج )3)

األداءاخ ِحً اٌؼمذ ِؼمذج ٚراخ  فٟ حاٌح أْ ذىْٛ: ِؤلد ٚرٌه فٟ اٌظشٚف االعرصٕائ١ح اٌرا١ٌح

ذم١ٕح ج١ذج، ٚفٟ حاٌح ٚجٛد ؽاتغ اعرؼجاي ػٕذِا ذىْٛ اٌّخاؽشج اٌرم١ٕح وث١شج، ػٍٝ أْ ٠حذد فٟ 

اٌؼمذ أْ اٌغؼش ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٔٙائٟ فٟ ِصً ٘زٖ اٌحاالخ ... ٠ٚرٕاٚي ت١اْ ٌٍغؼش اٌّؤلد 

٠ّٕغ أْ ذرؼّٓ عمف ٔٙائٟ ٌٍغؼش،  اٌششٚؽ اٌرٟ ع١رُ ذحذ٠ذ اٌغؼش إٌٙائٟ ِٓ خالٌٙا ٚال

ٚاٌراس٠خ اٌزٞ ٠ٛجة تٕاًء ػ١ٍٗ ٌٍّششح أْ ٠رذخً ف١ٗ ٌرحذ٠ذ عؼشٖ إٌٙائٟ ٚاٌمٛاػذ اٌّحاعثح 

ٌرحذ٠ذ ٘زا اٌغؼش ٠ٚجة أْ ٠ٛلغ اٌّششح ػٍٝ ػّأاخ ٚٚشائك احر١اؽ١ح ٌٍغٍطح اٌّرؼالذج ذف١ذ 

 حمٙا فٟ اٌّؼٕٟ فٟ ِحاعثح اٌرىا١ٌف . 

 .  915/2006( ِٓ لأْٛ اٌّشرش٠اخ اٌؼاِح اٌفشٔغٟ سلُ 19ٌٚٝ ِٓ اٌّادج )( اٌفمشج األ4)

 ( ِٓ اٌمأْٛ ٔفغٗ . 19( اٌفمشج اٌصا١ٔح ِٓ اٌّادج )5)
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المتودعةةة رخةة ح اتةةرة معقولةةة مةةد تافيةة  األداىات محةةح العقةةد, إالا لاةةي يمكةةد تحةةديث 
 : السعر اد الحاالت اآلتية

تمةج المةوا خ ريةر  لرخةر العقد بسعر شابةت لتوريةد لةوا خ لو رخةدمات  إبراخ ادما يتخ 
بة لمعمةح اةد الودةت رير مطمو ) ماح المطموبة لمعمح اد الودت الراهد ورير حاليي واأل

وكة لج يةتخ تحةديث , يا   مث تحديث مفصح يحةدد السةعر الجديةد رخ لةي, اإاي الحالد
لفترة لطوح مد ش شة ل هر مد تاريخ وضا المر ح لسةعري  سعارالسعر ا ا تخ وضا األ

ويمكةد لد يةا   مةث تحةديث السةعر اةد , اد العةرد المقةدخ ماةي والتةاريخ لتافية  العقةد
تهةةاى التافيةة  ا ا كااةةت القةةروت ؛ ألاشةةة ل ةةهر مةةد تةةاريخ المةةدة المقةةررةاتةةرة لدةةح مةةد ش 

  (1) ية المصاحبة لمعممية التعاددية رير طبيعية.دتصاداال

شمد العقد يكود اهاايام ورير دابح لمتعديح اإد   د واقام له ي الاصو  الت ريعيةإ
 طواح مدة تافي  العقد . 

 الوضع في مصر : الفرع الثاني

ل احةةةة التافي يةةةة لقةةةااود تاقةةةيخ الماادصةةةات والم ايةةةدات إلةةةث مبةةةدل اهاايةةةة ال ةةةارت 
الةةةشمد حيةةةث اصةةةت  مةةةث لد  الفاةةةات التةةةد حةةةددها مقةةةدخ العطةةةاى بجةةةدوح الفاةةةات ت ةةةمح 
وتغطد جميا المصرواات وااللت امات ليا كاد او ها التةد تتكبةدها بالاسةبة إلةث كةح باةد 

وتافيةةد جميةا األ مةاح وتسةةميمها  صةااتد األوكةة لج ت ةمح القيةاخ باتمةةاخ تورية, مةد الباةود
مةةدة الضةةماد طبقةةام ل ةةروط العقةةد وتةةتخ المحاسةةبة  لشاةةاىة والمحااقةةة  ميهةةا داريةةلمجهةةة اإل

الاهاايةةةة بةةةالتطبيث لهةةة ي الفاةةةات بصةةةرت الاقةةةر  ةةةد تقمبةةةات السةةةوث والعممةةةة والتعريفيةةةة 
 .(4) رخر الكمركية وريرها مد الضرااب والرسوخ األ

الا  بااي ال يحث لممتعادد اد يطالب ب يةادة الةشمد المتفةث  ميةي استاتج مد ه ا 
 لو مايحدث مد تغير  مث التعريفيةالسوث لو العممة  لسعاراستاادام إلث ارتفا  

                                                           

 ( ِٓ اٌمأْٛ ٔفغٗ . 19( اٌفمشج اٌصاٌصح ِٓ اٌّادج )1)

 99ٌّضا٠ذاخ سلُ ( ِٓ اٌالئحح اٌرٕف١ز٠ح ٌمأْٛ ذٕظ١ُ إٌّالظاخ ٚا55( اٌفمشج اٌغادعح ِٓ اٌّادج )2)

 . 1999ٌغٕح 
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 الجمركية وريرها مد الضرااب .

ولقةةد ااتقةةد بعةةد الفقةةي مسةةمج ال ةةر  اةةد المسةةاواة مةةا بةةيد تقمبةةات السةةوث وسةةعر 
حدشي مد تغيير اةد التعريفةة الجمركيةة وريرهةا مةد الضةرااب العممة مد جااب وبيد ما ي

و لةةةج مةةةد حيةةةث األشةةةر الةةة   يحدشةةةي كةةةح ماهمةةةا  مةةةث اهاايةةةة الةةةشمد رخةةةر , والرسةةةوخ األ
بمعاةث لد المتعادةد ا ا كةاد ال يجةو  لةي لد يطالةب ب يةادة اةد الةشمد , المستحث لممتعادد

ال يجةةو  لةةي ايضةةام اإاةةي لعممةةة السةةوث وا لسةةعارالمتفةةث  ميةةي اسةةتاادام إلةةث ل  ارتفةةا  اةةد 
المطالبةةة بةةت   يةةادة اةةد الةةشمد اسةةتاادام إلةةث مةةا يحةةدث مةةد تغييةةر اةةد الرسةةوخ الجمركيةةة 

ويسةةةتدح الفقةةةي  مةةةث وجهةةةة الاقةةةر السةةةابقة بمةةةا دةةةرري دضةةةاى  (1)وريرهةةةا مةةةد الضةةةرااب. 
 لةةةج بقولهةةةا ... لد الحكةةةخ يرختمةةةت ة العميةةةا ودسةةةمد الفتةةةو  والت ةةةريا و داريةةةالمحكمةةةة اإل

اةا ا كةاد السةبب راجعةام إلةث تقمةب , رخت ت السبب ال   يطرل اي شر  مةث ديمةة العطةاىاب
 السةةةوث وسةةةعر العممةةةة التةةة خ المقةةةاوح بمةةةا بترتةةةب  مةةةث  لةةةج مةةةد لشةةةار سةةةواى بال يةةةادة او
الاقصاد لما ا ا كاد السبب راجعام إلث تعديح الضرااب والرسوخ الجمركية الت مت الو ارة 

ر  مث الاحو المبيد اةد المةادة   ومةد شةخ ال يجةو  ديةاع تقمبةات بما يترتب  ميي مد لشا
الضةرااب والرسةوخ الجمركيةة اةد رخصةو  مةا يترتةب  لسةعارسعر العممة  مث تعدي ت 

 (4) ميها مد لشار.

ة بةةةتد المقصةةةود بالضةةةرااب والرسةةةوخ الجمركيةةةة التةةةد داريةةةولقةةةد دةةةررت المحكمةةةة اإل
لمةا مةا يطةرل بعةد , ودةت تقةديخ العطةاى, سةاريةسيتحممها المتعادد هو الضةرااب والرسةوخ ال

كمةةا هةةو الحةةاح بالاسةةبة لم يةةادة اةةد سةةعر الصةةرت اإلدارة,  لةةج مةةد  يةةادة يتحممهةةا جهةةة 
بحسباد لد المحكمة مةد يتحمةح ديمةة ال يةادة اةد الحةالتيد واحةد وهةد تةتميد مةد يتعادةد 

عةد تقةيخ العطةاى ة ضد كح تغييةر اةد الضةرااب لو الرسةوخ الجمركيةة بداريما الجهات اإل
واد يسةةةدد  تةةةترخيروحةةةث تمةةةاخ التوريةةةد  ةةةريطة اد يةةةتخ التافيةةة  اةةةد الموا يةةةد المحةةةددة دود 

                                                           

. ٚد. ػاؽف عؼذٞ ِحّذ، ِظذس عاتك،  219( د. ِحّذ عؼ١ذ حغ١ٓ ا١ِٓ، ِظذس عاتك، ص1)

 .  501ص

 ( اٌّظذس ٔفغٗ، اٌظفحح ٔفغٙا . 2)
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هةةو مسةةتقر اقهةةام  امةةا  ميةةي العمةةح ومةةا ,(1)المتعادةةد الرسةةوخ الجمركيةةة بالافقةةات الجمركيةةة
اشمةةةة اةةةارث بةةةيد تقمبةةةات السةةةوث وسةةةعر العممةةةة مةةةد ااحيةةةة , ودضةةةاىم  مةةةث رخةةة ت  لةةةج

ية شر تقمةب السةوث ومةا ياةتج  الا لااألصةح  لرخةر ,وخ الكمركية مد ااحية والضرااب والرس
بيامةةةا تةةة شر , العممةةةة  مةةةث اهاايةةةة الةةةشمد المسةةةتحث لممتعادةةةد لسةةةعار اةةةي مةةةد  يةةةادة اةةةد 

حيث تعد اد ه ي الحالة مةد القةروت , الضرااب لو الرسوخ الكمركية  مث اهااية الشمد
 .(4)يتحمح اتااجها الا لادد ايها وتقضد العدالة رخح لممتعد الطاراة رير المتودعة والتد ال

إليةي  (  مث رخ ت ما  هبت00وه ا بالفعح مادررتي ال احة التافي ية اد المادة )
و مةث اد المتعادةد  اإلدارة( حيث اكدت  مث اهااية السعر المقةدخ مةد جااةب 55المادة )

يفةة الجمركيةة لو الرسةوخ اليتحمح اال باى الماليةة الااجمةة  ةد ا  تغيةر يحةدث اةد التعر 
اقةةد اورد ال ةةر  المصةةر  اةةد الفقةةرة , المةةوردة صةةااتلو الضةةرااب التةةد تحصةةح  مةةث األ

مةةد ال احةةة التاف يةةة سةةالفة الةة كر  مةةث ااةةي م ا ا حةةدث تغيةةر اةةد  (00)د( مةةد المةةادة )
المةةوردة  صةةااتالتةةد تحصةةح  ةةد األ رخةةر التعريفةةة الجمركيةةة لو الرسةةوخ لو الضةةرااب األ

ة الوادعة بةيد تقةديخ العطةاى وارخةر مو ةد لمتوريةد وكةاد التوريةد دةد تةخ اةد رضةود اد المد
المةةةةدة المحةةةةددة لةةةةي ايسةةةةو  الفةةةةرث تبعةةةةام لةةةة لج ب ةةةةرط اد يشبةةةةت المةةةةورد ااةةةةي اد  الرسةةةةوخ 

الفاةات المعدلةة بال يةادة امةا اةد حالةة ا ا  لسةاعالمةوردة  مةث  صةااتوالضرااب  مث األ
اشبةت المةورد ااةي اد  الرسةوخ إالا إ ا  لفةرث مةد العقةدكاد التعديح بالاق  اترخصخ ديمةة ا

يمااةةام مةةد الم ةةر  المصةةر  بةةاد العقةةد ا  و  (3)دبةةح التعةةديح.  يةاألصةةمالفاةةات  لسةةاع مةةث 
لتافية  م ةرو اتها لضةماد سةير المرااةث العامةة  دارةمد اهخ الوسااح المتاحةة لةإ دار اإل

لهةة ا المبةةدل وديامهةةا بتعةةديح السةةعر لو  اإلدارةاعةةخ احتةةراخ , ي كةةد  مةةث اهاايةةة السةةعراإاةةي 
 افردة لها سي د  حتمام إلث لحجاخالم رادةالم ايا المالية التد تخ االتفاث  ميها وباإل

                                                           

، أشاس إ١ٌٗ 11/5/1993ق، جٍغح  35ٌغٕح  3439( حىُ اٌّحىّح اإلداس٠ح اٌؼ١ٍا فٟ اٌطؼٓ ذؼُ 1)

ماػٟ اإلداسٞ ٚذطث١ك لأْٛ إٌّالظاخ ٚاٌّضا٠ذاخ ػٍٝ اٌؼمٛد اإلداس٠ح د. ِا٘ش اتٛ اٌؼ١ٕ١ٓ، اٌ

 .  316، ص2009ٚفماً ألحىاَ ٚفراٚٞ ِجٍظ اٌذٚي حرٝ ػاَ 

 .  1062( د. ٘أٟ ػثذاٌشحّٓ إعّاػ١ً، ِظذس عاتك، ص2)

 .  2009( د. ِحّذ ِا٘ش اتٛ اٌؼ١ٕ١ٓ، ِظذس عاتك، ص3)
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 .  (1)اإلدارةال ركات  د التعادد ما و  االاراد

ادةح جمةودام ممةا كااةت  ميةي اةد السةةابث  دار ولكةد اصةبحت الاقةرة إلةث العقةد اإل
االمتعادةةد , الفاةةد والتقاةةد وضةةرورة اقةةح التكاولوجيةةا مةةد الرخةةارجاتيجةةة التطةةور العممةةد و 

تعراهةةةا  اةةةد التعةةةديح االافةةةراد  لمعقةةةد والتةةةد ال اإلدارةاالجابةةةد يرخ ةةةث داامةةةام مةةةد سةةةمطة 
الةةةاقخ القااوايةةةة القاامةةةة اةةةد العديةةةد مةةةد البمةةةداد  ات الفقةةةي األاجموسكسةةةواد و مةةةث وجةةةي 

التغيةةةةرات اةةةةد التكمفةةةةة االجماليةةةةة كمةةةةا ااهةةةةخ يرخ ةةةةود , الرخصةةةةو  اةةةةد العقةةةةود الطويمةةةةة
لمم ةةاريا الكبيةةرة ممةةا يةة د  إلةةث لحجةةاخ المتعادةةديد اةةد مشةةح هةة ي الةةدوح  ةةد التعادةةد مةةا 

وايمااةةةةام مةةةةد ال ةةةةر  , وبةةةة لج تفةةةةوت الدولةةةةة  مةةةةث افسةةةةها ارصةةةةة اقةةةةح التكاولوجيةةةةا اإلدارة
اإاةي ا المصر  بضرورة اهاايةة السةعر ومرا ةاة التغيةر اةد التكمفةة وهةدت اقةح التكاولوجية

الحقةةام  اةةد موضةةو  إليةةي  وهةة ا مةةا سةةاطرث, (4)رخمةةث اةةو  مةةد الموا اةةة بةةيد هةة ي و لةةج 
 االستشااىات الواردة  مث مبدل اهااية الشمد .

 الفرع الثالث: الموقف في العراق

تافيةةة   توتعميمةةةا 4112( لسةةةاة 18مةةةد رخةةة ح اصةةةو  العقةةةود الحكوميةةةة ردةةةخ ) 
صةةادرة بموجبهةةا اضةة م  ةةد  ةةروط المقةةاوالت ال 4112( لسةةاة 1العقةةود الحكوميةةة ردةةخ )

و ةةةروط المقةةةاوالت ال مةةةاح الهادسةةةة الكهرباايةةةة  1811أل مةةةاح الهادسةةةة المدياةةةة لسةةةاة 
, اهاايةةة الةةشمد لهاةةاج اقةةد ت ةةريعد امةةا يتعمةةث بمبةةد اجةةد اد1818والميكاايكيةةة لسةةاة 

اةد العةراث ولكةد هة ا اليعاةد اد الةشمد دابةح لمتعةديح , حيث لخ اجد اصام ي ير إلث  لج
سةةةواى اةةةد حالةةةة , العقةةةد بةةةراخاةةةد حالةةةة وجةةةود القةةةروت االدصةةةادية التةةةد تقهةةةر الحقةةةام إل
يةة وريرهةا األولالمةواد  لسةعارتقمبات العممة اد السوث لو  يةادة االجةور لو التامياةات لو 

وبالتالد اقد رخمت الاصو  الت ريعية مد شمة مةادة تارخة  , مد المسااح المتودا حدوشها
غير اد حالةة وجةود تمةج القةروت بةح يمجةت المتعادةد لممطالبةة بةالتعويد  ةد بالشمد المت

                                                           

 .  1062تك، ص( د. ٘أٟ ػثذاٌشحّٓ خ١ًٍ، ِظذس عا1)

 .  1063( اٌّظذس ٔفغٗ، ص2)
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تمةةج القةةروت وهةة ا يعاةةد اد سةةعر العقةةد اةةد العةةراث لحةةد  مماةةا يكةةود اهاايةةام ماةة  درخةةوح 
   العقد حي  التافي  وحتث اهااية .

 ث  الثانيبامل
 االستثناءاث الىاردة على مبدأ نهائيت الثمن

اإلدارة اد الشمد المتفث  ميي يتمتةا بحصةااي اةد مواجهةة ا ا ك ةدارياد العقود اإل
االافةةراد تعةةديح  اإلدارةهةة ي الحصةةااي التسةةر  اةةد مواجهةةة الم ةةر  ومةةد شةةخ تممةةج  إالا لد

اةةد هةة ي الحالةةة تمشةةح اسةةتشااىم ورخروجةةام  ةةد اإاهةةا  الةةشمد اد ماحهةةا الم ةةر  تمةةج السةةمطة
  يقةةةدرها الم ةةةر  اةةةد هةةة ي الحالةةةة العةةةاخ تحقيقةةةام لمقتيضةةةيات الصةةةالح العةةةاخ الةةة  األصةةةح

تحقيقةةةام لمقتضةةةيات الصةةةالح العةةةاخ الةةة   يقةةةدرها اةةةد هةةة ي الحالةةةة وهةةة ا االسةةةتشااى مقةةةرر 
اقةةةةط ,كمةةةةا يوجةةةةد اسةةةةتشااى ارخةةةةر مقةةةةرر لمصةةةةمحة المتعادةةةةد يتمشةةةةح اةةةةد  اإلدارةلمصةةةةمحة 

دةةاخ  إضةاايةاقيةر ا مةةاح , رخة ت الةشمد المتفةةث  ميةي اةةد العقةد إضةةااداسةتحقادي لةشمد 
اتااوح كةةةح حالةةةة مةةةد االسةةةتشااايد السةةةابقيد  مةةةث وسةةة, (1)المتعادةةةدة اإلدارةلمصةةةمحة بهةةةا 

 يد :اآلتيالتوالد مد رخ ح المطمبيد 

  األولاملطلب 
 التدخل التشريعي لتعديل الثمن املستثك للمتعالد 
 اإلدارةيتدرخح الم ر  اد مااسبات  ديدة لتعديح الشمد المسةتحث لممتعادةد ويمةاح 

العةةةاخ تحقيقةةةةام  األصةةةحلاقةةةر اةةةةد الةةةشمد الةةةوارد اةةةةد العقةةةد ورخروجةةةام  مةةةةث ا إ ةةةادةسةةةمطة 
 .  (4)لمقتضيات الصالح العاخ

اتطرث إلةث التةدرخح الت ةريعد لتعةديح الةشمد اةد كةح مةد اراسةا سةوبااى  مةث  لةج 
 : اآلتدومصر و مث الاحو 

 : الوضع في فرنسا الفرع األول
                                                           

 .  295( د. ٘أٟ ػثذاٌشحّٓ إعّاػ١ً، ِظذس عاتك، ص1)

 .  209( د. ػادي ػثذاٌشحّٓ خ١ًٍ، ِظذس عاتك، 2)
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 . (1)ديح الشمدمد الحاالت التد تدرخح ايها الم ر  الفراسد لتع

الاقةر اةد االشمةاد الةواردة بةالعقود  إ ةادة اإلدارةال   رخةوح  1833مايو  31دااود  .1
ث حيث درر الم ر  بموجةب هة ا األولالحربية التد ابرمت بمااسبة الحرب العالمية 

مد ديمةة العقةد لو ديمةة  (%11)القااود وضا حد لدصث لمربح بما ال يتجاو   د 
 رلع ماح المستشمر. 

الضةةرااب المفروضةةة  مةةث  إلغةةاىوالصةةادر ب 1821ياةةاير  31قةةااود الصةةادر اةةد ال .4
وبمقتضث ه ا القااود لجا  الم ةر  دار , العامة و قود التوريد اإل  غاحمقاولد األ

لو احتجةةةةا  جةةة ى مةةةةد الةةةشمد المسةةةةتحث  اسةةةتردادالمتعادةةةةدة الحةةةث اةةةةد  اإلدارةلجهةةةة 
 .  (4)اجب داعهالممتعادد يوا   ديمة الضريبة التد كاد مد الو 

يضةةةةام اةةةةد مجةةةاح تعةةةةديح الةةةةشمد المسةةةةتحث لد مقةةةةاهر تةةةةدرخح ال ةةةر  الفراسةةةةد ومةةة
حيةث دةرر بموجةب القةااود الصةادر , لممتعادد ما درري برخصو   قود التعمير الفراسةية

الاقر اد األشماد الواردة ببعد العقود المبرمةة اةد  إ ادةجوا   1820اكتوبر  18اد 
بواسةةةةطة و يةةةةر التعميةةةةر  1820حتةةةةث لوح مةةةةايو  1822اير الفتةةةةرة الوادعةةةةة بةةةةيد لوح ياةةةة

والترخطةةيط وتتاةةاوح التعةةديح اةةد هةة ي العقةةود األشمةةاد التةةد تتجةةاو  الحةةدود المعقولةةة, هةة ا 
ويةةةةتخ مراجعةةةةةة األشمةةةةاد الةةةةةواردة اةةةةةد  قةةةةود التعميةةةةةر بواسةةةةةطة لجةةةةاد مترخصصةةةةةة تتمتةةةةةا 

ات واسةةةةةةعة اةةةةةةد تحديةةةةةةد لشمةةةةةةاد جديةةةةةةدة اةةةةةةد ضةةةةةةوى القةةةةةةروت ارختصاصةةةةةةبصةةةةةة حيات و 
  .(3)والم بسات الرخاصة بالمادة المعروضة  ميها

 حكةاخإلةث لهةخ األ 1888مدواة العقةود الفراسةية لسةاة ل ارت اقد  اض م  د  لج
, ية المتودعةةةدتصةةادالرخاصةةة بمراجعةةة الةةشمد المسةةتحث لممتعادةةد اةةد ضةةوى التغييةةرات اال

                                                           

 .  291( أشاس إ١ٌٗ د. ِحّذ عؼ١ذ حغ١ٓ أ١ِٓ، ِظذس عاتك، ص1)

جضء ِٓ اٌصّٓ اٌّغرحك ٌٍّرؼالذ ( ٘زا ٚذؼذ ذٍه اٌغٍطح اٌّخٌٛح ٌجٙح اإلداسج العرشداد أٚ احرجاس 2)

ِٓ لث١ً اٌشخظح اٌرٟ ٠حٛص ِؼٙا ٌإلداسج أْ ذرٕاصي ػٓ اعرؼّاٌٙا، ٚرٌه اٌرٕاصي اٌزٞ ٠ّىٓ أْ 

٠رُ تظٛسج طش٠حح وّا ٠ّىٓ أْ ٠رُ تظٛسج ػ١ّٕح، ِٚصاي رٌه سد اٌرؤ١ِٓ ٌٍّرؼالذ دْٚ الرطاع 

ج ػٍٝ اٌرٕاصي ػٓ اعرؼّاي اٌشخظح أٞ جضء لذ ٠ؼذ تّصاتح ِٛافمح ػ١ّٕح ِٓ جأة جٙح اإلداس

اٌّخٌٛح ٌٗ لأٛٔاً الحرجاص جضء ِٓ اٌصّٓ اٌّغرحك ٌٍّرؼالذ.د.ِحّذ عؼ١ذ حغ١ٓ ا١ِٓ، ِظذس 

 .299عاتك، ص

 .  299( د. ِحّذ عؼ١ذ حغ١ٓ أ١ِٓ، ِظذس عاتك، ص3)
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الةةشمد   ةةعبة ارختصةةا حيةةث دةةررت بمقتضةةث المةةادة السةةابعة ماهةةا  مةةث لاةةي يةةدرخح اةةد 
المابشقةةةة مةةةد المجاةةةة المرك يةةةة لمعقةةةود وهةةةد الجهةةةة المرختصةةةة اةةةد اراسةةةا برسةةةخ السياسةةةة 

ادتةراح الصةي  , ة والفايةةداريةية والماليةة واإلدتصةادة مةد الاةواحد االداريةالعامة لمعقود اإل
الامطية الرخاصة بمراجعة الشمد المستحث لممتعادد  مث ضوى ال روط الواردة بالعقد اد 

  . (1)ه ا العدد

إلةةةث امكاايةةةة  4110 -1885دةةةااود الم ةةةتريات العامةةةة الفراسةةةد لعةةةخ ل ةةةار ودةةةد 
مةد القةااود  مةث ااةي يمكةد تعةديح الةشمد لةيعكع  11اقد اة  اةد المةادة , تعديح الشمد

ية و مةةةث وجةةةي الرخصةةةو  ا ا كةةةاد االتفةةةاث  مةةةث اد دتصةةةادالتغيةةةرات اةةةد القةةةروت اال
اد العقد هو سعر مبداد ويتخ حساب السعر السعر الوارد , اإد السعر يرخضا لممراجعة

 لسةةةاعالتكةةةاليت وقةةةروت التافيةةة  وتحديةةةد طةةةرث تاقةةةيح السةةةعر امةةةا  مةةةث  لسةةةاع مةةةث 
كااةت تعةدح بةالتغير الجبةر  مةش م , المرجعية التد  ر ت اد  ممية تعديح سعر الرخدمة

لو  ةةد طريةةث تطبيةةث صةةيغة تمشةةح المتغيةةرات اةةد تكةةاليت التسةةميخ ويةةتخ ارخةة  العااصةةر 
مةا  ةد طريةث الجمةا بةيد لمرختمفة اد تكمفة التسميخ اد اال تبار والمدة المحددة ل لج واا

 .(4)ه ي ال روط

امةةةا اةةةد العقةةةود التةةةد تتطمةةةب تافيةةة ها مةةةدة ت يةةةد  مةةةث ش شةةةة ا ةةةهر التةةةد تتطمةةةب 
لتافيةة ها اسةةترخداخ اسةةبة كبيةةرة مةةد االمةةدادات مشةةح المةةواد الرخةةاخ والتةةد يكةةود ايهةةا الةةشمد 

 سةعاريجةب وضةا جةداوح لتحديةد كيفيةة تاقةيح األاإاةي العالمية  سعارت األرخاضعام لتقمبا
 ت  مميةةة التعةةديح اةةد المرجعيةةة التةةد  ةةر  لسةةاعوتعتمةةد هةة ي الجةةداوح والفهةةارع  مةةث 

اد يحدد العقد االسةع الرخاصةة بالمكااةتة الماليةة التةد ت ةكح  األصحا ,(3)سعر الرخدمات
مةةد الممكةةد اد يحةةدد بصةةورة اهاايةةة ودةةد المقابةةح الضةةرور  اللت امةةات المةةورد ومةةد شةةخ 

                                                           

 .  410، ص عاتك ِظذس أ١ِٓ، حغ١ٓ عؼ١ذ ِحّذ. د(1)

 . 2006-915اِح اٌفشٔغٟ سلُ ( ِٓ لأْٛ اٌّشرش٠اخ اٌؼ19( اٌفمشج اٌشاتؼح ِٓ اٌّادج )2)

 . 2006-915ِٓ لأْٛ اٌشرش٠اخ اٌؼاِح اٌفشٔغٟ سلُ  (19) ( اٌفمشج اٌخاِغح ِٓ اٌّادج3)
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صةة بالاسةبة لمعقةود طويمةة يكود دابح لمتعةديح بةالاقر إلةث المرجعيةة المحةددة لو المرخص
 . (1)االمد

ا د استاتج مما سبث بيااي باد شمد العقد اد اراسا يمكد اد يكود داب  لمتعديح 
اةةد القةةواايد السةةابقة دةةد يكةةود التعةةديح كمةةا راياةةا  إالا لد الاقةةر ايةةي إ ةةادةوبالتةةالد يمكةةد 

الحروب مقيدة بفترات  ماية وبحاالت محددة بتاتهااها يتودت الاقر ايي كما اد حاالت 
 واد العقود طويمة االمد.

 الوضع في مصر : الفرع الثاني

د التدرخح الت ريعد اد مجةاح تعةديح الةشمد المسةتحث لممتعادةد يتمشةح اةد دةواايد إ
المسةةةةتقر هةةةةو اد التسةةةةعير الجبةةةةر  يمشةةةةح ديةةةةدل مث حريةةةةة  واد كةةةةاد, التسةةةةعيرة الجبريةةةةة

ي اةةد حالةةة ديةةاخ الم ةةر  بتعةةديح إالا لاةة ةداريةةالمتعادةةديد اةةد تحديةةد الةةشمد اةةد العقةةود اإل
العقةد  إبةراخلو المةواد المتعادةد  ميهةا اةد الفتةرة الوادعةة مةابيد  صةااتالتسعيرة الجبريةة لو

اسةةةةتشااىم مةةةةد مبةةةةدل اهاايةةةةة الةةةةشمد المسةةةةتحث  يمشةةةةح, اإاةةةةي والمةةةةدة المحةةةةددة التمةةةةاخ التافيةةةة 
ومد شخ يجب اد يعدح الةشمد بمةا يتفةث مةا ال يةادة اةد التسةعيرة الجديةدة لمسةما , لممتعادد

 .(4)لو المواد موضو  العقد

اقةد , إلةث التسةعيرة الجبريةة التةد تمشةح اسةتشااىم  مةث مبةدل اهاايةة الةشمد ضااةوباإل
العامةة   ةغاحة  امةة و قةد األداريةيمةة العقةود اإلحدث تعدي  ت ريعيام اد مصةر لحةث بق

الاقر اد ديمة العقود لو مرجعةة طاافةة معياةة مةد العقةود  إ ادةرخاصة اقد يقرر ال ر  
 .  (3)ة  مث احو ي شر اد  روطها الماليةدارياإل

مكةةررام  44المتعادةةدة بموجةةب المةةادة  اإلدارةوتطبيقةةام لةة لج اقةةد الةة خ الم ةةر  لجهةةة 
 1881لسةةةةةاة  181قةةةةةيخ الماادصةةةةةات والم ايةةةةةدات الصةةةةةادرة بالقةةةةةااود ردةةةةةخمةةةةةد دةةةةةااود تا

                                                           

)1) J.Rivero, waline ،Droit administratif ،12.2 ed ،Dallbz ،2002 ،not . p. 122.  

ٓ، ِظذس عاتك، ، د. ِحّذ عؼ١ذ حغ١ٓ أ45١ِ( د. ٔظشٞ ِٕظٛس إٌاتٍغٟ . ِظذس عاتك، ص2)

 .  1069، د. ٘أٟ ػثذاٌشحّٓ إعّاػ١ً، ِظذس عاتك، ص499ص

 . 215( د. ِحّذ فؤاد اٌحش٠شٞ، ِظذس عاتك، ص3)
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بتعةديح  1881لسةاة  181والمعدلةة بالقةااود ردةخ  4115لساة  5المضااة بالقااود ردخ 
ديمةةة العقةةد اةةد اهايةةة كةةح ش شةةة ا ةةهر تعادديةةة اةةد العقةةود التةةد تكةةود مةةدة تافيةة ها سةةاة 

باود العقد التد طرات بعد التاريخ المحدد  اتكشر و لج واقام لم يادة لو الاق  اد تكاليت
لفةةتح المقةةارت الفايةةة لو بعةةد التعادةةد المباةةد  مةةث امةةر االسةةااد المبا ةةر واقةةام لمعةةام ت 

ها ويصةةةبح هةةة ا التعةةةديح مم مةةةام لساسةةةويةةةتخ التعادةةةد  مةةةث , يحةةةددها المقةةةاوح اةةةد  طااةةةي
 .  (1)لمطرايد ويقا باط م كح اتفاث يرخالت  لج

اد التعديح االافةراد  واةد  ات الودةت ت كةد  اإلدارةة  مث سمطة وت كد ه ي الماد
 دارةالمافةردة لةإ رادة مث اهاية السعر مد رخة ح اد التعةديح اةد ديمةة العقةد اليكةود بةاإل

المتعادد هو ال   يحدد اد  طااي المعام ت التد تةخ  ؛ ألدم دوجة إرادةوااما هو وليد 
تافية  العقةد اةادراج  لشاةاىعقةد مةد  يةادة لو اقة  ها تحديد شمةد مةايطرل  مةث اللساس مث 

 مةث التعادةد معةي اةد قةح  اإلدارةه ي المعام ت اد  طااةي يمشةح االيجةاد ماةي وموااقةة 
 .  (4)القبوح ال   ت دث ما االيجاب وااعقد العقد بااىم  ميي يعده ي المعام ت 

المتعادةةةدة اد  ةاإلدار والمسةةةتفاد مةةةد اةةة  المةةةادة السةةةابقة اد الم ةةةر  اوجةةةب  مةةةث 
تقةوخ يتعةديح ديمةةة العقةد المتفةةث  ميةي  اةةد اهايةة كةةح ش شةة ا ةةهر اةد العقةةود التةد تكةةود 

و لج واقام لم يادة لو الاق  اةد تكةاليت باةود العقةد التةد طةرات , مدة تافي ها ساة اتكشر
 لو بعةةد تةاريخ اتعادةد المباةد  مةث امةر االسةةااد, بعةد تةاريخ المحةدد لفةتح المقةارت الفايةة

ها ويصةبح لساسةويتخ التعادةد  مةث , واقام لمعام ت يحددها المقاوح اد  طااي, المبا ر
واتفاث يجر   مث رخ اي يكود بةاط م وتةرج ال ةر  ال احةة , ه ا التعديح مم مام لمطرايد

يحةدد معةام ت تغيةر  1881لسةاة  18التاف ية لقااود ماقخ الماادصات والم يدات تعخ 
 .  (3)حاالتاد مرختمت ال سعاراأل

                                                           

اٌّؼافح تاٌمأْٛ  1999ِىشسآ ِٓ لأْٛ ذٕظ١ُ إٌّالظاخ ٚاٌّضا٠ذاخ اٌظادسج ٌغٕح  22( اٌّادج 1)

 .  2009ٌغٕح  191ٚاٌّؼذٌح تاٌمأْٛ سلُ  2005ٌغٕح  5سلُ 

 .  1064( د. ٘أٟ ػثذاٌشحّٓ إعّاػ١ً، ِظذس عاتك، 2)

 .  116( د. ِحّذ فؤاد اٌحش٠شٞ، ِظذس عاتك، ص3)
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ولعةةةح هةةةة ا التعةةةةديح الت ةةةةريعد هةةةةو مةةةد المتغيةةةةرات الجوهريةةةةة  مةةةةث احةةةةد االاكةةةةار 
, اةةد السةةاوات االرخيةةرة دار الاقريةةة العامةةة لمعقةةد اإل لحكةةاخية اةةد مجةةاح تطبيةةث صةةولاأل

ية اةةةد صةةولاأل حكةةاخاقةةاهرة العولمةةة وال ةةج داعةةت الم ةةر  المصةةةر  لتعةةديح بعةةد األ
وتةتشر الم ةر  المصةر  بهةا المكةاد مراجعةة سةعر العقةد ار , دالاقرية التقميدية لمعقد اإل

كح ش شة  هور دود المجوى إلث القضاى لو التحكيخ  اإلدارةبصفة دورية مد جااب جهة 
تةةوايرام لمودةةت والجهةةد  دار ية اةةد التةةوا د المةةالد اةةد العقةةد اإلصةةولال مةةاح الاقريةةات األ

 .  (1)والافقات

بتعةةديح بعةةد  4110لسةةاة  418الماليةةة ردةةخ  وتافيةة  لةة لج اقةةد صةةدر دةةرار و يةةر
بتصةةةةةةدار ال احةةةةةةة التافي يةةةةةةة لقةةةةةةااود تاقةةةةةةيخ  1881لسةةةةةةاة  1308القةةةةةةرار تعةةةةةةخ  لحكةةةةةةاخ

 إضةةااةحيةةث تضةةمات المةادة الشاايةةة ماةةي , 1881لسةاة  18الماادصةات والم ايةةدات ردةةخ 
 مكررالةةث ال احةةة التافي يةةة وتةةا   مةةث اد   اةةد  قةةود مقةةاوالت 55مةةادة جديةةدة بةةردخ 

اال مةةاح التةةد تكةةود مةةدة تافيةة ها سةةاة اةةتكشر تمتةة خ الجهةةة المتعادةةدة اةةد اهايةةة كةةح سةةاة 
تعادديةةةة بتعةةةديح العقةةةد واقةةةام لم يةةةادة لو الةةةاق  اةةةد تكةةةاليت باةةةود العقةةةد التةةةد طةةةرات بعةةةد 
التةةاريخ المحةةدد لفةةتح المقةةاريت الفايةةة لو بعةةد تةةاريخ التعادةةد المباةةد  مةةث امةةر االسةةةااد 

ها لساسةةلمعةةام ت يحةةددها المقةةاوح اةةد  طااةةي ويةةتخ التعادةةد  مةةث  و لةةج واقةةام , المبا ةةر
 .  (4)ويكود التعديح مم مام لمطرايد

ودد تضةمات المةادة السةابقة اقامةام متكةام م لتعةديح ديمةة العقةد حةددت ايةي  ةروط 
اتوجبت  مث الجهة طالبة التعادد تعةيد  ااصةر التكمفةة , وكيفية اجراى مشح ه ا التعديح

وال مت المقاوليد بتحديد معةام ت اةد  طةااهخ , متعديح ضمد  روط الطرحالرخاضعة ل
كمةةةةا اوضةةةةحت المةةةةادة , تمشةةةةح او اد  ااصةةةةر التكمفةةةةة لمباةةةةود التةةةةد سةةةةيرد  ميهةةةةا التعةةةةديح

                                                           

( د. ِحّذ ػثذاٌّج١ذ إعّاػ١ً، اٌمأْٛ اٌؼاَ االلرظادٞ ٚاٌؼمذ اإلداسٞ اٌذٌٟٚ اٌجذ٠ذ، ِٕشٛساخ 1)

 .  15، ص2009اٌحٍثٟ اٌحمٛل١ح، ت١شٚخ، 

ٌغٕح  1361ترؼذ٠ً تؼغ أحىاَ اٌمشاس سلُ  2006ٌغٕح  219لُ ( ذُ ٔشش لشاس ٚص٠ش اٌّا١ٌح س2)

فٟ  1999ٌغٕح  99تئطذاس اٌالئحح اٌرٕف١ز٠ح ٌمأْٛ ذٕظ١ُ إٌّالظاخ ٚاٌّضا٠ذاخ سلُ  1999

ٚتذأ اٌؼًّ تؤحىاِغ أػرثاساً ِٓ  6/5/2006( ِٓ اٌٛلائغ اٌّظش٠ح تراس٠خ 99اٌؼذد سلُ )

 .  116عاتك، ص ، د. ِحّذ فؤاد اٌحش٠شٞ، ِظذس1/5/2006



   (2310لعام )ا(/33(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

535 

اوضعت معةام ت حسةابية ية د  ا مالهةا  سعارالم كورة كيفية المحاسبة  مث اروث األ
اسةةترخداخ معامةةح التغييةةر الةة   حةةددي  , و لةةج  ةةد طريةةث(1)إلةةث تحديةةد ديمةةة هةة ي الفةةروث

ولعةةح هةة ي التعةةدي ت الت ةةريعية تمرخةة  بةةتد هاةةاج  ,(4)المقةةاوح ماةة  البدايةةة اةةد  طااةةي
 سةةةعارمرا اتهةةةا حيةةةث تقةةةوخ بالمحاسةةةبة  مةةةث اةةةروث األ اإلدارة ةةةروط يجةةةب  مةةةث جهةةةة 

 :(3)وهد

اةةةةد  طااةةةةي الفاةةةةد إبةةةةاد التقةةةةدخ  سةةةةعاريجةةةةب اد يحةةةةدد المقةةةةاوح معةةةةاالت تغييةةةةر األ .1
 لي اد حالة  يادتها.  سعارصرت اروث األ اإلدارةمماادصة واال لد تستطيا ل
 مةةث العقةةود التةةد ت يةةد مةةدتها  4115لسةةاة  5الةةواردة بالقةةااود ردةةخ  حكةةاختاطبةةث األ .4

  مث ساة اتكشر . 
وهةو  لةج  سةعارالمعتبرة دااواام وال   يحتسب  اةي اةروث األ سعارلد التغيير اد األ .3

لو بعةةد التعادةةد بةةاألمر المبا ةةر و لةةج , احةة  المقةةاريت الفايةةةالتغيرالةة   يطةةرل بعةةد 
 لمتعدي ت الت ريعية وال احية . 

ة المتعادةدة دود الحاجةة إلةث داريةيةتخ اةد جااةب الجهةة اإل سةعارلد صرت اةروث األ .2
 المجوى إلث القضاى لو التحكيخ لو جهة األاتاى بمجمع لمدولة . 

 (2): يداآلتياد الحالتيد  حكاخألودررت ال احة التافي ية  دخ سرياد ا

العقةةةود التةةةد تكةةةود مةةةدة تافيةةة ها لدةةةح مةةةد سةةةاة ويتةةةترخر تافيةةة ها لسةةةبب مرجعةةةي إلةةةث  .1
 المقاوح . 

                                                           

 3ي( + ن  2)ي +  2/َ( + ن 1)َ  1/ع( + ن 1= أ+ن )ع  1( ح١س ٔظد اٌّؼادٌح ػٍٝ اْ: 1)

/ْ( + ف = خ. " ل١ّح اٌرؼ٠ٛغ أٚ اٌخظُ = ل١ّح األػّاي اٌخاػؼح ٌٍرؼذ٠ً ِٓ ٚالغ 1)ْ 

ي تؼذ ٔغثح اٌؼالٚج أٚ اٌخظُ اٌٛاجة طشفٙا أٚ خظّٙا ِٓ اٌّماٚ× ػطاء اٌّماٚي ػٕذ اٌرؼالذ 

 .  16إجشاء اٌرؼذ٠ً )ف( " د. ِحّذ ػثذاٌّج١ذ إعّاػ١ً، ِظذس عاتك، ص

 .  66( د. ِحّذ ِا٘ش أتٛ اٌؼ١ٕ١ٓ، ِظذس عاتك، ص2)

، د. ِحّذ فؤاد اٌحش٠شٞ، ِظذس عاتك، 11( د. ِحّذ ػثذاٌّج١ذ إعّاػ١ً، ِظذس عاتك، ص3)

 .240، د. أٔظ جؼفش، اٌؼمٛد اإلداس٠ح،ِظذس عاتك، ص111ص

، د. ِحّذ ػثذاٌّج١ذ إعّاػ١ً، ِظذس عاتك، 111. ِحّذ فؤاد اٌحش٠شٞ، ِظذس عاتك، ص( د4)

 . 241، د. أٔظ جفؼش، ِظذس عاتك، ص11ص
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ث مةةد تةةاريخ اةةتح األولةةالكميةةات التةةد يتةةترخر المقةةاوح اةةد تافيةة ها إلةةث مةةا بعةةد السةةاة  .4
اةةد  و لةةجإليةةي  المقةةاريت الفايةةة لو االسةةااد المبا ةةر بحسةةب األحةةواح لسةةبب مرجعةةي

 القااود .  حكاخالعقود الرخاضعة طبقام أل
اقةةةةد حةةةةدث ليضةةةةام تعةةةةدي م ت ةةةةريعام لقةةةةااود تاقةةةةيخ الماادصةةةةات , لةةةة لج ضةةةةااةوباإل

ث مةد هة ا القةااود األولةحيةث اصةت المةادة  4111لسةاة  181والم ايدات بالقااود ردةخ 
تكةةود مكةةررام والتةةد تةةا   مةةث لد   اةةد العقةةود التةةد  44 مةةث لد يسةةتبدح بةةا  المةةادة 

مةدة تافيةة ها سةةتة ل ةةهر اةةتكشر تمتةة خ الجهةةة المتعادةدة اةةد اهايةةة كةةح ش شةةة ل ةةهر تعادديةةة 
بتعديح ديمة العقد واقام لم يادة لو الاق  اد تكاليت باةود العقةد التةد طةرلت بعةد التةاريخ 
المحةةدد لفةةتح المقةةاريت الفايةةة لو بعةةد تةةاريخ التعادةةد المباةةد  مةةث امةةر االسةةااد المبا ةةر 

ها ويكةود هة ا لساسةويةتخ التعادةد  مةث , قام لمعام ت يحددها المقاوح اد  طاايو لج وا
 التعديح مم مام لمطرايد ويقا باط م كح اتفاث يرخالت  لج   . 

ولعمي بدراسة ه ي التعدي ت الت ريعية تتضح بتد  ممية تعةديح السةعر اةد ضةوى 
متحركةةةة بةةةدالم مةةةد  dynamicالمتغييةةةرات الت ةةةريعية الجديةةةدة لضةةةحت  مميةةةة ديااميكيةةةة 

شابتة ما   قود طويمة حيث سيتخ مراجعة سعر العقد كح  staticكواها  ممية لستاتيكية 
هةا لحكامودد جاات ه ي المادة لمةرة اةد , ة المتعاددةداريش شة ا هر مد جااب الجهة اإل

بة ها لو االتفاث  مث رخ اها و لج ررلحكامال يجو  لطراد التعادد االا ت مد تطبيث 
 .  (1)مد الم ر  اد تحقيث اكرة العدالة التعاددية

ولعةةح هةة ي التعةةدي ت الت ةةريعية بمةةا جةةاىت مةةد لاكةةار جديةةدة تحقةةث اكةةرة العدالةةة 
ية اد صولالتعاددية والحفاق  مث التوا د المالد لمعقد لاما ت كد بداية لاهيار األاكار األ

بمةةةا يحويةةةي مةةةد لاكةةةار  دار العقةةةد اإل بةةةح وبدايةةةة اهاايةةةة دار الاقريةةةة التقميديةةةة لمعقةةةد اإل
 .  (4)ية الديااميكية المتتاليةدتصادية باتت ال تت اخ ما المتغييرات االلصول

                                                           

 .  19( د. ِحّذ ػثذاٌّج١ذ إعّاػ١ً، ِظذس عاتك، ص1)

 .  95( اٌّظذس ٔفغٗ، ص2)
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واقةةام لهةة ا الةةرل  بتضةةح لاةةا بتاةةي بعةةد التعةةدي ت الت ةةريعية المتعددةةة بسةةعر العقةةد 
ة والتةةد ة المتعادةةدة لصةةبحت الاقريةةات التقميديةةداريةةولمكاايةةة تعديمةةي مةةد جااةةب الجهةةة اإل

بعةةةةةد التعةةةةةدي ت  ؛ ألدال لهميةةةةةة لوجودهةةةةةا و لةةةةةج ,(1)تسةةةةةمث باقريةةةةةات التةةةةةوا د المةةةةةالد
ة المتعادةةدة مراجعةة سةعر العقةةد بصةفة دوريةة كةةح داريةالت ةريعية لصةبح بتمكةةاد الجهةة اإل

ش شة اد  هر دود المجوى إلث القضاى والتحكيخ واقام لتمةج الاقريةات التقميديةة اةد العقةد 
إلةث األطالةة  ضةااةبة بالتعويد و لج توايرام لمجهد والودةت والافقةات وباإللممطال دار اإل

 اد اجراىات المحاكخ حتث يحصح المتعادد  مث التعويد . 

الاقر اد سعر  إ ادةول ا ير  الباحث لد التدرخح الت ريعد ال   يقضد بوجوب 
العقةةةد لوجةةةد لاةةةا طريقةةةام لسةةةهح مةةةد المطالبةةةة القضةةةااية بةةةالتعويد مةةةد دبةةةح المتعادةةةد مةةةا 

                                                           

ْ اٌّاٌٟ ال ٠ؼٕٟ ذٛاصْ ( أْ اٌرٛاصْ اٌّاٌٟ ٘ٛ اٌرٛاصْ اٌشش٠ف ت١ٓ االٌرضاِاخ ٚاٌحمٛق، ٚاٌرٛاص1)

حغاتٟ دل١ك تً ٘ٛ اٌرٛاصْ اٌشش٠ف ت١ٓ حمٛق ٚاٌرضاِاخ ؽشفٟ اٌؼمذ، ٠ٚؼٕٟ أْ ِشٚٔح 

اٌرضاِاخ اٌّرؼالذ ذماتٍٙا ِشٚٔح حمٛلٗ ذجاٖ اإلداسج ٚوّا ٟ٘ ذٍّه ص٠ادج اٌرضاِاذٗ اٌؼمذ٠ح فٙٛ 

عؼاد اٌششلاٚٞ، اٌؼمٛد ٠ٍّه ِطاٌثرٗ ترؼ٠ٛغ ػّا ٌحمٗ ِٓ أػشاس ٔر١جح ص٠ادج ٚاجثاذٗ . د. 

. ٠ٚجة ِالحظح أْ فىشج اٌرٛاصْ  501، ص2006اإلداس٠ح، داس إٌٙؼح اٌؼشت١ح، اٌما٘شج، 

اٌّاٌٟ ال٠ّىٓ ذطث١مٙا فٟ حاٌح اعرحماق اٌّرؼالذ ٌٍرؼ٠ٛغ تغة خطؤ اإلداسج، فّجاي فىشج 

ٝ اإلداسج، د. اٌرٛاصْ اٌّاٌٟ ٟ٘ حاالخ اٌرؼ٠ٛغ اٌرٟ ٠غرحمٙا اٌّرؼالذ تذْٚ خطؤ ِٕغٛب إٌ

.  240، ص2001جاتش جاد ٔظاس، اٌٛج١ض فٟ اٌؼمٛد اإلداس٠ح، داس إٌٙؼح اٌؼشت١ح، اٌما٘شج، 

ٚذٛجذ شالز ٔظش٠اخ ذؤدٞ إٌٝ اخرالي اٌرٛاصْ اٌّاٌٟ ٌٍؼمذ ٚاٌرٟ ذؼٛع اإلداسج ػٕٙا اٌّرؼالذ 

 :ٟ٘ٚ 

ّرؼالذج دْٚ خطؤ ِٓ جأثٙا ٔظش٠ح ػًّ األ١ِش، ٠ٚمظذ تفؼً اال١ِش وً ػًّ ٠ظذس ِٓ اإلداسج اٌ -1

٠ٕجُ ػٕٗ عٛء ِشوض اٌّرؼالذ فٟ اٌؼمذ، ٠ٚؤدٞ إٌٝ اٌرضاَ جٙح اإلداسج اٌّرؼالذ ترؼ٠ٛغ اٌّرؼالذ 

اٌّؼشٚس ػٓ وافح االػشاس اٌرٟ ذٍحمٗ ِٓ جشاء رٌه تّا ٠ؼ١ذ اٌرٛاصْ اٌّاٌٟ ٌٍؼمذ . د. ع١ٍّاْ 

 . 561اٌطاٚٞ، ِظذس عاتك، ص

ذطثك ٘زٖ إٌظش٠ح ِٕز اخرالي اٌرٛاصْ اٌّاٌٟ ٌٍغمذ تغثة ظشٚف  ٔظؤ٠ح اٌظشٚف اٌطاسئح، -2

اعرصٕائ١ح خاسج١ح ػاِح غ١ش ِرٛلؼح ػٕذ إتشاَ اٌؼمذ، ٚذجؼً ٘زٖ اٌظشٚف ذٕف١ز اٌؼمذ اوصش اس٘الاً 

ٌٍّرؼالذ دْٚ أْ ذجؼٍٗ ِغرح١الً، ٠ٚجٛص ٌٍّرؼالذ ِطاٌثح اإلداسج تّذ ٠ذ اٌؼْٛ إ١ٌٗ ٌرخطٟ 

ذحًّ جضء ِٓ اٌخغاسج اٌرٟ عثثرٙا ٘زٖ اٌظشٚف ٚذمَٛ ٘زٖ إٌظش٠ح ػٍٝ اٌظؼٛتاخ اٌطاسئح ٚ

أعاط ِثذأ ع١ش دٚاَ اٌّشفك اٌؼاَ تؤؽشاد ٚأٔرظاَ . د. ِحّذ ػثذ اٌّج١ذ اٌّغشتٟ،اٌّشىالخ اٌرٟ 

٠ٛاجٙٙا ذٕف١ز اٌؼمٛداإلداس٠ح ٚأشاس٘ا اٌما١ٔٛٔح، دساعح ِماسٔح، اٌّؤعغح اٌحذ٠صح ٌٍىراب، ؽشاتٍظ، 

 .  126، ص1999ٌثٕاْ، 

. ٔظش٠ح اٌظؼٛتاخ اٌّاد٠ح، ٠ٚشاد تٙا ِا ٠ٛاجٗ اٌّرؼالذ ِغ اإلداسج ػٕذ ذٕف١ز اٌؼمذ ِٓ طؼٛتاخ 3

ِاد٠ح اعرصٕائ١ح غ١ش ِرٛلؼح ػٕذ إتشاَ اٌؼمذ ِٚٓ شؤٔٙا أْ ذجؼً ذٕف١ز اٌؼمذ ِش٘ماً ٌٍّرؼالذ ٕٚ٘ا 

اٌظؼٛتاخ ِٓ ػشس، د. جاتش جاد ٠غرط١غ اٌّرؼالذ اٌّطاٌثح تاٌرؼ٠ٛغ اٌىاًِ ػّا ذغثثرٗ ٘زٖ 

 .  69، د. ِحّٛد ػثذاٌّج١ذ اٌّغشتٟ، ِظذس عاتك، ص219ٔظاس، ِظذس عاتك، ص
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ايما لو تغيرت القروت ولد ه ا الطريث بدي م  د المطالبة القضااية بالتعويد  اإلدارة
لرخيرام لد ه ا التدرخح الت ريعد جةاى محمةودل لةي , و واقام لاقريات التوا د المالد اد العقد

 مث التعادد اد  اإلدارةية وت جيعت لممتعادديد ما ساسشر اد تاامد وداا شورة الباية األل
تعديمةةةي واقةةةام  اإلدارةشمةةةد العقةةةد بةةةات مراةةةام وتسةةةتطيا  ؛ ألدم ةةةاريا البايةةةة التحتيةةةة و لةةةج

 لما  الت ريعد .
 الوضع في العراق: الفرع الثالث

مخ اجد اصام ت ريعيام اد تعميمةات ا, اما اد العراث وايما يتعمث بتعديح ديمة العقد
وال ال ةروط العامةة لمقةاوالت ل مةاح الهادسةة  4112لسةاة  1تافي  العقود الحكوميةة ردةخ 

العامةة لخ   ةغاحة سةواى  قةود األداريةيتعمةث بتعةديح ديمةة العقةود اإل 1811المداية لسةاة 
مةةة  مةةث العا  ةةغاحكمةةا اعةةح الم ةةر  المصةةر  حيامةةا اةة  اةةد  قةةود األ,  قةةود التوريةةد

ية . اةة   لاةةا اةةد ساسةمراجعةة سةةعر العقةةد وكةاد لةةي تةةتشيرل إيجابيةة   مةث م ةةاريا البايةةة األ
 ة اال وهةد شبةات ديمةة العقةد, وبالتةالدداريةالعراث مقيديد بالاقرية التقميدية اد العقةود اإل

 شمد العقد اد العراث شابت  وال يتغير حتث لو تغيرت التد تمحةث بالتعادةديد كةالتغييراإد 
العامةةة   ةةغاحيةةة لمباةةاى مةةد حديةةد ولسةةمات اةةد  قةةود األاألولالمةةواد  لسةةعارالسةةتمر اةةد 
محةةح التوريةةدات لمجهةةات الحكوميةةة وريرهةةا مةةد القةةروت التةةد تغيةةر  صةةااتوالمةةواد واأل

مةةةد شمةةةةد العقةةةةد,افد حالةةةة وجةةةةود تمةةةةج القةةةروت يمجةةةةت المتعادةةةةد إلةةةث المحةةةةاكخ لممطالبةةةةة 
اةة   إضةةااةمةةالد لةة ا اقتةةرح  مةةث الم ةةر  العرادةةد ببةةالتعويد واقةة  لاقريةةات التةةوا د ال

ة داريةةةةيمةةةة خ مةةةةد رخ لةةةةي الجهةةةةة اإل 4112لتعميمةةةةات تافيةةةة  العقةةةةود الحكوميةةةةة ردةةةةخ السةةةةاة 
العامةة والتوريةد   ةغاحالمتعاددة بتعةديح ديمةة العقةد سةواى بةالاق  لخ ال يةادة اةد  قةود األ

التوريةةةةدات دةةةةد تكةةةةود  محةةةةح صةةةةااتيةةةةة كالحديةةةةد واالسةةةةمات واألاألولالمةةةةواد  ؛ ألدو لةةةةج
, لةة ا يجةةب مراجعةةة سةةعر العقةةد كةةح اتةةرة وهةةد سةةعارمعروضةةة ل رتفةةا  المسةةتمر اةةد األ

الطريقةةة األسةةهح مةةد المجةةوى لممحةةاكخ والمطالبةةة بةةالتعويد و لةةج تةةوايرل لمودةةت والجهةةد 
 والافقات.

 



   (2310لعام )ا(/33(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

533 

 املطلب الثاني
 نظري أعمال مل يتنازهلا العمد  إضايفستثماق املتعالد لثمن ا

اإلدارة, لد يقتصر تافي  العقد مد جااب المتعادد  ما هو متفث  ميي ما  األصح
ي دةةد تتطمةةب إالا لاةة ,(1)رخةة حاةةا ا لرخةةح بهةة ا االلتةة اخ كةةاد  ميةةي لد يتحمةةح اتيجةةة هةة ا اإل

 ما هو  ميي اد العقد دود لد  إضاايةطبيعة التعادد لد يقوخ المتعادد بت ماح  اادة لو 
ولامةةا تمميةةي ل تبةةارات الضةةرورة ومصةةمحة الجهةةة , ة لو ضةةماام صةةراح اإلدارةتتطمبهةةا ماةةي 

واةد جميةا االحةواح يجةب لد تكةود , ة لو طبيعة اال ماح المتفث  ميها اد العقةددارياإل
مقابةةح  إضةةاادلةة ا ال بةةد مةةد اسةةتحقاث المتعادةةد لةةشمد , ولمصةةمحة المراةةث دارةمفيةةدة لةةإ

 .  (4)مد يكود لي ما يبرريديامي بتمج األ ماح وهو لستشااى لمبدل اهااية الش

دود  إضةةاايةاالسةة اح الةة   يطةةرح افسةةي اةةد حالةةة ا ا دةةاخ المقةةاوح بتافيةة  ل مةةاح 
بداا شمد ه ي اال ماح  اإلدارةبتافي  تمج اال ماح هح تمت خ  اإلدارةصدور لمر مد جهة 

 الضرورية ضااية؟ تقتضد االجابة  مث ه ا التستوح التميي  بيد اال ماح اإل ضاايةاإل
 دارةالمفيةدة لةإ ضةاايةوبةيد اال مةاح اإل, ية محح العقةداألصم  غاحجا  األ؛ ألاوال  مة

مةد  ضةاايةل ا ساتااوح كح مد هاتيد الحالتيد مد اال ماح اإل ,(3)ولد لخ تكد ضرورية
 : داآلتيرخ ح الفر يد 

 حالة اال ماح الضرورية : األوحالفر  

تافي  العقد بحيةث  لشااىد تقهر لهميتها وهد اال ماح التد ال يتضماها العقد ولك
واةد هة ي  ,(2)يصبح لاجا ها ضروريام حسب دوا د الفد وحسةب تافية  اال مةاح المطموبةة

 تداىالحالة وا اى تمج الضرورة الممحة اجا  مجمةع الدولةة الفراسةد لممتعادةد الة   يقةوخ بة

                                                           

 .  540( د. ع١ٍّاْ اٌطّاٚٞ، ِظذس عاتك، ص1)

(2 )Seiller ،Droit administrative ،flamm arion ،2001>, P. 198.  . 

 .  539( د. ع١ٍّاْ اٌطّاٚٞ، ِظذس عاتك، ص3)

ظٍح اٌظشا٠شٞ، األحىاَ اٌخاطح تاٌؼمٛد اإلداس٠ح اٌخاػؼح ٌٕظاَ األشغاي اٌحى١ِٛح سلُ ( د. 4ِ)

األسدٟٔ، تحس ِٕشٛس فٟ ِجٍح ِؤذٗ ٌٍثحٛز ٚاٌذساعاخ، اٌّجٍذ اٌحادٞ  1916( ٌغٕح 11)

 .  223، ص1996ػشش، اٌؼذد األٚي، جاِؼح ِؤذح، األسدْ، 
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ال مةاح التةد اقيةر تمةج ا إضةاادتمج اال ماح الضرورية الحث اد الحصوح  مةث شمةد 
 .  (1)المتعاددة اإلدارةداخ بها المتعادد مد تمقاى افسي لمصمحة جهة 

 لحكةةاخوهاةةا ت كةةد , ومشةةاح  لةةج كباةةاى جةةدار د ةةخ ضةةرور  لتفةةاد  ااةة الث التربةةة 
لاةةي ا ا كااةةت تمةةج اال مةةاح ضةةرورية واقةةام لمقوا ةةد المهايةةة ولسةةع الفةةد  دار القضةةاى اإل

 .  (4)بي اإلدارةيحث لممقاوح مطالبة اإاي  إلدارةاوحتث بدود الحصوح  مث موااقة 

لو لاها , ال راث ماها ضاايةتكود اال ماح اإل إلث لد ودد  هب القضاى الفراسد
المجمةع ال يحكةخ اةإد  اا ا لاتفت حالةة الضةرورة اةد تمةج اال مةاح, تمشح ضرورة حتمية
مةةد تمقةاى افسةةي دود لمةةر  إضةةاايةاةةا ا دةةاخ المقةاوح بتافيةة  ل مةاح  (3), بةداا ال يةةادة  اهةا

جةةةا  موضةةةو  العقةةةد  مةةةث لاضةةةح وجةةةي تمتةةة خ ؛ ألاوكااةةةت اال مةةةاح ضةةةرورية اإلدارةمةةةد 
اقد لرسث مجمع الدولةة الفراسةد مبةدل مة ادي لد المقةاوح , بداا شمد ه ي اال ماح اإلدارة

ومةا  لةج ,  د اال ماح التد اف ها بمبادرتةي الرخاصةة إضاادال يستطيا المطالبة بشمد 
مقابح ه ي اال مةاح متةث كااةت  إضاادلي استشااى مد ه ا المبدل لد يطالب بشمد  يجو 

 .  (2)موضو  العقد  غاحجا  األ؛ ألاضرورية

 لسةةاعيكةود  مةةث اإاةةي  ضةاايةلمةا برخصةةو  كيفيةة تحديةةد شمةد هةة ي اال مةةاح اإل
و لةةةةج  مةةةةث ل تبةةةةارات اال مةةةةاح  ,(5)يةاألصةةةةمالسةةةةعر المتفةةةةث  ميةةةةي اةةةةد العقةةةةد ل  مةةةةاح 

 .  (1)والمتعادد اإلدارةرورية تعد مد دبيح االمتداد لمعقد المبرخ بيد الض

                                                           

 .  291( د. ِحّذ عؼ١ذ حغ١ٓ ا١ِٓ، ِظذس عاتك، ص1)

( د. س٠اع ػثذ ػ١غٝ اٌض١٘شٞ، ِظا٘ش عٍطح اإلداسج فٟ ذٕف١ز ِماٚالخ األشغاي اٌؼاِح، 2)

 .  205ص 1915ِاجغر١ش، تغذاد، 

(تؤْ ِٓ حك ِماٌٟٚ (nlconفٟ لؼ١ح ششوح11/11/1961( لؼٝ ِجٍظ اٌذٌٚح اٌفشٔغٟ تراس٠خ3)

ظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌؼمذ ِرٝ األشغاي اٌؼاِح اْ ٠طاٌة ػٓ االػّاي اٌرٟ ٠مَٛ تٙا ص٠ادج ػٓ إٌّ

وأد ػشٚس٠ح ٚالصِح ٌرٕف١ز االػّاي اٌّرفك ػ١ٍٙا ؽثمآ ٌألطٛي اٌف١ٕح ٚرٌه حرٝ ٌٚٛ ٌُ ٠ظذس 

إ١ٌٗ أِش ػًّ ِٓ اإلداسج أٚ اٌّششف ػٍٝ األػّاي،ٔشش ٘زا اٌحىُ فٟ ِجٍح إداسج لؼا٠ا اٌحىِٛح 

 .995،ص1910ع، 4اٌّظش٠ح، 

 .505،ص ( د. ِحّذ فؤاد اٌحش٠شٞ، ِظذس عاتك4)

 crands strarauxde mar، فٟ لؼ١ح ١ٔٛ٠1943ٛ 11( حىُ ِجٍظ اٌذٌٚح اٌفشٔغٟ فٟ 5)

seill)ٚد. س٠اع ػثذ 541،أشاس إ١ٌٗ د.ع١ٍّاْ اٌطّاٚٞ، ِظذس عاتك،ص149(اٌّجّٛػح ص.

 .205ػ١غٝ،ِظذس عاتك، ص
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القةةةةةااواد الاقريةةةةةة األ مةةةةةاح  سةةةةةاعاأل إلةةةةةث لد ودةةةةةد  هةةةةةب الةةةةةبعد مةةةةةد الفقهةةةةةاى
بداا شماهةا إلةث المقةاوح  مةث الةررخ مةد  ةدخ  اإلدارةالضرورية التد يترد ال اخ  ضاايةاإل

بيةةة المفترضةةة لمطةةرايد با تبةةار لد دصةةد لكمةةد اةةد الا, إصةةدارها لو امةةر التغييةةر ب ةةتاها
؛ العقةةد إلةةث تافيةة  جميةةا اال مةةاح الضةةرورية لو ال  مةةة إبةةراخالطةةرايد دةةد لاصةةرت  اةةد 

مةةد الفقةةي إلةةةث اآلرخةةر ويضةةيت الةةبعد  ,(4)جةةا  موضةةو  العقةةد  مةةث الوجةةي االكمةةةحألا
اةةد ام لرخةةر يتمشةةح لساسةةالقةةااواد السةةابث الةة   يحكةةخ اكةةرة اال مةةاح الضةةرورية  سةةاعاأل

؟ بصفة  امة سواى المداية ماها لخ مقتضيات حسد الايي والتد تاطبث  مث اقرية العقد
ا  اليقتصةةةةر العقةةةةد  مةةةةث الةةةة اخ المتعادةةةةد بمةةةةا ورد ماةةةةي اامةةةةا يتاةةةةاوح ايضةةةةام مةةةةا هةةةةو مةةةةد 

 مةث كة لج تقةوخ تمةج الاقريةة  ,(3)مستم ماتي واقام لمقااود والعدالة بحسةب طبيعةة االلتة اخ
  .(2)؟ سير المرااث العامةعاخمقتضيات الصالح ال

 حالة االعمال المفيدة: ع الثانيالفر 

تافيةةة  العقةةةد ررةةةخ  ةةةدخ  لشاةةةاىالتةةةد ي ديهةةةا المتعادةةةد  ضةةةاايةوهةةةد تمةةةج اال مةةةاح اإل
 الفااةدة ايبةادر المتعادةد بالقيةاخبالافا و  اإلدارةضرورتها الممحة ,اال لد تافي ها يعود  مث 

مجمةةةع الةةةدوح اةةةإد  ت صةةةفة الافةةةا لو مةةةاح ال ااةةةدةو ميةةةي ا ا تقةةةرر  ,(5)مةةةد تمقةةةاى افسةةةي
اكةةرة  لسةةاع اإلدارة؟ مةد اااةةدة وتقةةوخ دارةمةةا  ةةاد لةةإ لسةاعالفراسةد يعةةود  اهةةا  مةةث 

                                                                                                                                                      

 . 592( د. ِحّذ عؼ١ذ حغ١ٓ أ١ِٓ، ِظذس عاتك، ص1)

 .  223،د.ِظٍح اٌؼشاءٞ ،ِظذس عاتك ،ص 541عاتك، ص( د. ع١ٍّاْ اٌطّاٚٞ، ِظذس 2)

( د. ٚ٘زا ِا ٘ٛ ِغرمش فٟ أحىاَ ِجٍظ اٌذٌٚح اٌّظشٞ ح١س لؼد اٌّحىّح اإلداس٠ح اٌؼ١ٍا تؤٔٗ 3)

ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ ػٍٝ أْ ال ٠مرظش اٌؼمذ ػٍٝ اٌضاَ إٌرؼالذ تّا  149،، ِٚٓ ح١س أْ اٌّادج 

ِٓ ِغرٍضِاذٗ ٚفماً ٌٍمأْٛ ٚاٌؼشف ٚاٌؼذاٌح ٚتحغة ؽث١ؼح ٚسد ف١ٗ ٌٚىٓ ٠رٕاٚي ا٠ؼاً ِا ٘ٛ 

 .  292االٌضاَ . د ِحّذ عؼ١ذ حغ١ٓ، ِظذس عاتك، ص

 . 506( د. ِحّذ فؤاد اٌحش٠شٞ، ِظذس عاتك، ص4)

 . 541( د. ع١ٍّاْ اٌطّاٚٞ، ِظذس عاتك ،ص 5)
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ويوجةةةب مجمةةةع الدولةةةة الفراسةةةد لمتعةةةويد  ةةةد اال مةةةاح المفيةةةدة  ,(1)االشةةةراى بةةة  سةةةبب
  . (4)؟ ا تراد  ميهادالمتعاد اإلدارةضرورة االتكود جهة 

رة اال ماح المفيدة اد جوهرها  مث المبادرة التمقااية مد جااب المتعادد وتستاد اك
الماطةةث والعدالةةة تقضةةد لد اةةإد  لمقيةةاخ بهةةا اإلدارةدود ااتقةةار الصةةدور لمةةر مةةد جهةةة 

 اإلدارة؟ لاها  ادلة باافا  مث  مث  ود  د ه ي اال ماح و مث وجييحصح المعادد 
مةد سةبب بةتد هاةاج ت ةابي بةيد اكةرة اال مةاح  يتضةح . (3)ولاها لخ تعترد  مث تافي ها

المتعادةةد ريةةر اةةد ك همةةا يقةةوخ  ؛ ألدالاااعةةة لو المفيةةدة واكةةرة اال مةةاح الضةةرورية و لةةج
بتافيةة  هةة ي اال مةةاح دود صةةدور لمةةر مةةد حجهةةة تمتةة خ المتعادةةد بالقيةةاخ بتمةةج اال مةةاح 

 ضةاايةاال مةاح اإل وك لج يقهر الت ابي اد ك  الحالتيد اد الت اخ بةالتعويد  ةد هة ي
اةإ ا كااةت اال مةاح , هاةاج لرخةت ت اةد كة  الحةالتيد إالا لد . وبالررخ مةد هة ا الت ةابي
ها تتطمب لتافي  ه ي اال ماح لد تكود ضرورية اإلدارة إالا لاالضرورية تعود بمافا  مث 

مد  وه ي الضرورة ومد  تحقيقها ؟ها ضرورة,برخ ت اال ماح الاااعة التد ال يتطمب اي
 دمي مد االمور الموضو ية التةد ترخضةا لتقةدير داضةد الموضةو  اةد كةح حالةة  مةث 

 .  (2)حدي

القةةةااواد لفكةةةرة اال مةةةاح  سةةةاعلمةةةا ايمةةةا يتعمةةةث بةةةالتعويد كمةةةا ؟ سةةةابقام بةةةتد األ
اةةالتعويد يكةةود  مةةث هةة ا , الايةةة المفترضةةة لممتعادةةديد لسةةاعالضةةرورية يكةةود  مةةث 

التعةةويد يكةةود  مةةث اكةةرة االشةةراى بةة  اةةإد  ح الاااعةةةلمةةا ايمةةا يتعمةةث باأل مةةا, السةةاع
القااواد لكد مةد اكةرة اال مةاح الضةرورية واال مةاح  ساعير  لد ارخت ت األ ,(5)سبب

اةإ ا كةاد , الاااعة يكود لي لشةر  مةث ااقةاخ القةااواد لمتعةويد الاقةد  المسةتحث لممعادةد
                                                           

ِٕشٛس فٟ اٌحمٛق  ( د. س٠اع ػ١غٝ، أحىاَ االػّاي اإلػاف١ح فٟ ػمٛد األشغاي اٌؼاِح، تحس1)

 .  121، ص1991،اٌغٕح اٌحاد٠ح ػشش، اٌؼذد اٌشاتغ ،اٌى٠ٛد، 

، ِشاس إ١ٌٗ 99اٌّجّٛػح ص pelouفٟ لؼ١ح  1944ِاسط  10( د. حىُ اٌّجٍظ اٌظادس فٟ 2)

 . 541د. ع١ٍّاْ اٌطّاٚٞ، ِظذس عاتك ،ص 

 . 294( د. ِحّذ عؼ١ذ حغ١ٓ أ١ِٓ، ِظذس عاتك، ص3)

 .  505ش٠شٞ، ِظذس عاتك، ص( د. ِحّذ فؤاد اٌح4)

 .١ٍ542ّاْ اٌطاٚٞ، ِظذس عاتك، ص، د. ع294( د. ِحّذ عؼ١ذ حغ١ٓ أ١ِٓ، ِظذس عاتك، ص5)

 .542ص
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يةةي اةةد العقةةد لو مةةاح الةةشمد المتفةةث  م لسةةاعتعةةويد اال مةةاح الضةةرورية بقةةدر  مةةث 
 اإلدارةاال مةةاح الضةةرورية تعةةد مةةد دبةةح االمتةةداد لمعقةةد المبةةرخ بةةيد  ؛ ألدية و لةةجاألصةةم

التعويد بالاسبة لو ماح ااااعة يكود محددة بمقدار الفاادة التد  ةادت , اإد والمتعادد
 ل  . والباحث ي يد ه ا الر , مد العمح المفيد ال   داخ بي المتعادد اإلدارة مث جهة 

ال يقتصةر اةد الحصةوح  مةث  اإلدارةمد كح ماسبث استاتج بتد حث المعادد مةا 
المقابح المالد لو ماح المتفث  مث تافي ها اد العقد بح دد يتعد   لج لي مح اال ماح 
التةةةد تةةةخ لاجا هةةةا مةةةد دبةةةح المعادةةةد  يةةةادة  مةةةث اال مةةةاح المطموبةةةة و لةةةج واقةةةام لاقريةةةة 

مةد تمقةاى افسةي دود  إضةااية ا داخ المتعادد بتافي  ل ماح إا, اال ماح الضرورية والاااعة
جا  موضو  العقد  مث لاضح وجةي تمتة خ ؛ ألاوكاات ه ي اال ماح ضرورية اإلدارةلمر 

 الدارة بداا شمد ه ي اال ماح . 
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 الخاتمة
ة داريةةيعةةود االاتهةةاى بحمةةد ار مةةد دراسةةة وبحةةث مبةةدل اهايةةة الةةشمد اةةد العقةةود اإل

ات والتوصةةيات التةةد سةةيتخ بياهةةا تبا ةةام  مةةث الاحةةو سةةتاتاجلةةث مجمو ةةة مةةد االتوصةةماا إ
 : اآلتد

 االستنتاجات : أوالا 

ي اال ؟رخروجةام  مةث إبرام اد  دار ا ا كاد المبدا هو اهاية الشمد الوارد اد العقد اإل -1
 دوالمتعادةد معهةا ,وبالتةال اإلدارةالعةاخ يمكةد االتفةاث  مةث تعةديح الةشمد بةيد  األصةح
هةة ا المبةةدل يةةرد اةةإد  لةة لج ضةةااةوباإل, طراةةد العقةةد دارةتعةةديح الةةشمد يرخضةةا إلاةةإد 

 سةةةةعار؟اسةةةةتشاتت تتمشةةةةح بتمكاايةةةةة تعةةةةديح الةةةةشمد  اةةةةدما يتةةةةدرخح الم ةةةةر  بتعةةةةديح األ
 وبتحويح لحد طراد العقد الحث اد المطالبة بتعديح السعر المتفث  ميي لص م .

ر  الفراسةد مةد رخ لهةا بتعةديح الةشمد ماهةا هااج  دة دةواايد اةد اراسةا تةدرخح الم ة -4
لقةةةةااود الم ةةةةتريات العامةةةةة ردةةةةخ  ضةةةةااةوباإل, 1888دةةةةااود العقةةةةود الفراسةةةةية لسةةةةاة 

 ية المتودعة .دتصاده ي القواايد إلث مراجعة الشمد اد ؟ االل ارت ؟ اقد -885
والتحتةةةةي  1881لسةةةةاة  18لصةةةةدر الم ةةةةر  المصةةةةر   ةةةةدة تعةةةةدي ت لمقةةةةااود ردةةةةخ  -3

كح ش شة ل هر مد بدى تافي  العقد  سعارالاقر اد األ إ ادة ية اد رخصو  التافي
المةواد  لسةعارية الهاامة التد ادت إلث االرتفا  المتوالد اةد دتصاداقرام لمتطورات اال

 الدلية ومواد البااى وك لج المواد محح التوريدات لمجهات الحكومية .
ر اصةةبح  مميةةة تعةةديح الةةشمد اةةد بعةةد التعةةدي ت الت ةةريعية التةةد حصةةمت اةةد مصةة -2

ضةةةوى تمةةةج المتغيةةةرات الت ةةةريعية الجديةةةدة  مميةةةة ديااميكيةةةة بةةةدالم مةةةد كواهةةةا  مميةةةة 
يستطسةا المتعادةد اةد هة ي الحالةة المطالبةة ب يةادة , لستاتيكية شابتة ما  اترات طويمة

المةةواد والحديةةد و؟ ؟ الحالةةت التةةد تةة د  إلةةث المطالبةةة  لسةةعارالةةشمد اةةد حالةةة تغيةةر 
 ...ودود لد يمجاى إلث داضد العقد لممطالبة بالتعويد سعار, فروث األب

حيةةث يغيةةر , اةةد العةةراث ال  الةةت الت ةةريعات مفيةةدة بفكةةرة شبةةات الةةشمد اةةد الغقةةود ؟ -5
شمةةةد العقةةةد سةةةواى اةةةإد  العقةةةد شاايةةةام ماةةة  درخولةةةي حيةةة  التافيةةة  وحتةةةث اهايتةةةي وبالتةةةالد
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تافية  العقةد لقةروت  لشاةاىو تعةرد المتعادةد العامة لخ التوليد ؟ شابتام حتث ل  غاحاأل
يةةةةة اوال ؟ محةةةةح التوريةةةةدات األولالمةةةةواد  لسةةةةعارية كاالرتفةةةةا  المسةةةةتمر اةةةةد ادتصةةةةاد

تة د  إلةث  العممة و يادة لجور العماح وريرها مد الحالةت التةد لسعاروالتغيرات اد 
 التغير اد شمد العقد .

 التوصيات: ثانياا 

لقااود رخا  تتوحد بموجبةي جميةا القوا ةد المتعمقةة  ضرورة لصدار الم ر  العرادد -1
و لةةج تسةةهي م , ة بقةةااود الماادصةةات والم ايةةدات المصةةر داريةةبةةالشمد اةةد العقةةود اإل

 افسي. ية لممتعادد معها اد الودتوحما اد معراة؟  ميها مد الت امات اإلدارةلمهمة 
تعميث بمدل اهاية الشمد ب, 4112الساة  ا  لتعميمات تافي  العقود الحكومية إضااة -4

الواردة  ميي ورخصوصةام ايمةا يتعمةث بالتةدرخح الت ةريعد كمةا  العاخ وبياد األصحوهو 
 رلياا  اد الت ريعيد الفراسد والمصر .

تقتر   مث الم ر  العرادد بتد يسير  مث اهج الم ةر يد الفراسةد والمصةر  ,بةتد  -3
ت القيمة ؟ ؟كما اد الم اريا التد يتباىث دا دة الشمد المتغير بالاسبة لمعطاىات  ا

ها بددةةة لو لسةةتمرارها  مةةث وتيةةرة لسةةعار تسةةتمر لكشةةر مةةد سةةاة ومةةد الصةةعب تحديةةد 
 اإلدارةالعقةةةةد ولحةةةةيد إكمةةةةاح جميةةةةا اال مةةةةاح ,حيةةةةث تةةةةد و  إبةةةةراخواحةةةةدة مةةةةد تةةةةاريخ 

سعر محدد ولكاي اد الودت  اتي دابةح  لساعالماادصيد إلث التقدخ بعطاىاتهخ  مث 
, كةةد يتفةةث مةةا المتغيةةرات اةةد تكمفةةة االيةةد  العاممةةة ومةةواد الباةةاى والتسةةميحلمتعةةديح ,

 لسةةاعو ميةي يكةود السةعر مبةداايام  مةث , و لةج واقةام لصةيغة يتضةماها ل ةروط العقةد
تافيةةة  العقةةةد  لشاةةةاىالتكمفةةةة الجاريةةةة مةةةا التاكيةةةد  مةةةث لد ل   يةةةادة تطرل مةةةث التكمفةةةة 

لد تعةدح  اإلدارةيحوح ساد اد التكمفة ل  اارخفاإد  وبالمشح, يعرد  اها كام م س
اةةد حالةةة ا تمةةاد السةةعر  اإلدارةلد المتعادةةد مةةا  لسةةاعالعقةةد بالاقصةةاد  مةةث  لسةةعار

, هخ لمواجهةة لحتمةاح  يةادة اةد التكمفةةلسةعار الشابت يا  ود إلث ال يادة اد  ةرود 
اى العقةد واروداتهةا كةح ش شةة ل ةهر مةش م سةو  لسةعارالاقةر اةد  إ ادةامد الضرور  

 بال يادة لخ الاقصاد ورخاصة اد العقد التد تستمر لكشر مد ساة . 
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 :ةاآلتيا   مث  كح الصيغة  إضااةل ا اقترح ب

  اةةد العقةةود التةةد يكةةود تافيةة ها مةةدة سةةاة اةةتكشر والتةةد يتطمةةب تافيةة ها اسةةترخداخ 
اسةةةبة كبيةةةرة مةةةد االمةةةدادات مشةةةح المةةةواد الرخةةةاخ والتةةةد يكةةةود اهةةةا الةةةشمد رخاضةةةعام لتقمبةةةات 

حيةةث تمتةة خ الجهةةة المتعادةةدة اةةد اهايةةة كةةح ش شةةة لاهةةر بتعةةديح ديمةةة العقةةد واقةةام سةعار, األ
لم يادة لو الاق  اد تكاليت باود العقد التد طرلت بعد التةاريخ المحةدد لفةتح المقةاريت 

د هةة ا التعةةديح مم مةةام الفايةةة لو بعةةد تةةاريخ التعادةةد المباةةد  مةةث لمةةر االسةةااد المةةالد ويكةةو 
 لمطرايد   
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 :ـمخــــصــالمـ
 الةةشمد اهاايةةة م ادهةةا اتيجةةة ترتةةب بةةالشمد المتعمقةةة لم ةةروط التعادديةةة الطبيعةةة إد

 و مةث األرخةر, المتعادةد رضةاى دود بتعديمةي االسةتق ح المتعادةديد لحد  مث يمتاا بحيث
 بتعديمةي, يتفرد لد التعادد لطرات مد أل  يجو  ال شخ ومد اهااد يصبح الشمد اإد  لج
  ميةةي, المتفةةث الةةشمد ب يةةادة المطالبةةة يسةةتطيا المتعادةةد وال تعدلةةي لد تسةةتطيا اإلدارة اةة 
 مبةةدا كةةاد ا ا ولكةةد التعادةةد, اطةةرات مواجهةةة اةةد حجيتةةي يحةةو  المبةةدا هةة ا اةةإد شةةخ ومةةد
  الةةةج اةةةاد,  ميةةي لمتفةةةثا الةةشمد بتعةةةديح االافةةةراد مةةد والمتعادةةةد اإلدارة يماةةا الةةةشمد اهايةةة
 تعةديح شةخ ومةد المبةدا هة ا  مةث الرخةروج التعادةد الطةرات يحةث حيث الشمد جمود اليعاد
 حيةةث التعادةةد اطةةرات  مةةث التعةةديح يفةةرد دةةد الم ةةر  اد كمةةا الم دوجةةة, بارادتهةةا الةةشمد
 المتعادةد بتمكةاد ويصةبح الةشمد, اهاايةة اةد العةاخ المبدل  مث لستشااى الحالة ه ي اد يعد

 لو السةوث اةد العممةة تقمبةات حالةة اةد العقةد شمةد بمراجعةة المتعادةدة الجهةة مد المطالبة
 المسةااح مةد وريرهةا واالسةمات كالحديةد الرخةاخ المواد لسعار لو اوالتتمياات االجور  يادة

 واضةة م  بةةالتعويد, لممطالبةةة المحةةاكخ إلةةث المتعادةةد يمجةةت اد دود ومةةد حةةدوشها, المتودةةا
 محةددة حةاالت اةد العقةد اةد مقةرر هةو  مةا إضااية لشمااا المتعادد ثيستح دد  الج  د

 . الشمد اهااية مبدل  مث استشااىم  األرخر  هد تعد والتد
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ABSTRACT : 

The coutractual nature of the conditions relatiug to the price 

cousequent as it's effect final price ، So that one coutracting in 

dependence modified without the agree of the other contracting . 

Thus the price because final and then may not be any of the 

contracting parties to be alone adjusted ، Legislators can not 

adjusted it and coutractor can not claim to increase the agree 

price ، And then this priuciple way be his argument in the face of 

contracting parties ، But whether the priuciple of the final price 

preveuts the management and the contractor unilaterally amend 

the agreed price ، That does not mean Rigidity price were the 

contrating parties will have the right to go out this and then adjust 

the price ouit's dual willing . Also the legislators may impose 

adjustment on coutracting parties which in this case cousidered au 

excertion to the geureal principal can claim coutrating authority to 

the review price of contract in case of currency fluetuations in the 

marjet or increase wages or insurances or the names of the raw 

materials such as iron and cemeut and other issues that expected 

to arise ، and without resort to the courts to claim counpeusation ، 

ware over coutractor ، may deserve in the coutract in specific cases 

that which is prescribed the other exception to the priuciple of 

final price. 


