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 1السعوديانعقاد العقد اإلداري في الفقه والنظام 

 

 2حمود بن محمد غالب الغشيمي
 

تحديد طرق انعقاد العقد في الفقه، ومدى  يتناول البحث موضوع انعقاد العقد في الفقه والنظام، والذي يهدف إلىالملخص: 

اري في النظام مع الفقه، مع بيان أسس انعقاد العقد اإلداري في المملكة بصفة عامة، والتفصيل في توافق انعقاد العقد اإلد

العقد بصفة وخلص إلى أن  المنهج االستقرائي االستنباطي،واعتمد الباحث على ضوابط انعقاد العقود اإلدارية في النظام، 

طرفين، والعقد اإلداري كغيره من العقود من حيث ضاارورت توفر عامة هو توافق اإلرادتين على إنشاااا التمام متبادل بين 

ي إدارياً في العصر الحديث؛ ألن الدولة  ممثلة بالجهة اإلدارية  -األركان الالزمة لالنعقاد، وسالمة هذه األركان، وإنما ُسم ِّ

مة بطريقة قانونية فظهرت طرف فيه، واحتاجت للعديد من العقود المتنوعة في ساااااابيل تساااااايير مرافقها العا -المتعاقدت 

وأن العقد في الفقه اإلسااااااالمي يقوم على رالرة أركان هي الصاااااايغة، والعاقدان،  الحاجة لوضااااااع نظام ينظا هذه العقود.

العقود اإلدارية  أخذ نظام المنافسااااااات والمشااااااتريات الحكومية بما أقره الفقهاا من أركان العقد ونظاوالمعقود عليه، وقد 

قة تسااااها في الحفال على أموال الدولة، وتمنع من الهدر المالي، أو التربل الغير مشاااروع، وتعمز بضاااوابط وطاااروط دقي

روح المنافسااة الشااريفة وتدفع بالجديرين من المنهلين للمشاااركة في بناا الوطن. كما خلص إلى أن األااال في العقود هو 

طتراط كتا ستدعت المصلحة، ويكون هذا االطتراط من الرضائية وال يلمم كتابة العقد، لكن ذلك ال يمنع من ا بة العقد إذا ا

 ولي األمر من باب السياسة الشرعية، سواا ادر على طكل نظام أو توجيه. 

 ضوابط الممايدات. –ضوابط المناقصات  -انعقاد العقد  –الكلمات المفتاحية: العقد اإلداري 

 

Convening of the Administrative Contract in Jurisprudence and Saudi Law 

 

Hamoud Al-Ghahsimi 
 

Abstract: This research deals with the contract in both the jurisprudence and the law, that 

intends to specify the techniques of conducting contract in jurisprudence, and how the 

administrative contract in the law is compatible with the jurisprudence. As well, the bases 

of signing the administrative contract in the Kingdom (KSA) in general. The Researcher 

has adopted on inductive and inferential approach, and has concluded to the in general, 

the contract is the two entities accord to establish commitment between parties. The 

administrative contract is counted to be the same as other contracts, in terms of the 

provision of the needed components for the convening and its integrity. It is named as the 

administrative contract in the modern age, since any government is represented by the 

contractual administrative entity is a part of it. It needs numerous different contracts to 

legally facilitate its public sectors. Therefore, there is a sore need of engaging a system to 

regulate these compacts. The contract in the Islamic jurisprudence is grounded on three 

elements: formulation, both contractors and contracted. The classification of rivals and 

governmental procurements have been stated by the jurists regarding the elements of the 

contract and the regulations of the administrative contracts, with precise restrictions and 

conditions, that partake in maintaining Government finances, forestall financial waste, 

unlawful earnings, boost the spirit of a fair rival and drive eligible and competent to share 

in building the Country. And the norm in the contracts is willingness among parties that 

does not obligate contract writing. Nevertheless, this does not impede contract writing if 

the public interest is ensured. That provision from the Governor is portion of the lawful 

policy, whether it is generally imposed or through guidance. 
 

Keywords: Administrative contract, signing Contract, Constraints of Bids, Constraints of Auctions. 
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 المقدمة
مد هلل رب العالمين، والصااالت على أطاارف األنبياا والمرساالين، وبعد: نتوجه بالشااكر هلل الح

تعالى على أن من علينا بنعمة طلب العلا، ونثن ِّي بالشاااكر لجامعة نجران ممثلة بعمادت البحث العلمي 

 التي سااااااهمت في نشااااار الوعي والمعرفة في المجتمع من خالل دعمها لكثير من البحوا التي منها

هذا البحث والمتناول النعقاد العقد اإلداري الذي يعد حديث النشأت، ويرتبط وجوده بالدولة وفروعها، 

وهو إحدى وسائل اإلدارت في ممارسة نشاطها وتستخدمه لتلبية احتياجاتها في سبيل تحقيق المصالل 

بنظااام القضاااااااااا العااامااة، وتظهر أهميااة التفريق بينااه وبين ايره من العقود في الاادول التي تااأخااذ 

الممدوج، والذي يعني وجود قضااااااااين في الدولة الواحدت: األول: قضاااااااا عادي ويتولى النظر في 

جميع المنازعات التي تقع بين األفراد العاديين أو تقع من كل جهة لها طاااااخصاااااية معنوية خاااااااة، 

لدولة أو أحد فروع ثاني: قضااااااااا إداري ويتولى النظر في المنازعات التي تكون ا ها طرفا في وال

النماع ويساااري على كل طاااخصاااية معنوية عامة، أما الدول التي تأخذ بنظام القضااااا الموحد والذي 

يعني وجود سلطة قضائية واحدت تتولى النظر في جميع الخصومات والمنازعات سواا تلك التي تقع 

أهمية للتفريق بين بين األفراد بعضااااها البع  أو بينها وبين إحدى الجهات اإلدارية في الدولة، فال 

 العقد اإلداري وايره من العقود إذ أن القضاا سيطبق عليها قواعد موحدت 

 

 أهمية البحث:

شااات  سية في تلبية متطلباتها وحاجياتها من المشتريات واإلن سا سبة لجهة اإلدارت ركيمت أ العقد بالن

العامة، وعقود الخدمات  وايرها لتيسااااااير عملها، وتحتاج أنواع كثيرت من العقود كعقود األطااااااغال

 االستشارية، وعقود التشغيل، وعقود الصيانة وعقود االمتياز... إلخ.

ولتحديد لحظة انعقاد العقد اإلداري أهمية كبيرت تتمثل في بدا سااااااريان اراره المترتبة عليه من تلك 

ات واحتساااااب اللحظة، فتنشااااأ الحقوق وتترتب االلتمامات لطرفي العقد، ويبدأ وجوب تنفيذ االلتمام

 المدد المتفق عليها في العقد من لحظة انعقاده... إلخ. 

فإذا لا تكن لحظة انعقاد العقد واضاااااحة فسااااايحصااااال نماع بين جهة اإلدارت وبين المتعاقد معها في 

تحديدها، وهنا سيدَّعي كل طرف بما يراه مصلحة له، وعند احتدام النماع واللجوا للقضاا اإلداري 

لحل النماع، فساايطبق نصااون النظام إن كانت واضااحة، مالا فساايلجأ لالجتهاد في )ديوان المظالا( 

 حل النماع.

ومن هنا يساااعى الباحث إلى بيان أساااس انعقاد العقد في الفقه، ومدى أخذ النظام بها في تنظيمه للعقد 

 اإلداري، والتفصيل في الضوابط والقيود التي حددها النظام النعقاد العقد اإلداري.

 

 ف البحث:أهدا

 بيان طرق انعقاد العقد في الفقه ومدى توافق انعقاد العقد اإلداري في النظام مع الفقه. .1

بيان أسس انعقاد العقد اإلداري في المملكة بصفة عامة من خالل استعراض عددا من نصون  .2

 النظام 

 التفصيل في ضوابط انعقاد العقود اإلدارية في النظام. .3

إلداري )ديوان المظالا( في المملكة في تحديد لحظة انعقاد العقد اإلطاااااارت إلى موقض القضااااااا ا .4

 اإلداري.

 

 منهج البحث:

اختار الباحث المنهج االسااتقرائي االسااتنباطي الذي يتطلب اسااتقراا النصااون الفقهية والنصااون  

 النظامية المتعلقة بموضوع البحث للواول إلى تحديد وقت انعقاد العقد اإلداري.
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 خطة البحث:

 وتتكون من مقدمة ورالرة مباحث وخاتمة.

 المبحث األول: مفهوم العقد اإلداري وخصائصه.

 وفيه رالرة مطالب:

 المطلب األول: تعريض العقد اإلداري.

 المطلب الثاني: خصائص العقد اإلداري. 

 المطلب الثالث: أهمية تمييم العقد اإلداري عن ايره.

 الفقه.المبحث الثاني: أسس انعقاد العقد في 

 وفيه رالرة مطالب:  

 المطلب األول: الصيغة.

 المطلب الثاني: العاقدان.

 المطلب الثالث: المعقود عليه. 

 المبحث الثالث: أسس انعقاد العقد اإلداري في النظام.

 وفيه خمسة مطالب:

 المطلب األول: الضوابط العامة النعقاد العقد اإلداري في النظام.

 المطلب الثاني: ضوابط انعقاد عقود المناقصات. 

 المطلب الثالث: ضوابط انعقاد عقود الممايدات. 

 المطلب الرابع: ضوابط انعقاد العقود األخرى.

 المطلب الخامس: مقارنة بين انعقاد العقد اإلداري في الفقه وفي النظام.

 ات الباحث.وتتضمن أها النتائج التي خلص إليها البحث، وتواي الخاتمة:

 

 المبحث األول: مفهوم العقد اإلداري وخصائصه

لكي تتضاااال ماهية العقد اإلداري أعرض لتعريض العقد اإلداري، را معايير التمييم بينه وبين ايره  

 من العقود، في مطلبين على النحو اآلتي:

 

 المطلب األول: تعريف العقد اإلداري.

 تعريف العقد في اللغة: -1

، ويطلق على معاٍن كثيرت منها: الجمع بين أطراف الشاااااايا وربطها العقد في  اللغة هو نقي  الَحل ِّ

وتقويتها، يقال: عقد طرفي الحبل إذا وااااال أحدهما باآلخر بعقدت تمسااااكها فأحكا وااااالها، ويطلق 

على الضاااااامان والعهد يقال: عاقدته على كذا إذا عاهدته عليه. ويطلق على الوجوب يقال: عقد البيع 

 ا أوجبه، وجميع هذه المعاني تدور حول معنى الربط والشد، ومن معنى الربط الحسي بين طرفيإذ

؛ الفيروز ابااادي، 9/309م، 1993ابن منظور،الحباال أُخااذت الكلمااة للربط المعنوي بين كالمين )

 (.477؛ ابن فارس، ن3079ن

 تعريف العقد في االصطالح الفقهي: -2

 نيان:العقد في ااطالح الفقهاا له مع

يشاامل كل ما عمم المرا على فعله، سااواا ااادر بإرادت منفردت كالوقض،  المعنى األول: معنى عام:

واإلبراا، والطالق، واليمين، أم احتاااج إلى إرادتين في إنشااااااااائااه، كااالبيع، واإليجااار، والتوكياال، 

 والرهن، فهو بهذا المعنى يتناول االلتمام مطلقاً. 

أطلقوه على ما يتا بإيجاب وقبول بين طرفين، أي يقتصر على ما يتا  والمعنى الثاني: معنى خاص:

به االلتمام بين طااااخصااااين متقابلين على وجه يترتب عليه أرره الشاااارعي، مثل عقود البيع واإلجارت 



 

 2019 (33) 10، مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا -أماراباك                            80

 

 

 - 473، 468 /4؛ ابن قدامة، 27)البعلي،  وساااائر العقود التي يشاااترط فيها تالقي اإليجاب بالقبول.

 . (4/80؛ المحيلي، 1/240، الغمالي، 155/  6؛ الكاساني، 648/ 4يش، ؛ عل491/  5، 483

؛ الدساااوقي، 2/171ابن رطاااد،ولذلك فهو عند الفقهاا: ارتباط إيجاب أحد المتكلمين بقبول اآلخر له )

3/ 2-6.) 

وبهذا المعنى يشاامل كل ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشااروع يثبت أرره في محله، سااواا حصاال 

بابرتي، بالكالم، أو ما يقوم مقامه من إطاااااااارت، أو كتابة، أو نحوها )االرتباط  ، (5/74ه، 1316ال

ي البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقوداً؛ ألن كل واحد من طرفي العقد ألمم نفسه  ولذلك ُسم ِّ

/  2)الجصااان الوفاا به، وكل ما طاارط اإلنسااان على نفسااه في طاايا يفعله في المسااتقبل فهو عقد.

 .(27؛ البعلي، 4/80المحيلي،  ؛295، 294

، 468/  4ابن قدامة والمراد هنا المعنى الخان للعقد الذي يقترن فيه اإليجاب بالقبول بين طرفين )

  (.1/240؛ الغمالي 155/  6؛ الكاساني، 648/  4؛ عليش، 491/  5، 483 - 473

 تعريف العقد في القانون: -3

ف العقد في القانون بصاااف أنه: توافق إرادتين أو أكثر على إنشااااا التمام، أو نقله، أو  ة عامة علىيُعرَّ

 (.59م، ن1987؛ مرقس، 1/149م،1964السنهوري، تعديله، أو إنهائه )

فمضمون العقد في القانون يتمثل في كونه اتفاقا بين إرادتين على إنشاا التمامات متقابلة تُحدا أرراً 

دتا طرفيه، وقبول كل منهما االلتمامات المنصااااااون عليها في العقد قانونياً بتوافق إرادتين هما إرا

 (.287، ن1991؛ طلبة، 6، ن2004الحلو، راضاااااايًا مختاراً، وهذا هو جوهر الرابطة العقدية )

وليس كل اتفاق بين طرفين عقداً، فهناك اتفاقات بين طرفين أو أكثر وال تكون عقداً؛ لتخلض قصااااااد 

مفاوضاااااااات التي يجريها المتعاقدان قبل إبرام العقد تمهيداً إلبرامه وإن إحداا األرر القانوني، فال

اتفقت إرادتاهما فيها إال أنها ال تعد عقداً؛ إذ يجب أن يكون هذا االتفاق ملمماً لإلرادتين لكي يعد 

 (.12، 11، ن1981النجار، عقداً )

أن العقد يتا بين إرادتين، ويتميم وبمقارنة التعريض القانوني بالتعريض الفقهي نجد أنهما يتفقان في 

الفقهي في تأكيده على االرتباط الذي يعتبره الشرع وليس مجرد اتفاق اإلرادتين، إذ قد يحصل اتفاق 

ُمه الشارع، وبذلك يكون تعريُض العقد عند القانونين ايَر مانع من دخول  بين إرادتين على طيا يحر ِّ

 (. 295 – 1/294م، 1968م، 1967العقد الباطل طرعا فيه )المرقا، 

 تعريف العقد اإلداري. -4

تجدر اإلطارت إلى أن الفقهاا في الفقه اإلسالمي لا يتعرضوا لتعريض العقد اإلداري بتعريض خان؛ 

كونه حديث النشااأت؛ حيث لا يظهر إال في أواخر القرن التاسااع عشاار في فرنسااا هذا من ناحية، ومن 

، نوعاً من العقود، وهي أياً كان نوعها تتفق في جوهرها وأركانهاناحية أخرى أن العقد اإلداري يعد 

فالعقود ال تخرج عن كونها ارتباط اإليجاب الصااااااادر من أحد المتعاقدين بقبول اآلخر له على نحو 

 يثبت أرره في الشرع؛ ولذلك سيكون تعريض العقد اإلداري وفق ما تعرض له طراح القانون فقط. 

العقد اإلداري بتعريفات متقاربة تدور حول مضمون واحد، يرجع إلى أنه: وقد عرف طراح القانون 

عقد بين طرفين أحدهما طااخص معنوي عام ينصااب على مرفق عام بقصااد تسااييره، أو تنظيمه، أو 

ستثنائية اير مألوفة في العقود الخااة )الطماوي: األسس العامة للعقود  تشغيله، متضمنا طروطا ا

؛ 61، ن1997؛ الجميلي، 2003؛ جعفر، 33، ن1981الشااااااريض،  ؛59م، ن1991اإلدارية، 

 (29م، ن2002؛ طرف، 60م، ن2000؛ أحمد28م، ن 2005؛، 13، ن2002جمعة، 

 

 المطلب الثاني: معايير تمييز العقد اإلداري عن غيره من العقود 
ييم يتضاااااامن هذا المطلب معايير تمييم العقد اإلداري عن ايره من العقود، وأهمية هذا التم

 وذلك في فرعين: 

 الفرع األول: معايير تمييز العقد اإلداري عن غيره من العقود

 الفرع الثاني: أهمية تمييز العقد اإلداري عن غيره من العقود



 

 81 حمود الغشيمي... .انعقاد العقد اإلداري في الفقه والنظام السعودي

 

 

 

 وبيان ذلك في اآلتي:

 

 الفرع األول: معايير تمييز العقد اإلداري عن غيره من العقود

فيه رالرة أمور، فإن تخلض أحدها في عقد  لكي نكون بصااااادد عقد إداري ال بد من أن تجتمع

 ما فال ينطبق عليه واض العقد اإلداري: 

المعيار األول: كون جهة اإلدارت طرفاً في العقد: فقواعد نظام المنافسااات والمشااتريات إنما وضااعت 

د لتحكا وتنظا العقود واألعمال التي تبرمها الساااااالطات والهيدات اإلدارية، لذلك ينظر أوال إلى وجو

جهة اإلدارت كطرف في العقد؛ لتمييم العقد اإلداري عن ايره، والمراد بجهة اإلدارت الدولة، أو أحد 

فروعها، أو إحدى هيداتها أو إحدى منسااساااتها التي تتمتع بشااخصااية معنوية عامة مسااتقلة، فوجود 

ن الطرف جهة إدارية طرف في العقد اإلداري أمر أساااااااسااااااي فإذا تحقق هذا األمر فال يها أن يكو

؛ 53الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، ن الثاني طخصاً طبيعياً، أو معنوياً خاااً أو عاماً )

 (.50ه، ن1427؛ عبيد،18، 17؛ نصار، ن 34الشريض، ن

 المعيار الثاني: ارتباط العقد بالمرفق العام:

ويتحقق ذلااك بااأن يكون محاال العقااد الااذي يجري عليااه التعاااقااد متعلقااا بمرفق عااام إمااا بتنظيمااه، أو 

تساااييره، أو المسااااهمة في تشاااغيله، بحساااب نوع العقد، والمرفق العام هو: نشااااط أو مشاااروع يعمل 

بانتظام واطراد إلطاااااباع حاجات عامة لجمهور المساااااتفيدين منه، مثل الجامعات، والمساااااتشااااافيات 

 (.54ه، ن 1427؛ عبيد،2؛ البنا، ن 47،؛ الشريض، ن 23؛ نصار، ن62ماوي، ن )الط

 المعيار الثالث: وجود طروط استثنائية في العقد اير مألوفة في عقود القانون الخان:

ال يكفي العتبار العقد إداريا أن يكون أحد طرفيه جهة إدارية، وأن يكون متصااااال بمرفق عام بل ال  

بد من وجود هذا المعيار الفاااااااال بين العقود اإلدارية وبين العقود العادية، وهو لهور اإلدارت في 

يازات التي العقد كصااااحبة سااايادت وسااالطة، وهي تكون كذلك عندما تقوم باساااتخدام الوساااائل واالمت

ن العقد طااااروطا اسااااتثنائية اير مألوفة في العقود العادية، فتشااااترط مثالً  منحها النظام إياها، فتُضاااام ِّ

سخ العقد  شترط حقها في ف َحقَّها في االنفراد بتعديل العقد بالميادت أو النقصان عند حاجتها لذلك، أو ت

قة المتعاقد معها ودون اللجوا إلى عند إخالل المتعاقد بشاااااايا من التماماته دون توقض على مواف

القضاا، أو تشير في أحد بنود العقد إلى خضوعه لنظام المنافسات والمشتريات مثل النص في العقد 

؛ 73)الطماوي، ن على حق اإلدارت في توقيع ارامات التأخير وفق النساااااااب المحددت في النظام 

 . (58ه، ن 1427عبيد، ؛196-194م، ن  2002، عوابدي، 24؛ نصار، ن62الشريض، ن 

وعليه فإن لهور جهة اإلدارت في العقد باعتبارها ااااااحبة ساااايادت وساااالطة هو الشاااارط األساااااسااااي 

شرط فنكون أمام عقد عادي حتى ولو كانت  إلضفاا الصفة اإلدارية على هذا العقد فإذا تخلض هذا ال

اعة ببيع ألبان األبقار التي جهة اإلدارت طرفا فيه وكان متصال بمرفق عام، كما لو قامت وزارت المر

 تجري عليها دراسات أو فحواات.

 

 الفرع الثاني: أهمية التمييز بين العقود اإلدارية وبين غيرها من العقود

 تظهر أهمية التمييم بين العقود اإلدارية وبين ايرها من العقود في أربعة أمور:

ها إذا تخضااااااع  لذي يحكا كل من عام، بينما األمر األول: اختالف النظام ا قانون ال العقود اإلدارية لل

عام امرت تقلص كثيرا من حرية  قانون ال قانون الخان، ومعظا قواعد ال عادية لل تخضااااااع العقود ال

التعاقد وتلمم جهة اإلدارت بضاااوابط وطاااروط محددت للتعاقد، بينما قواعد القانون الخان في الغالب 

تفاوض واالطتراط والتراضي بينها في التعاقد بما ال تكون مكملة إلرادت المتعاقدين فتمنحها حرية ال

 يخالض النظام العام واآلداب العامة.

األمر الثاني: اختالف القضااااااا المختص في فصااااال النماعات فيها، إذ تخضاااااع العقود اإلدارية عند 

لى الذي يطبق ع –ديوان المظالا في المملكة العربية الساااعودية  –التنازع بشاااأنها للقضااااا اإلداري 
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التنازع بشأنها قواعد القانون العام، بينما تخضع العقود العادية عند التنازع فيها للقضاا العادي الذي 

 يطبق بشأنها قواعد القانون الخان.

األمر الثالث: حصاااول جهة اإلدارت في العقود اإلدارية على حقوق وامتيازات يمنحها النظام باعتبار 

أكبر قدر من المصااااااالل العامة لجمهور المنتفعين من تلك المرافق،  أنها تدير المرافق العامة لتحقيق

فتكون في العقد اااااااااحب مركم أقوى من المتعاقد معها وتفرض طااااااروطها في العقد وليس أمام 

المتعاقد إال القبول بما تفرضااااه، فلها مثال حق اإلطااااراف والمراقبة على تنفيذ العقد، وساااالطة توقيع 

ا إذا أخل بالتماماته، وحق فساااخ العقد وإنهائه دون رضاااا المتعاقد معها الجمااات على المتعاقد معه

وعلى العكس من ذلك يكون طرفا العقد في العقود العادية في مركم  ودون حاجة للجوا للقضااااااااا،

متسااااااٍو، وال يملك أحدهما أن يفرض رأيه وسااااالطانه وطاااااروطه على اآلخر، أو يفساااااخ العقد دون 

 الرجوع للقضاا العادي. رضاه، وعند تنازعهما فيكون

األمر الرابع: تقييد حرية جهة اإلدارت في اختيار المتعاقد: حرااااا من المنظا على تغليب المصااالحة 

العااامااة في الحفااال على المااال العااام وحمااايااة لجهااة اإلدارت من التها ومنعااا للفسااااااااد والتربل اير 

ي التعاقد، وهي أسااالوب المناقصاااة المشاااروع أوجب النظام على جهة اإلدارت اتباع أسااااليب محددت ف

وأساالوب الممايدت العامة، وأجاز لها اسااتثناا في حاالت محددت الشااراا المباطاار، وكل ذلك يتا وفق 

خطوات رتبها النظام وفق قواعد محددت وإجرااات معينة ال تملك جهة اإلدارت معها إال التقيد بها، 

ر المتعاقد الذي يراه مناساااااابا له ويتفاوض معه وعلى العكس من ذلك يملك الفرد العادي حرية اختيا

؛ الشااريض، ن 11؛ نصااار، ن31)الطماوي، ن ويساااوم في الشااروط إلى أن يتفقا على التعاقد 

 . (15م، ن 1984؛ البنا، 13

 

 المبحث الثاني: أسس انعقاد العقد في الفقه 

ية في العقد بشاااكل عام لكي حدد جمهور الفقهاا من المالكية والشاااافعية والحنابلة رالرة أمور أسااااسااا

ينعقد، فال يصاااااال انعقاد أي عقد وال يكون منتجا آلراره إال بها، وجعلوها بمثابة األركان التي يقوم 

مثل ركن البناا، فركن العقد هو: ما والركن في اللغة هو الجانب القوي الذي يمسااااااكه عليها العقد، 

اهية العقد أم ليس كذلك فيكفي أن يكون البد منه لتصااااااور العقد ووجوده سااااااواا أكان جمااً من م

مختصاً به بحيث ال يتصور العقد بدونه، وعلى ذلك فإن العقد عند جمهور الفقهاا ال ينعقد إال بوجود 

ايغة العقد، العاقدان، ومحل العقد، وأما عند الحنفية فركن العقد هو ما واحة أركانه الثالرة وهي: 

ركن عندها هو ايغة العقد التي تتكون من اإليجاب والقبول أو كان جمااً من ماهية الشيا فقط، فال

اإليجاب وحده، كما اطااترط الفقهاا أن يكون كل ركن من األركان سااليما خاليا مما ينرر فيه، وساايتا 

 عرض كل ركن من أركان العقد وطروطه في رالرة مطالب على النحو اآلتي:

 المطلب األول: صيغة العقد

التعبير الدَّال على إرادت المتعاقدين إلنشااااااا العقد وإبرامه، ويسااااامى هذا التعبير: اااااايغة العقد هي: 

 (، وبيان ذلك فيما يأتي:1/1292إيجاباً وقبوالً )المرقا، 

 التعريف باإليجاب والقبول:  -1

شتمل على بيان العقد بكافة  العقد ال يتا إال بإرادتين وايغته تتكون من طلب يتقدم به أحد الطرفين ي

مشااااااتمالته وطااااااروطه ويقترن هذا الطلب برد من الطرف الثاني بقبول هذا الطلب دون أي تعديل، 

 ويطلق على الطلب ااطالح اإليجاب وعلى الرد ااطالح القبول.

إلى أن اإليجاب: هو ما ااادر أوالً من العاقد أياً  0 وقد اختلض الفقهاا في هذه المسااألة فذهب الحنفية

 (.3/344ه، 1415در من العاقد اآلخر أياً كان )ابن الهمام، كان. والقبول: هو ما ا

ويرى الجمهور )من المالكية والشااااااافعية والحنابلة( أن اإليجاب: هو ما ااااااادر من الممل ِّك كالبائع 

 والمنجر مثال سواا ادر أوالً أو رانياً.

نياً )النووي، وأن القبول: هو ما اااادر من المتملك كالمشاااتري والمساااتأجر ساااواا اااادر أوالً أو را

 (.3/561ه، 1410؛ ابن قدامة، 7/165ه، 1422
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 طرق التعبير عن اإليجاب والقبول:  -2

ً  -تختلض طرق التعبير عن اإليجاب والقبول فقد يكون التعبير باأللفال  -طااااافاهة أو كتابة أو بهما معا

، العقد بالتعاطي،وقد يكون باإلطااااااارت، وقد يكون عن طريق تبادل الرسااااااائل بين الغائبين، وقد يتا 

فينعقد العقد بأي ايغة تدل عرفاً أو لغةً على إنشاا العقد، سواا بالقول، أو بالفعل، أو باإلطارت، أو 

 ويجوز بوسائل االتصال الحديثة، وبيان ذلك في اآلتي:  (،1/141بالكتابة )حيدر، 

 التعاقد باأللفال:  -أ

في الداللة على المطلوب، بأن يتلفظ كل من العاقدين التعاقد باللفظ هو األال ألن اللفظ أقوى وأقطع 

باأللفال التي تفيد اإليجاب والقبول، وذلك بكل لفظ يدل على المقصااااااود داللة واضااااااحة وبأي لغة 

أو اقترن به من دالئل الحال ما  ساااواا كان اللفظ ااااريحا يفهمها المتعاقدان تدل على الرضاااا قطعاً،

؛ 140 – 3/131، 2/5؛ الشاااااااربيني، 6/211ه، 1386الرملي، يفياااد االتفااااق والتراضاااااااي )

-3/2، 2/221ه، 1417؛ الدسااوقي، 5/133، 2/229ه، 1418؛ الكاساااني، 3/11ه، 1421البهوتي،

 (.11، ن1990السيوطي، ؛ 4/950؛ المحيلي، 1/218، 1991؛ ابن قيا، 3

 التعاقد باإلطارت:  -ب

ها  قة يُفها من ماا إلى الشاااااايا بطري غة هي اإلي ماا يكون اإلطاااااااارت ل ما يُفها من النطق، وهذا اإلي

واإلطااارت إما أن تكون من ناطق أو من أخرس،  كالعين واليد وايرهما. –اير اللسااان  –بالجوارح 

فإذا كان العاقد قادراً على النطق فال ينعقد العقد بإطاااارته، فاإلطاااارت ال تكون مفيدت لليقين قطعاً، وال 

 يُلجأ إليها إال عند الضرورت.

ُن الكتابة فال بُدَّ منها؛ أما  إذا كان العاقد عاجماً عن النطق كاألخرس، ومعتقل اللسااان، فإن كان يُِحسااِّ

ألن الكتابة أبلغ في الداللة على اإلرادت، وأبعد عن االحتمال من اإلطااااارت، فيُلجأ إليها، أما إذا كان ال 

للضااارورت  ن عند جمهور الفقهاايحسااان الكتابة، وله إطاااارت مفهمة فتقوم إطاااارته مقام النطق باللساااا

؛ 3/566؛ ابن قدامة 3/385؛ الرملي،3/341، ؛ النووي3/3الدسوقي،، 4/229ه، 1416المغربي، )

 (.1/70حيدر، ؛5/39البهوتي، 

 التعاقد بالرسالة:  -ج

التعاقد بالرسااالة قد يكون بإرسااال خطاب مكتوب فيه عبارات العقد، وقد يكون بإرسااال رسااول يبلغ 

خالف بين العلماا في جواز التعاقد بالكتابة في جميع عقود المعاوضاااات المالية ساااواا بين  العقد وال

ألن الكتابة تأتي بعد األلفال في القوت وهي  ؛حاضااارين، أو بين اائبين، عن طريق الرساااالة المكتوبة

؛ 3/3؛ الدساااااوقي، 5/79؛ ابن الهمام، 5/137ه، 1418)الكاسااااااني، قاطعة في الداللة على اإلرادت 

 (.5/39؛ البهوتي، 3/339النووي، 

والعبرت في التعاقد بالكتابة بإعالن القبول من القابل الدال على رضااااه حينما يتصااال اإليجاب بعلمه  

؛ 3/3؛ الدسااااااوقي، 512 /4)ابن عابدين، عن طريق قراات الرسااااااالة، أو سااااااماع كالم الرسااااااول 

 .(3/148؛ البهوتي، 2/5الشربيني، 

بين حاضاااااارين يتا العقد بأن يساااااامع الموجب قبول القابل، وإن كانت بين اائبين فإذا كانت الكتابة 

، فيتا العقد (.1/320ه، 1422؛ سااااليمان، 3/21ابن عابدين، فالعبرت بواااااول القبول إلى الموجب )

  (.314؛ المرقا، ن 530 -529)مدكور، ن في مكان وزمان علا الموجب بقبول القابل 

 التعاقد بوسائل االتصال الحديثة كالهاتض والبريد والفاكس وايره:  -د

نظرا للتطور الكبير في وسائل االتصال والحاجة إلى العمل بها في إبرام العقود لما تحققه من سرعة 

النظر فيما قرره الفقهاا  إنجاز المعامالت المالية والتصرفات فقد تولى مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

ن التعاقد بين الحاضاارين يشااترط له اتحاد المجلس وتطابق اإليجاب والقبول، وعدم ااادور ما من أ

وخرج يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والمواالت بين اإليجاب والقبول بحساااااب العرف، 

 : المجمع بجواز إجراء العقود بآالت االتصال الحديثة بالضوابط اآلتية
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بين اائبين ال يجمعهما مكان واحد، وال يرى أحدهما اآلخر معاينة، وال يساااااامع إذا تا التعاقد  :أوالً 

كالمه، وكانت وساايلة االتصااال بينهما الكتابة أو الرسااالة أو الساافارت )الرسااول(، وينطبق ذلك على 

الفاكس والبريد اإللكتروني وكل ما يتا عبر طاااااااطااااااات التواااااااال اآللي )كالحاسااااااوب، والهاتض، 

ه إليه وقبولهونحوهما(، ففي ه  .ذه الحالة ينعقد العقد عند واول اإليجاب إلى الموجَّ

 ً إذا تا التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتض  :رانيا

والالساالكي، وجميع وسااائل االتصااال الحديثة، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضاارين، وتطبق 

 الحالة األحكام األالية المقررت لدى الفقهاا.على هذه 

 ً إذا أادر العارض، بهذه الوسائل، إيجاباً محد د المدت يكون ملمماً بالبقاا على إيجابه خالل تلك  :رالثا

 .المدت، وليس له الرجوع عنه

 ً التقاب ، وال تشمل النكاح الطتراط اإلطهاد فيه، وال الصرف الطتراط  إن القواعد السابقة ال :رابعا

 .السلا الطتراط تعجيل رأس المال

 ً ما يتعلق باحتمال التمييض، أو التموير، أو الغلط، يرجع فيه إلى القواعد العامة لإلربات  :خامساااااااا

 (.3/6) 52م، رقا: 1990)قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، 

 التعاقد بالتعاطي:  –ه

عقود المعااااوضاااااااااات الماااالياااة كاااالبيع واإلجاااارت أجااااز جمهور الفقهااااا التعااااقاااد باااالتعااااطي في 

واالسااااتصااااناع..الخ، إذا وجدت قرائن تدل على أنها تفيد الرضااااا كمن يدخل إلى محل فيه البضااااائع 

)الكاسااااااني، مكتوب عليها رمنها فيأخذ المشاااااتري ما يحتاجه ويدفع رمنها دون تلفظ بإيجاب أو قبول.

؛ الشااايرازي، 3/3؛ الدساااوقي، 4/11ابدين، ؛ ابن ع5/77ه، 1316،؛ السااايواساااي، 5/134ه، 1402

  (.1/143علي حيدر، ؛ 3/561ه،1401؛ ابن قدامة، 1/257

 أهمية كتابة العقد.  -3

لا يرد في الشاااااريعة ما يوجب كتابة العقد وجعل الكتابة ركنا فيه وما ورد في طاااااأن الكتابة إنما هو 

عالى: ﴿ قال ت ينَ للتوريق وحفظ الحقوق،  ذِّ لَّ َها ا َفاِكتُبُوهُ  َيا أَيُّ ى  مك َجٍل ُمسااااااَ دَِيٍن إِّلَى أَ بِّ َتدَايَِنتُِا   ﴾اََمنُوا ِّذَا 

ِّ ، إلى قوله تعالى: ﴿[282]البقرت:  ِندَ َّللاَّ يًرا أَِو َكبِّيًرا إِّلَى أََجلِّهِّ ذَلُِّكِا أَِقَسُط عِّ َواَل تَِسأَُموا أَِن تَِكتُبُوهُ َاغِّ

َهادَتِّ َوأَِدنَى أاَلَّ تَرِ  ، فاألمر بالكتابة هنا للندب عند أكثر الفقهاا وليس [282]البقرت:  ﴾تَابُوا..َوأَِقَوُم لِّلشااَّ

(، وإذا اطااااااترط ولي األمر في زمن مااا كتااابااة العقود 1/393ه،  1،1420للوجوب )البغوي، ط

 النعقادها لتحقيق المصلحة فيكون هذا من السياسة الجائمت التي يجب امتثالها. 

 اشتراط حصول التراضي في مجلس العقد  -4

يشااترط في العقود الالزمة أن يتا التراضااي في مجلس العقد بحيث يتطابقان فيه ويقترنان ليتا العقد، 

ساااواا اجتمع المتعاقدان بأبدانهما حقيقة وتبادال التعبير عن اإليجاب والقبول، أو كان االجتماع ُحكما 

 سالة أو نحوها.كما في التعاقد بين اائبين بالر

، 2079ه، حديث رقا 1422)البخاري، « البيعان بالخيار ما لا يتفرقا»لقوله ااااالَّ ي عليه وساااالا، 

( فااإذا انف  المجلس قباال االتفاااق فال ينعقااد العقااد، 3/1164، 1532؛ مساااااالا، حااديااث رقا 3/58

 والخالف بين الفقهاا في معنى انفضاض المجلس على قولين:

 انفضاض المجلس ال يكون إال بافتراق األبدان..القول األول: أن 

)ابن رطاااااااد، القول الثاااني: أن انفضااااااااض المجلس يمكن أن يكون بااالقول وإن لا تفترق األباادان 

فقد كان ابن عمر رضااي ي عنهما إذا بايع رجالً فأراد أال يقيله قام فمشااى هنيهة را رجع  (،2/189

 (.3/1163)مسلا، 

لعقد ال ينف  إال بالتفرق باألبدان هو األولى؛ ألن القصد من تشريع خيار والقول األول بأن مجلس ا

المجلس هو منع الغرر وإتاحة الفراة للتروي في عقود المعاوضات المالية الالزمة كالبيع وما في 

 .معناه

وال يثبت خيار المجلس في العقود التي يشااااااترط فيها القب  قبل التفرق كالصاااااارف، وبيع الربوي 

 .والسلابجنسه، 
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حكماااً في الوقاات والمكااان اللااذين يتا فيهمااا  وفي العقود بين اااائبين: يكون المجلس حكمي ينف 

التعاقد، كما يحصاااااال في التعاقد بين حاضاااااارين، فمجلس العقد بين اائبين ال ينف  حكماً إال بقيام 

 الموجب من مجلسه الذي وال فيه القبول إليه وعلا به.

ي يجوز فيها تأخير القبول إلى ما بعد انفضاااااااض المجلس، أو يتحتا فيها وهناك أنواع من العقود الت

تأخير القبول إلى ما بعد انفضاااااااض المجلس الرتباطه بأمر اخر، فأما العقود التي يجوز فيها تأخير 

القبول فهي العقود اير الالزمة أو الجائمت: مثل الوكالة، والوديعة، والجعالة، والمساااابقة، والعارية، 

كة، والمضاااااااربة، والممارعة، والمساااااااقات، فهذه العقود يجوز أن يتراخى فيها القبول عن والشاااااار

اإليجاب إلى مجلس اخر إذا لل الموجب مصااااااراً على إيجابه؛ ألن القبول لو اااااااادر في مجلس 

في أي وقت إذا كان العقد  –اإليجاب فهو اير ملمم بعد انفضاااااااض المجلس، ويسااااااتطيع الموجب 

أن يعدل عن إيجابه متى طااااا، إال إذا تعلق بالعقد حق للغير، فإنه يصاااير  -طرفين جائماً بالنسااابة لل

الزماً منذ هذا التعلق، مثل الوكالة إذا تعلق بها حق للغير، كما إذا وكل الراهن وكيالً في بيع الرهن 

ل عمل الوكيل مراعات لحق ا لغير، عند حلول أجل الدين للوفاا بالدين من رمن الرهن، فليس للموك ِّ

 (.5/187؛ المغربي 7/187؛ ابن نجيا، 6/38وهو هنا الدائن المرتهن )الكاساني، 

 

 العاقدان المطلب الثاني: 
الركن الثاااني من أركااان العقااد همااا طرفااا العقااد اللااذان يصااااااادر منهمااا اإليجاااب والقبول، كااالبااائع 

 والمشتري في عقد البيع، والمنجر والمستأجر في عقد اإليجار.

 ويشترط في العاقدين الشروط اآلتية: 

 الشرط األول: أن يكون لكل منهما أهلية كاملة.

المناوي، واألهلية في اللغة هي الصااااااالحية، يقال فالن أهل لهذا العمل أي اااااااالل له وجدير به ) 

 (.1/135ه، 1429؛ عمر، مجمع اللغة، 67ه، ن 1410

لوجوب الحقوق المشاااااروعة له وعليه، أو  ااااااالحية اإلنساااااان وأما األهلية في االااااااطالح فهي: 

فهي تنقسااااا إلى أهلية وجوب وأهلية أداا وبيانها فيما  لصاااادور الفعل منه على وجه معتبر طاااارعاً،

 يأتي.

وهي نوعان: أهلية كاملة تثبت لإلنسااان بوااافه إنسااان بمجرد والدته حيا فيصااير  أهليه الوجوب:-أ

و عليه، وأهلية ناقصااة خااااة بالجنين وهو في بطن أهالً واااالحاً لوجوب الحقوق المشااروعة له أ

أمه وقبل انفصاااااله بشاااارط والدته حياً، حيث تُثبِّت له بع  الحقوق، كالميراا والواااااية والوقض 

 1403، الجرجاني، 237/ 4؛ البمدوي، 2/332وربوت النسااب، وال تُلممه بالواجبات )الساارخسااي، 

 (.29ه، ن1408؛، أبو حبيب، 227م، ن1996، التهانوي، 40ه، ن

 وهي اااااااالحياااة اإلنسااااااااان ألن تصاااااااادر مناااه أفعاااال يُعتاااد بهاااا طاااااارعااااً،أهليةةةة األداء:  -ب

وهي مرتبطة بالعقل الذي هو محل التمييم بين ما هو  (،248/ 4؛ البمدوي، 2/340)الساااارخسااااي، 

 ، َحِيلِّي  نافع وما هو ضااااااار، والشااااااخص بالنساااااابة ألهلية األداا ال يخلو من إحدى حاالت رالا )المُّ

4/2960:) 

أي ليس له أي أهلية في مباطرت التصرفات، وذلك كالصبي منذ الوالدت  الحالة األولى: عديا األهلية:

إلى قبل نهاية ساااان السااااابعة، وكذلك المجنون، فهنالا ليس لها أي قدرت على التمييم وتصاااارفاتهما 

 باطلة ال يعتد بها باإلجماع.

 وهو الذي له بع  أهلية يمارس بها بع  التصرفات، الحالة الثانية:ناقص األهلية:

وتكون للشااااااخص الذي بلغ السااااااابعة من عمره إلى ساااااان البلوز بشاااااارط أن يكون مميماً، وعقوده 

 وتصرفاته تنقسا إلى رالرة أقسام: 

القسا األول: العقود النافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة والواية فهي تنعقد احيحة نافذت بعبارته دون 

 ة إلى إذن من وليه وهذا باإلجماع.حاج
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القسااا الثاني: العقود الضااارت ضاارراً محضاااً، وهي باطلة باإلجماع، مثل أن يقرض الصاابي المميم 

 ايره ماالً أو يهبه طيداً أو يضمن ايره في دين.

القساااااا الثالث: العقود التي تدور بين النفع والضااااارر فهي ال ضااااارر مح  وال نفع مح ، كالبيع 

واإلجارت فهذه العقود تكون احيحة اير نافذت أي موقوفة على إجازت الولي أو الواي إذا والشراا 

 لا يكن قد أذن له فيها من قبل ألن اإلجازت الالحقة كاإلذن السابق.

وهي تثبت للشاااخص الذي يبلغ عاقالً رطااايداً فيساااتطيع ممارساااة جميع  الحالة الثالثة: كامل األهلية:

؛ ابن قدامة، 24/161العقود والتصاارفات دون حاجة إلى إذن ولي أو واااي )المبسااوط للساارخسااي 

(. وذلك حتى يكون التعبير عن اإلرادت اااااااحيحا ومعتبرا؛ بأن يكونا بالغين عاقلين، لقوله 4/456

ِا أَِمَوالَُهِا ﴾ ]النسااااا: تعالى: ﴿َواِبتَلُوا اِليَتَا دًا فَاِدفَعُوا إِّلَِيهِّ ِنُهِا ُرطاااِ تُِا مِّ َمى َحتَّى إِّذَا بَلَغُوا الن َِّكاَح فَإِِّن اَنَساااِ

. فقد دلت اآلية على أن اإلنساااان يساااتطيع أن يتصااارف في ماله إذا كان ذا إرادت ااااحيحة وهو ال 6

محل خالف بين الفقهاا منها من حده بساابع  يكون كذلك إال إذا بلغ ساان النكاح رطاايداً، وساان البلوز

 (.7/172، وما بعدها؛ الكاساني، 4/459عشرت سنة، ومنها من حده بثماني عشرت )ابن قدامة 

 العوارض التي تعترض أهلية األداء الكاملة فتعدمها أو تنقصها:

 يشترط أن تكون أهلية األداا كاملة خالية من أي عيب يعدمها أو ينقصها،

 للشخص عارض يندي إلى إعدام أهلية األداا أو نقصانها،وقد يعرض 

 العوارض التي تعدم أهلية األداا هي: -أ

الجنون: وهو افة تصاااااايب العقل فتفقده التمييم وتحمل الشااااااخص على التصاااااارف على اير هدي -

؛ 2/330العقالا، فيصير المجنون حكمه حكا الصبي اير المميم، تصرفاته كلها باطلة )التفتازاني، 

 (.2/173ه، 1403ابن أمير حاج، 
شبه كالم العقالا مرت، وكالم المجانين -  سان بحيث يختلط كالمه، في العَتَه: وهو اختالل في عقل اإلن

ليس كإدراك  -أخرى، واالختالل يتفاوت من طااااااخص آلخر، فالعته الذي يبقى معه إدراك وتمييم 

ثبت له أهلية أداا ناقصاااااااة، دون الكاملة ، فهذا يلحق بالصاااااابي المميم، بحيث ت-العقالا وتمييمها

 (.2/173ه، 1403؛ ابن أمير حاج، 474 /4)البمدوي، 

 وأما العوارض التي تنقص األهلية فهي:  -ب

فَه:  - وهو خفة تجعل ااحبها ينفق ماله على اير ما يقتضيه العقل والشرع، وهو ال ينافي أهلية السَّ

أحكام الشاااارع؛ ألن الساااافيه كامل العقل واإلدراك، وإن كان األداا في األااااال، وال يمنع طاااايداً من 

ضعيض اإلرادت، فتوجه إليه كل التكاليض، ويناخذ بأفعاله؛ إال أنه يحجر عليه في التصرفات المالية، 

ال لفقد أهليته أو نقصها، وإنما محافظة على ماله، وتكون تصرفاته المالية كتصرفات الصبي المميم 

(. فالسفيه يعتبر ناقص األهلية ويُمنع من التصرفات المالية 486 /4البمدوي،  ،2/281التفتازاني، )

فقط، ويتولى وليه اإلنفاق على طعامه وكسااااائه ومباطاااارت العقود نيابة عنه؛ لعدم إحسااااانه في تدبير 

 : المال وتبذيره على خالف مقتضى الشرع والعقل، عمالً بقول تعالى

ي َعلَِيهِّ : ﴿ يُّهُ بِّاِلعَِدلِّ  فَإِِّن َكاَن الَّذِّ لَّ ُهَو فَِليُِملِِّل َولِّ يُع أَِن يُمِّ يفًا أَِو اَل يَسااِبتَطِّ عِّ فِّيًها أَِو ضااَ ]البقرت:  ﴾اِلَحقُّ سااَ

وُهِا ، وبقوله تعالى: ﴿[282 ُ لَُكِا قِّيَاًما َواِرُزقُوُهِا فِّيَها َواِكساااُ فََهاَا أَِمَوالَُكُا الَّتِّي َجعََل َّللاَّ َواَل تُِنتُوا الساااُّ

؛ 4/519؛ ابن قدامة 2/170؛ الشاااربيني 2/138الصااااوي، [ )5]النسااااا:  ﴾قُولُوا لَُهِا قَِواًل َمِعُروفًاوَ 

 (. 4/1494البمدوي، 

ابحة – فات الر  ويختلض عن  ،الغفلة: هو من يُغبن في البيوع لسااااااالمة قلبه وال يهتدي إلى الت صاااااار 

فيه مفسااد لماله ومتابع لهواه، أم   فيه بأن  الساا  ، ا ذو الغفلة فإن ه ليس بمفسااد لماله وال يقصااد الفسااادالساا 

لَّ  يُع أَِن يُمِّ تَطِّ يفًا أَِو اَل يَسااِ عِّ فِّيًها أَِو ضااَ ي َعلَِيهِّ اِلَحقُّ سااَ  وحكمه حكا الساافيه، لقوله تعالى: ﴿فَإِِّن َكاَن الَّذِّ

﴾ ]البقرت:  يُّهُ بِّاِلعَِدلِّ  [.282ُهَو فَِليُِملِِّل َولِّ

 ط العاقدين هو الرضا:الشرط الثاني: من شرو

ابن الهمام، ؛ 4/502)البمدوي بأن تتجه إرادت كل واحد منهما الصحيحة عن اختيار إلى إنشاا العقد 

 (. 569؛ مدكور، ن 2/248
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وهناك أمور تعرض للشخص وتجعل رضاه معدوما أو اختياره معيبا تٌسمى بعيوب الرضا وبوجود 

 أحد الطرفين إلى إكراه، أو الط، أو تدليس، أو ابنٍ أحد منها يصير العقد معيبا، كما لو تعرض 

 ، أو تغرير، فإن إرادته تكون معيبة، وبيان هذه العيوب في اآلتي:

 اإلكراه: -1

(، 8/79وهو حمل اإلنساااان على ما يكرهه وال يريد مباطااارته لوال الحمل عليه والوعيد )ابن نجيا، 

ه بقتل النفس أو هتك عرض أو إتالف عضااااااو من وقد يكون اإلكراه ملجداً كما لو كان التهديد في

األعضاااا، وقد يكون اير ملجك كالتهديد بالضاارب الذي ال يخاف منه التلض، واإلكراه بنوعيه يعدم 

؛ ابن 6/81؛ الرملي، 4/245ه، 1412؛ الحطاب، 7/175الكاساااااني، الرضااااا عند جمهور الفقهاا )

إن ي وضااااااع عن أمتي الخطأ »ساااااالا قال: لقول النبي ااااااالى ي عليه و (،118، 7/112قدامة، 

، رقا 198/  2ه،  1411؛ الحاكا، 2045، رقا 659 /1)ابن ماجه « والنساايان وما اسااتكرهوا عليه

 (.82رقا  123/  1) (. قال األلباني عنه في اإلرواا: احيل2801

 الخطأ والنسيان:  –2

فعه للتعاقد ووجدت قرينة على ذلك إذا وقع اإلنسااان في نساايان أو خطأ وكان ذلك هو الساابب الذي د

فإن كالً من الخطأ والنساااايان يعدم الرضااااا واالختيار، وبالتالي فإن عبارت العاقد ال تكون اااااحيحة 

؛ 1/303؛ ابن رطد، 2/365)الدسوقي، « إن ي وضع عن أمتي الخطأ والنسيان...»للحديث السابق 

 (.206، 2/205،؛ ابن الهمام7/118؛ ابن قدامة 6/81ه، 1386الرملي، 

 الغلط:  -3

الغلط: هو تصاور العاقد للمعقود عليه على اير حقيقته، ساواا حصال الغلط في جنس المعقود عليه، 

أو في ااااافته، أو فيهما معاً، كمن يشااااتري خاتماً على أنه من ذهب فإذا به من النحاس، أو يشااااتري 

ا اير ذلك، فإذا حصااال الغلط في ماكينة ااااناعة على أنها ااااناعة يابانية وأنها جديدت فيتضااال أنه

؛ 3/495؛ النووي، 5/53؛ ابن عابدين 140 -5/139الكاساااني، جنس المعقود عليه فال ينعقد العقد )

أما إذا كان الغلط في واااااض في المعقود عليه فإن العقد ينعقد اااااحيحاً ويكون  (.6/546ابن قدامة 

سخ العقد، أي يكون له خيار الفسخ لفوات من حق من وقع في الغلط أن يثبت وقوعه في الغلط، وله ف

 (.6/527)ابن قدامة الواض أو أرش النقص إن أحب ذلك.

 التدليس: -4

هو كتمان العيب في المعقود عليه، وهو ينرر على رضااااااا العاقد إذا كان ال يرضااااااى بالعقد لو علا 

؛ 5/44عابدين  بالعيب قبل التعاقد، ويثبت بالتدليس خيار الفسااااااخ في المعاوضاااااااات المالية )ابن

(.كالبيع واإلجارت وما طااااااابههما، بشاااااارط أال 4/93؛ ابن مفلل 3/469؛ النووي، 5/181المرقاني، 

يعلا العاقد المدَلَّس عليه بالعيب قبل العقد فإن علِّا فال خيار له لرضااااااااه، وأال يكون العيب لاهراً 

لَا المدَ  لَّس عليه هنا ُمفتَرض )الدساااوقي، بحيث يساااهل معرفته ففي هذه الحالة ليس له الخيار؛ ألن عِّ

من اطااااترى طااااات »(، لقوله ااااال ي عليه وساااالا: 4/157؛ ابن قدامة، 3/469،؛ النووي، 3/228

مساااااالا، «.)مصاااااارات فهو بخير النظريين إن طاااااااا أمسااااااكها وإن طاااااااا ردها وااااااااعاً من تمر

  (.1524،حديث رقا 3/1158

 الغبن والتغرير: -5

لعوضين بنقصه عن قيمته في حال البيع أو زيادته عن قيمته في حال الغبن هو البخس في رمن أحد ا

الشراا، والغبن قد يكون يسيرا يتسامل فيه، وقد يكون فاحشا يثبت به خيار الفسخ إذا ااحَب الغبن 

؛ 5/153؛ المرقاني، 4/79؛ الميلعي 6/30الكاسااااني، ) تغرير وخداع من الغابن للشاااخص المغبون

  (.4/234؛ ابن قدامة 3/470ه، 1386الرملي، 

 

 المطلب الثالث: محل العقد

مه، قد وأحكا يه أرر الع قد ويظهر ف عا يه الت ما يقع عل يه هو  قد أو المعقود عل وذلك يختلض  محل الع
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 باختالف العقود، فقد يكون محل العقد:

 عين مالية كالمبيع في عقد البيع، والشيا المرهون في عقد الرهن. -

  وقد يكون منفعة كاالستفادت من الشِي المأجور في عقد اإلجارت. -

 وقد قد يكون عمالً مطلوبا كما في التعاقد على بناا بيت، أو تصليل الة، أو رسا لوحة. - 

؛ 140 /5وليس كل طاايا اااالًحا ليكون معقودًا عليه؛ لذا اطااترط الفقهاا في محل العقد )الكاساااني، 

بدين، ؛ ابن 5/279ابن نجيا،  يه حتى ينعقد 505 /4عا ية، والتي يجب توفرها ف (، الشااااااروط اآلت

 :وتترتب عليه اراره

بأن يكون ماالً مملوًكا متقوًما، فإن لا يكن كذلك،  :أن يكون محل العقد قابالً لحكا العقد طاااااارًعا .1

َ »كان العقد عليه اير احيل لنهي الشارع عنه، لقوله الَّ ي عليه وسلا  َم إِّنَّ َّللاَّ َوَرُسولَهُ َحرَّ

يرِّ َواألَِانَامِّ  ِنمِّ ، َوالَمِيتَةِّ َوالخِّ  (.2236حديث رقا  3/84)البخاري « بَِيَع الَخِمرِّ

فال بد النعقاد العقد من أن يكون محله معلوماً علماً  :أن يكون المعقود عليه معلوًما لطرفي العقد .2

قد ورد النهي ع لة التي تندي إلى النماع، ف ن بيع الغرر وبيع المجهول؛ ألجل ينفي عنه الجها

اسااتقرار التعامل بين الناس وإدخال الطمأنينة إلى قلب المتعاقدين، ويحصاال العلا بالمعقود عليه 

إما برؤية المعقود عليه، أو باإلطارت إليه إن كان موجودًا، أو بوافه وافا تاما نافيا للجهالة إن 

 (.4/142كان اائبًا )الدردير، 

لذي أن يكون المعقو .3 فالمعدوم ا بل:  قابال للوجود في المسااااااتق قد، أو  عا يه موجودا وقت الت د عل

يسااتحيل وجوده في المسااتقبل ال يصاالل أن يكون محالً للعقد، إذ من اير المعقول أن يتعلق حكا 

العقد واراره بشيا معدوم وال خالف في هذا، وذلك لنهي النبي ال ي عليه " عن بيع اإلنسان 

فال يصااال التعاقد على اااايانة طائرت ساااقطت من الجو وانعدمت وال التعاقد مع ما ليس عنده " 

طبيب على عالج مري  قد توفي، واسااااتثنى الفقهاا من ذلك بع  العقود كالساااالا، واالجارت، 

والمساقات، واالستصناع، فأجازوها استحسانا للحاجة إليها، ولقابلية المحل للوجود في المستقبل 

 (.1/262؛ الشيرازي، 2/30،؛ الشربيني، 5/19ه، 1415بن الهمام، ؛ ا5/138)الكاساني، 

فال ينعقد العقد اذا لا يكن العاقد قادرا على تساااااليا  :أن يكون المعقود عليه مقدوًرا على تساااااليمه .4

المعقود عليه حتى وإن كان موجودا ومملوكا للعاقد، فال يصاااال بيع حيوان طااااارد أو ساااامك في 

؛ الشاايرازي، 156 /2؛ ابن رطااد، 187 /4لمعاوضااات )الكاساااني، الماا، ونحو ذلك من عقود ا

 وما بعدها(. 200 /4؛ ابن قدامة ، 2/12؛ الشربيني،1/262

ساااً: فجواز العقد تابٌع لطهارت محله، فكل ما  .5 أن يكون المعقود عليه طاهراً وليس نجساااً وال متنج ِّ

نجس أو متنجس يبطل العقد عليه عند كان طاهراً يجوز االنتفاع به طرعاً جاز العقد عليه، وكل 

جمهور الفقهاا، وخالض الحنفية حيث قالوا بجواز بيع النجاساااااااات اال ما ورد النهي عن بيعه 

/  2،، وجواهر اإلكليل 456/  2، الخرطاااي 103/  4طااارعا كالخمر والدم وايره.)ابن عابدين 

 (.284/  4بن قدامة ؛ ا350/  3؛ النووي، 269، 268/  1؛ الشيرازي 383/  3؛ الرملي4

ونظرا ألن المملكة العربية السعودية جعلت الكتاب والسنة هما مصدر األنظمة، ولا تحيد عنهما في 

وضاااع أنظمتها، فقد ساااارت على هذا النهج في تنظيمها للعقد اإلداري، واعتمد النظام القواعد العامة 

ساها في تحقيق المصلحة النعقاد العقد في الفقه، ونظا االنعقاد بعدد من الضوابط وا شروط، التي ت ل

 العامة، وسيتا بيان ذلك في المبحث اآلتي. 

 

 المبحث الثاني: األسس التي يقوم عليها العقد اإلداري في النظام

تنتهج المملكة في سياستها لألمة سياسة طرعية، حيث أكد النظام األساسي للحكا على أن الحكا في 

د ساالطته من كتاب ي وساانة رسااوله وهما الحاكمان على هذا النظام المملكة العربية السااعودية يسااتم

وعلى ايره من األنظمة )النظام األساااسااي للحكا، المادت السااابعة( مما يعني التمام الساالطة التنظيمية 

في إاااادارها لجميع األنظمة الساااعودية بقواعد الشاااريعة اإلساااالمية، وقد اااادر نظام المنافساااات 

ه، المنظا للعقود اإلدارية 4/9/1427( وتاريخ 58بالمرسااااوم الملكي رقا )م والمشااااتريات الحكومية
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في المملكة، وفق هذا النهج فلا يتعرض لبيان أركان العقد اإلداري اكتفاا بما قرره الفقه اإلسااااااالمي 

من قواعد عامة في انعقاد العقود، وعلى ذلك فإن العقد اإلداري في المملكة يقوم على نفس أركان 

في الفقه اإلسااااالمي وطااااروطها، ولقد حرن المنظا على تنظيا إبرام العقد اإلداري بما يحقق العقد 

المصاالحة ويدرأ المفساادت، وجعل القاعدت العامة في إبرام العقود اإلدارية أن تطرح في منافسااة عامة 

(، والمنافسة إال ما استثناه النظام بنص من هذه القاعدت )نظام المنافسات والمشتريات، المادت السادسة

بشكل عام نوعان: منافسة في طراا حاجيات اإلدارت وتنفيذ أعمالها وتسمى المناقصة، ومنافسة في 

بيع ما يميد عن حاجة اإلدارت من منقوالت، أو في اسااااااتثمار أو اسااااااتدجار ما يميد عن حاجة جهة 

ب نوع العملية التعاقدية اإلدارية تنقسا بحسولذلك فإن العقود  اإلدارت من عقارات، وتسمى الممايدت،

)الفوزان، إلى رالرة مجموعات هي عقود المناقصاااات، وعقود الممايدات، وعقود الشاااراا المباطااار 

ولقد حدد النظام كيفية انعقاد هذه العقود وفق ضااااوابط  ،(82م، ن2012؛ ذنيبات، 33ه، ن1432

كانة وسمعة جهة اإلدارت، من وقيود معينة، ترجع العتبارات متعلقة بالمصلحة العامة منها: حماية م

الشااكوك والشاابهات التي قد تثار حولها، واالحتياط لمنع تأرير المصااالل الشااخصااية في التعاقد حفظا 

للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية االقتصادية وفق أسعار تنافسية عادلة، إضافة إلى تعميم 

نظام المنافسااات والمشااتريات، المادت األولى؛ النماهة والشاافافية وتحقيق المساااوات، وتكافن الفرن )

(، وساايتا بيان ضااوابط االنعقاد لهذه األنواع وفق هذا 40ه، ن1434؛ الساايد، 61عبد الباسااط، ن

 التقسيا على النحو اآلتي:

 المطلب األول: الضوابط العامة لعقود المناقصات.

 المطلب الثاني: انعقاد العقد في عقود المناقصات.

 ث: ضوابط عقود الممايدات.المطلب الثال

 المطلب الرابع: انعقاد العقد في عقود الممايدات.

 المطلب الخامس: انعقاد العقد اإلداري بطريق الشراا المباطر.

 المطلب السادس: مقارنة بين انعقاد العقد في الفقه والنظام.

 

 المطلب األول: الضوابط العامة لعقود المناقصات:

هي طريقة للتعاقد تلجأ إليها جهة اإلدارت لتلبية حاجياتها من السااالع والخدمات واألطاااغال المناقصاااة  

وقد وضاااع النظام عددا من الضاااوابط العامة فيما يتعلق بعقود المناقصاااات يجب على الجهة العامة، 

متعاقد اإلدارية مراعاتها عند إرادت إبرام العقد اإلداري، حسااااااب نوعه وال تملك جهة اإلدارت، وال ال

 معها مخالفتها؛ ألنها متعلقة بالنظام العام، وهذه الضوابط تتمثل في اآلتي:

ضاااااارورت اإلعداد للتعاقد: أوجب النظام على جهة اإلدارت عند رابتها في إبرام عقد مناقصااااااة  .1

القيام بعدد من اإلجرااات التمهيدية للتعاقد: فأوجب عليها أن تتأكد من الحاجة الفعلية للتعاقد، 

فإذا ما تأكد وجود حاجة للتعاقد فيتا النظر في وجود االعتماد المالي )الالئحة التنفيذية لنظام 

؛ 37ه، ن1434؛ السااايد، 26ه، ن1432المنافساااات والمشاااتريات، المادت الساااابعة؛ الفوزان،

أو (، والقيام بدراسااة محل التعاقد فنيا ومالياً بواسااطة الجهاز الفني لإلدارت 84ه، 1433ذنيبات، 

سات  شأن )الالئحة التنفيذية لنظام المناف االستعانة بالمكاتب والمنسسات المتخصصة في هذا ال

 والمشتريات، المادت األولى(.

إعدادا الشاااروط والموااااافات الفنية لمحل العقد، ولألعمال المراد تأمينها أو تنفيذها، بواساااطة   .2

لقدرت الكافية، أو باالستعانة بأهل الخبرت الجهاز الفني المختص في جهة اإلدارت إذا توفرت فيها ا

في محل العقد، ومن را القيام بإعداد كراسة الشروط والمواافات التفصيلية لمحل العقد؛ لبيعها 

على الراابين في دخول المنافسة، والحصول على اإلذن، ببدا خطوات التعاقد ممن حدد النظام 

 (.37ه، ن1434السيد، ؛ 29 – 27ه، ن1432له االحية اإلذن )الفوزان، 
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وضع األسعار التقديرية: يجب على جهة اإلدارت وضع أسعار تقديرية لبنود العقد وتقدير تكلفتها  .3

وفق األسااااعار السااااائدت بواسااااطة الجهاز الفني لإلدارت، أو االسااااتعانة بالمكاتب والمنسااااسااااات 

عليها العروض  المتخصااصااة، في هذا الشااأن، بحيث تكون هذه األسااعار التقديرية معيارا يقاس

المقدمة، للواااول ألفضاال العروض، التي تسااتوفي الشااروط الفنية وتتطابق أو تتقارب مع هذه 

ه، 1432األسااااعار )الالئحة التنفيذية لنظام المنافسااااات والمشااااتريات، المادت الخامسااااة؛الفوزان،

 (.38؛ السيد، ن30-29ن

للتعاقد مع جهة اإلدارت: سااااااواا في االلتمام بمبدأ المساااااااوات وتكافن الفرن بين جميع المنهلين  .4

سات المفتوحة التي أوجب النظام اإلعالن عنها في الصحيفة الرسمية والصحض المحلية،  المناف

أو في المنافسة المحدودت التي يقتصر التعامل بها على عدد محدود من المتنافسين المنهلين عبر 

ظام تغيير المدعوين للتعاقد في توجيه خطابات لها ودعوتها لتقديا عروضااااااها، حيث أوجب الن

كل مرت، إلتاحة الفرن للتعامل مع أكبر قدر من المنهلين، وأوجب النظام على جهة اإلدارت 

التعامل مع جميع المتقدمين على قدم المساااااااوات، بتوفير جميع المعلومات الخااااااااة بمحل العقد 

ية محددت )نظام المنافسااات المطروح للمنافسااة، وفي مدت تقديا العرض، وسااريانه خالل مدت زمن

 (.32- 30ه، ن 1432والمشتريات، المادت الثالثة؛ الفوزان،

التركيم على األطااااااخان الوطنين المرخص لها، والساااااالع والمنتجات الوطنية: أعطى النظام  .5

األولوية في التعاقد مع األطااااااخان الوطنيين المرخص لها بمماولة العمل الذي تقع في نطاقه 

على المساهمة في بناا الوطن، واالستفادت من خيراته والمشاركة في تحقيق  األعمال لتشجيعها

المصاااااالحااة العاااماة، فال يجوز التعاااقاد مع اير الوطنيين إال في الحاااالت التي تحتاااج لقاادرات 

وخبرات فنية ال تتوفر لدي الوطنيين كإنشاااااااا المفاعالت النووية، كما أوجب النظام من ناحية 

الوطنية مراعات تنفيذ حاجيات جهة اإلدارت بالساااااالع والمنتجات الوطنية  أخرى لذات االعتبارات

متى كانت ذات جودت تتطابق مع الموااااافات والشاااروط، وكانت وفق األساااعار الساااائدت )نظام 

؛ ذنيبات، 41 – 40ه، ن 1434المنافسااااات والمشااااتريات، المادت الثانية، والخامسااااة؛ الساااايد، 

ع النظام جهة اإلدارت من التعامل مع عدد من األطخان (. ومن ناحية أخرى من93ه، ن1433

، ومن تا إطهار إفالسه ومن 18العتبارات وقائية أو جمائية، كالمولض العام، ومن لا يبلغ سن 

ساااااابق وأن حصااااااال على العقد بطريق الرطااااااوت... إلخ )الالئحة التنفيذية لنظام المنافساااااااات 

 (.99ه، ن1433والمشتريات، المادت الثالثة عشرت؛ ذنيبات، 

التأكد من أهلية المتقدم للمنافساااااااة: أوجب النظام على كل من يراب في التقدم للتعاقد مع جهة  .6

اإلدارت أن يرفق مع عرضه مجموعة من الورائق والتي تدل على أهليته واالحيته للدخول في 

التنفيذية الالئحة )المنافسااااة، وألمم جهة اإلدارت اسااااتبعاد العرض الذي لا يسااااتوف تلك الورائق.

لنظام المنافساااات والمشاااتريات، المادت األولى؛ الالئحة التنفيذية لنظام المنافساااات والمشاااتريات، 

 المادت الثانية عشرت(.

ضاااااامان جدية الراابين في دخول المناقصااااااة: ولكي تضاااااامن جهة اإلدارت جدية الراابين في  .7

يقدم ضااامانا ابتدائيا الدخول في المنافساااة المطروحة أوجب النظام على كل اااااحب عرض أن 

% من القيمة اإلجمالية لعرضه، ويجب على جهة اإلدارت عدم قبول أي عرض بدون هذا 2قدره 

الضاامان، ويبقى هذا الضاامان لدى جهة اإلدارت إلى أن تنتهي عملية المنافسااة بإرسااائها ومن را 

ل من رسااااات عليه المناقصاااااة هذا الضااااامان إلى  ااااااحاب % ويتا رد بقية الضااااامانات أل5يُكمِّ

العروض التي لا تفم في المنافسااااة، وال يُعفى من هذا الضاااامان إال في حالة التعاقد بين الجهات 

الحكومية أو في حالة التعاقد المباطااار )نظام المنافساااات والمشاااتريات، المادت الحادية العاطااارت، 

 (.95ه، ن1433؛ ذنيبات، 87 – 84ه، ن1427والمادت الثالثة والثالرون؛ الوهيد، 

يد حرية جهة اإلدارت في اختيار المتعاقد: حيث ال تملك جهة اإلدارت حرية واسااااعة في اختيار تقي .8

(؛ إذ فرض النظام على 61المتعاقد كما هو الشااااأن في إبرام األفراد عقودها )عبد الباسااااط، ن

 جهة اإلدارت االلتمام باختيار المتعاقد الذي يقدم أفضاال عرض من ناحيتين، األولى: مالية: وذلك
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باختيار أقل عرض مالي يتوافق مع الشاااااروط والموااااااافات وذلك بقصاااااد الحفال على المالية 

فنية: إذ ال يكفي اختيار  -العامة للدولة بتوفير أكبر قدر من الوفر المالي للخمينة، والناحية الثانية

ت أقل العروض ماليا بل ال بد وأن يكون هذا العرض متوافقا مع الشااااروط والمواااااافات المحدد

ساااالفا من جهة اإلدارت وذلك تحقيقا للمصاااالحة العامة بضاااامان اسااااتمرار عمل المرفق بصااااورت 

 دائمة.)نظام المنافسات والمشتريات، المادت الثامنة والتاسعة(.

 

 انعقاد العقد في عقود المناقصات.المطلب الثاني: 
عند طرح حاجياتها للمنافسااة اتباع خطوات مرتبة وإجرااات محددت أوجب النظام على جهة اإلدارت 

 إلى المتعاقد الذي سااينفذ العقد بأفضاال الشااروط المالية والفنية لإلدارت معا، الواااولبقصااد العامة، 

نحو اآلتي:  ل على ا بعاااة  تتاااا مرتباااة وم مراحااال  ب منااااقصاااااااااة  ل عقود ا في  تعااااقاااد  ل جعااال ا  ف

يه دعوت عبر الجريدت ويكون في المنافسااااة المفتوحة بتوج المرحلة األولى: اإلعالن عن المناقصةةةةة:

وفي احيفتين محليتين مرت واحدت على األقل وبالوسائل اإلعالنية اإللكترونية  -أم القرى-الرسمية 

هذه الدعوت موجهة من جهة اإلدارت  -في موقع جريدت أم القرى وفي موقع الجهة اإلدارية المعلنة -

يذها للتقدم بعروضااااااها في مدت زمنية المحتاجة لتنفيذ المناقصاااااااة لجميع المنهلين الراابين في تنف

محددت، على أن يكون اإلعالن متضاامنا معلومات كاملة عن المناقصااة، كمكان بيع كراسااة الشااروط 

نظام المنافسااااات والمواااااافات، وموعد ومكان اسااااتالم العروض، وموعد ومكان فتل المظاريض )

ات والمشتريات، المادت العاطرت؛ السيد، والمشتريات، المادت السابعة؛ الالئحة التنفيذية لنظام المنافس

أما اإلعالن في المنافساااااااة المغلقة فيكون عبر توجيه خطابات لعدد محدود من المنهلين ؛(.53ن 

 (.33ه، ن1432لتنفيذ هذه المناقصة )الفوزان، 

ر ويهدف اإلعالن إلى تحقيق مبدأ المساوات بين المنهلين لهذا التعاقد ومنحها فرن متكافدة في الظف

 بالتعاقد مع جهة اإلدارت وتعميم مبدأ الشفافية والنماهة.

: يجب على كل رااب بالتعاقد أن يتقدم بعرضاااااه لتنفيذ المناقصاااااة المرحلة الثانية: تقديم العروض

خالل الماادت المحااددت في اإلعالن وفي المكااان المحاادد، ويكون العرض في لرف مغلق ومختوم 

نظاما، والمعلومات الواضاااحة عن المتقدم وعن المشاااروع محل يحتوي على كافة الورائق المطلوبة 

نظام المنافسااات المناقصااة على أن يكون العرض واضااحا ودقيقا ال يحتمل لبسااا وال تفساايرا خاطدا.)

والمشتريات، المادت العاطرت؛ الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات، المادت الرابعة عشرت؛ 

 (.38ه، ن1432الفوزان، 

 المرحلة الثالثة: فتح المظاريف :

تقوم اللجنة المختصااة بفتل المظاريض في اليوم المحدد والمكان المعين وبحضااور أاااحاب 

العروض أو من ينوبون عنها بالتحقق من سااااااالمة األختام را فتل المظاريض وقراات العروض على 

وقيمة عرضاااااه اإلجمالية، الحاضااااارين، كل عطاا على حدت بعد ترقيمه، فتقرأ اساااااا مقدم العطاا، 

بحيث يسااااامعه الحاضااااارون من مقدمي العطااات، ويُدون ذلك بمحضااااار الجلساااااة را تَرفع تقريرا 

نظام باإلجرااات التي تمت إلى لجنة فحص العروض خالل ساااااابعة أيام من تاريخ فتل المظاريض )

فساااات والمشاااتريات، المنافساااات والمشاااتريات، المادت الخامساااة عشااارت؛ الالئحة التنفيذية لنظام المنا

 .(87السيد، ن؛ 43ه، ن 1432الفوزان، المادت السابعة والعشرون؛ 

 المرحلة الرابعة: فحص العروض والبت فيها.

وهذه المرحلة من أها مراحل التعاقد، إذا تقوم اللجنة المختصااااة بفحص العروض بدراسااااة 

عد العروض اير الصااالحة جميع العروض من حيث اسااتيفاؤها للشااروط والمتطلبات النظامية فتسااتب

الالئحة التنفيذية لنظام المنافساااااات نظاما لتنفيذ المشاااااروع محل المناقصاااااة، وتساااااتبقي الصاااااالحة )

را تقوم بدراسااة جميع العروض الصااالحة  (،97والمشااتريات، المادت الثانية والعشاارون؛ الساايد، ن 

رسااااااا التعاقد عليها حساااااب من الناحيتين الفنية والمالية معا، بقصاااااد ترتيب العروض الصاااااالحة إل
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أفضااااليتها لينتهي عمل اللجنة بالتواااااية بإرساااااا العقد على ااااااحب أفضاااال العروض من الناحية 

المالية والفنية معا، واالعتبار هنا أوال للناحية الفنية بوجوب اختيار األكفأ واألقدر على تنفيذ العقد 

تي أعدتها جهة اإلدارت من قبل حتى وذلك بتحديد العرض المطابق للشااااروط والمواااااافات الفنية ال

يسااتمر المرفق في تقديا خدماته بصااورت دائمة، را يأتي بعد ذلك االعتبار للناحية المالية عند تساااوي 

وذلك بهدف المحافظة على المالية عرضين أو اكثر في المواافات والشروط فيتا اختيار أقلها كلفةً 

ترفع اللجنة توااايتها ممكن للخمينة العامة في الدولة، را  العامة للدولة، بتوفير أكبر وفر وقدر مالي

نظام لصاااحب الصااالحية بترسااية المشااروع على ااااحب أفضاال عرض تا تحديده، كقاعدت عامة )

المنافسااات والمشااتريات، المادت السااادسااة عشاارت؛)الالئحة التنفيذية لنظام المنافسااات والمشااتريات، 

 .(45ه، ن1432الفوزان، المادت التاسعة والعشرون وما بعدها؛ 

  المرحلة الخامسة: إرساء المناقصة:
ال تعتبر التواية التي ترفعها لجنة فحص العروض بترسية المشروع على ااحب أفضل 

عرض ملممة لجهة اإلدارت وإنما تعد إجراًا ضاااااامن اإلجرااات التمهيدية للتعاقد كبقية اإلجرااات 

المضاااي نحو التعاقد أو العدول عنه حساااب ما تراه محققا الساااابقة فلجهة اإلدارت سااالطة تقديرية في 

للمصاااالحة العامة، إال أنه إذا قررت جهة اإلدارت إتمام التعاقد فتتخذ القرار بإرساااااا المناقصااااة على 

نظام المنافسات والمشتريات، ااحب أفضل عرض، ومن را يتا إبالاه بقرار اعتماد الترسية عليه )

 .(112ه، ن 1433لسادسة والعشرون؛ ذنيبات، المادت الخامسة والعشرون، وا

 المرحلة السادسة: إتمام التعاقد:

قد وأن  عا ية للت يد عد إجرااات تمه عه من مراحل ت ناقصاااااااة وما تب ما أن اإلعالن عن الم ب

اإليجاب حاااال من ااااحب أفضاال عرض ومرتب بحسااب أفضاالية التاليين له. فيثور التساااؤل هنا 

قبوال ينعقد به العقد؛ لما يترتب على تحديد وقت انعقاد العقد من  عن تكييض قرار الترسااااااية هل يعد

يه، وهذا التسااااااااؤل إنما يثور في حال عدم وجود نص  رار العقد عل تٌّب ا أهمية كبيرت تتمثل في تَر

قانوني يحدد متى ينعقد العقد، هل بالترسااااااية أم بكتابة العقد وتوقيعه، أما في حال وجد نص قانوني 

ينعقد بالترسااااااية أو بكتابته والتوقيع عليه فال إطااااااكال إذ يتا االحتكام للنص القانوني يحدد أن العقد 

 وااللتمام به.

وحيث أن نظام المنافسات والمشتريات السعودي قد سكت عن إيراد نص يحدد اللحظة التي 

اه بقرار ينعقد فيها العقد فأدى ذلك إلى ترك الباب مفتوحا للنماع بين جهة اإلدارت وبين من تا إبال

اعتماد الترساااية عليه، ذلك أن من مصااالحة من تا إبالاه بالترساااية التمساااك بانعقاد العقد بالترساااية 

ليصبل في مركم المتعاقد مع جهة اإلدارت وما يترتب على ذلك من حقوق له والتمامات عليه، وليس 

د اإلدارية ما ال هذا هو توجه المنظا الساااعودي، إذ يُساااتشاااض من نصاااون النظام أن هناك من العقو

(، يتضاااااال توجه النظام 112؛ ذنيبات، ن50، ن29ينعقد إال بكتابته والتوقيع عليه )الفوزان، ن

السااعودي هذا من النصااون التي توحي بمجموعها ذلك، وبخااااة تلك العقود التي تميد قيمتها عن 

بدال من تحرير العقد  (، لجهة اإلدارت االكتفاا بالمكاتبات31ألض لاير، حيث أجاز في المادت ) 300

إذا كانت قيمة العقد تقل عن هذا الحد، مما يدل على وجوب كتابة العقد فيما زاد على ذلك )الوهيد، 

( ااااااايااة العقود وورائقها وملحقاتها باللغة العربية، وفي 27(، وأوجب في المادت )88ه، ن1427

م نماذج العقود المعتمدت وفق النظام، ( ألمم الجهات الحكومية عند إعداد عقودها باسااااتخدا29المادت )

مادت ) ( بين أن تحرير العقد من أربع نسااااااخ على األقل ويكون بعد إبالز من تقرر 44، 30وفي ال

( أوجب النظام 33اعتماد الترساااية عليه، وبعد أن يقوم بتقديا خطاب الضااامان النهائي، وفي المادت )

ان النهائي خالل عشارت أيام من إبالاه بالترساية، على من تا إبالاه بالترساية أن يقوم بإكمال الضام

فإن تأخر فيٌعطى مهلة أخرى عشاااااارت أيام، وألمم النظام جهة اإلدارت بتحديد موعد توقيع العقد بعد 

قيامه بإكمال الضااااامان، فإن لا يقدم خطاب الضااااامان خالل تلك المدت فتقوم جهة اإلدارت بمصاااااادرت 

الالئحة التنفيذية تقال للتعاقد مع ااااااحب أفضاااال عرض يليه )الضاااامان االبتدائي عليه، ومن را االن

ولا يشاار النظام هنا أن جهة اإلدارت تفسااخ  لنظام المنافسااات والمشااتريات، المادت الثالثة واألربعون(
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العقد مما يدل على أن الترساااية إجراا تمهيدي، إذ لو كانت قبوال ينعقد به العقد ألطاااار هنا إلى فسااخ 

( أجاز النظام لجهة اإلدارت فساااخ العقد 56تخلفه عن إكمال الضااامان، وفي المادت )العقد كجماا على 

أو سااااااحب العمل من المتعاقد وتنفيذه على حسااااااابه في حاالت محددت لا يذكر فيها حالة ما إذ تمت 

 الترسية ولا يقا من رسي عليه المشروع بإكمال الضمان فدل على أن الترسية إجراا تمهيدي.

اإلداري أهمية كبيرت أيضاً في توضيل تفاايل ودقائق العقد، وتحديد التمامات  ولكتابة العقد

أطراف العقااد، وتظهر الحاااجااة إلى الكتااابااة في كثير من العقود اإلداريااة كعقود االمتياااز، وعقود 

 (305-301م، ن2001األطغال العامة، وعقود التوريد وايرها )نوح، 

يد وقت انعقاد العقد؛ وحيث قد حصاال النماع ونظرا لعدم وجود نص نظامي واضاال في تحد

بين جهة اإلدارت والمتعاقد معها في مثل هذه حالة، وتا اللجوا إلى القضاااااااا اإلداري الذي يمثله في 

المملكة العربية الساااعودية ديوان المظالا للبت في نماع من هذا النوع ولهر اتجاه القضااااا اإلداري 

في الشريعة اإلسالمية التي تقضي بأن العقد ينعقد بتالقي اإليجاب  في المملكة باألخذ بالقواعد العامة

والقبول، وأن اتخاذ القرار باعتماد الترساااية وإبالز اااااحب الشاااأن بذلك يُعدٌّ قبوال من جهة اإلدارت 

قد.)حكا ديوان المظالا،  به الع قد  ه، رقا 1424، وحكا ديوان المظالا، 1ت//250ه، رقا 1410ينع

 (.1ت//161

 

 المطلب الثالث: ضوابط عقود المزايدات

ما يميد على   تأجير  مار أو  ها جهة اإلدارت في بيع أو اسااااااتث جأ إلي قد تل عا قة للت يدت: هي طري المما

إذ يجب على جهة اإلدارت حاجياتها للحصااااااول على أعلى عطاا مالي يرفد الميمانية العامة للدولة، 

 الواول إلى المتعاقد الذي يقدم أعلى قيمة مالية.اتباع خطوات مرتبة، وإجرااات محددت، بقصد 

والفرق بين المناقصااة والممايدت أن المناقصااة تكون لتلبية احتياجات اإلدارت بأفضاال الشااروط الفنية 

وأقل كلفة بينما الممايدت تكون لبيع، أو اسااااااتثمار، أو تأجير ما يميد عن حاجة جهة اإلدارت، بأعلى 

  قيمة مالية ممكنة.

والئحته التنفيذية لجهة اإلدارت ( 55في المادت )نظام المنافسااااااات والمشااااااتريات الحكومية ز وقد أجا

االسااااااتفادت مما يميد عن حاجتها عن طريق الممايدت، فإن كان ما يفي  عن حاجتها من المنقوالت 

جهة مثل األدوات المكتبية ووسااااائل النقل فيكون االسااااتفادت منها ببيعها، وإن كان ما يميد عن حاجة 

وفق ضااااااوابط معينة اإلدارت من العقارات فيكون االسااااااتفادت منها بتأجيرها، أو اسااااااتثمارها، وذلك 

 وخطوات مرتبة للتعاقد، وبيانها في اآلتي: 

 :أوالً: الضوابط الخاصة بالبيع بالمزايدة

 حدده النظام للممايدت بالبيع ضوابط معينة على النحو اآلتي:

يااة التي لااديهااا منقوالت زائاادت عن حاااجتهااا أن تحيط الجهااات أوجااب النظااام على الجهااة اإلدار -1

الحكومية في المنطقة التي تقع فيها بأنواع األاااااااناف وكمياتها، وتحدد لها مدت لإلفصاااااااح عن 

قد تكون إحدى  هدار الموارد، ف لدولة وعدم إ ية ا مال باب الحفال على  ها، وهذا من  ها في رابت

يكون منحها لها أولى من بيعها وتحمل تكاليض أعلى الجهات بحاجة إلى مثل تلك المنقوالت ف

لدولة ) مة ل عا نة ال مالي للخمي ما في ذلك من وفر  هذه الجهة؛ ل ها ل ظام لشااااااراا منقوالت مثل ن

 المنافسات والمشتريات، المادت الخامسة والخمسون(.

ت على أن إذا ردت إحدى الجهات اإلدارية في المنطقة بحاجتها فيتا التنازل لها بتلك المنقوال -2

 يتا إطعار وزارت المالية بذلك.

إذا لا تتلقى الجهة اإلدارية التي تملك منقوالت زائدت عن حاجتها ردا من أي جهة فهنا يجوز لها  -3

 بيعها.
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عند رابة جهة اإلدارت ببيع ما يميد عن حاجتها من منقوالت يجب تقدير قيمة هذه األاااااااناف  -4

ناف، وكمياتها عبر لجنة ال يقل عدد أعضاااااااائها ع ن رالرة ويُراعى عند التقدير حالة األااااااا

 وتكلفتها، وعمرها االفتراضي، مع جواز االستعانة بأهل الخبرت في األاناف المراد بيعها.

قل من   -5 ناف أ هذه األااااااا قديرية ل مة الت نت القي كا لاير جاز لجهة اإلدارت بيعها  200.000إن 

سااااالوب الممايدت العامة، أو المغلقة، أو بالطريقة التي تراها محققة للمصااااالحة العامة، ساااااواا بأ

أسااااالوب التعاقد المباطااااار، على أن تتيل فرااااااة االطاااااتراك في الممايدت ألكبر عدد ممكن من 

 نظام المنافسات والمشتريات، المادت السادسة والخمسون(.الممايدين )

دت عامة، ألض فما فوق فيجب ببيع هذه األااااااناف في مماي 200.000إذا بلغت القيمة التقديرية   -6

نظااام المنااافسااااااااات وهنااا يجااب اإلعالن عن المماياادت العااامااة بااالطرق التي حااددهااا النظااام )

 (.122ه، ن1433والمشتريات، المادت الخامسة والخمسون؛ ذنيبات، 

 

 ثانياً: الضوابط الخاصة بتأجير أو استثمار عقارات الدولة:

اختصااااها من العقارات المملوكة للدولة أقر النظام للجهات الحكومية تأجير ما يدخل ضامن نطاق 

من األراضااااااي والمباني، كتأجير المحالت التجارية والسااااااكنية والمواقع اإلعالنية، ومواقع أجهمت 

البيع الذاتي والصراف اآللي وايرها، كما أجاز لها االستثمار على أن يكون تحديد مناطق االستثمار 

سيق مع وزار سات في المشاريع االستثمارية بالتن ت المالية، ممثلة بمصلحة أمالك الدولة)نظام المناف

والمشااااتريات، المادت الحادية والسااااتون؛ )الالئحة التنفيذية لنظام المنافسااااات والمشااااتريات، المادت: 

 (. على أن يكون التأجير أو االستثمار وفق الضوابط اآلتية:124ه، ن 1433؛ ذنيبات، 125

تأجير أو االساااتثمار إما عبر منافساااة عامة يتا اإلعالن عنها للجهة الحكومية أن تختار طريقة ال .1

وفقاااً لقواعااد وإجرااات اإلعالن عن المنااافسااااااااات العااامااة، أو عبر منااافسااااااااة مغلقااة باادعوت 

(.على 126المتخصااصااين في المجال )الالئحة التنفيذية لنظام المنافسااات والمشااتريات، المادت: 

ارية الكبيرت، أو ذات التخصااص التقني فيجب على أنه إذا كان المشااروع من المشاااريع االسااتثم

 الجهة الحكومية إبالز أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بذلك. 

يجب على الجهة الحكومية إعداد ورائق وطااااااروط ومواااااااافات التأجير أو االسااااااتثمار، بحيث  .2

يدت، كالشااااااروط العامة للتعاقد، وكم بالمما قة  يات ونوع تشااااااتمل على كافة المعلومات المتعل

األعماااال، واإلنشاااااااااااات، والتجهيمات، المراد إقاااامتهاااا في الموقع، ومااادت اإليجاااار أو 

  (.127: )الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات، المادتاالستثمار

على الجهة الحكومية القيام بتقدير الحد األدنى لألجرت أو عوائد االستثمار وفقاً لألسعار السائدت،  .3

عبر لجنة فنية متخصااااااصاااااااة تكونها الجهة لهذا الغرض، ال يقل عدد أعضاااااااائها عن رالرة، 

وبمشاااااركة عضااااو من وزارت المالية )مصاااالحة أمالك الدولة(، ويوضااااع التقدير في مظروف 

تل إال من قبل رئيس لجنة فحص عروض التأجير واالسااااااتثمار، بحضااااااور كامل مختوم، ال يف

 (. 129: )الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات، المادتأعضائها 

أجاز النظام التأجير وإبرام عقود االسااتثمار فيما بين الجهات الحكومية الخاضااعة ألحكام النظام  .4

لعامة والشاااركات المملوكة للدولة، أو التي تسااااها فيها وهذه الالئحة، وكذلك مع المنساااساااات ا

% من رأس مالها، باالتفاق المباطااااار، وذلك بعد أن تقوم الجهة المنجرت 51بنسااااابة ال تقل عن 

 (.124ه، ن 1433ذنيبات، بتقدير قيمة األجرت والعوائد االستثمارية.)

أيام من بداية كل سنة تعاقدية، في عقود اإليجار يكون تسديد األجرت السنوية كاملة خالل عشرت  .5

الالئحة التنفيذية لنظام ويجوز االتفاق على تسااديد أجرت الساانوات المحددت في العقد دفعة واحدت )

 (. 141: المنافسات والمشتريات، المادت

يتحمل المستأجر أو المستثمر تكاليض الماا والكهرباا والهاتض، والخدمات التي تقوم بها الجهة،  .6

الصاايانة والحراسااة، وإذا كان الموقع مرتبطاً بخدمات الجهة المنجرت بحيث ال يمكن كالنظافة و

فصاااااال الخدمة عن خدمات المرفق العام، تقوم الجهة عند طرح الموقع لالسااااااتثمار أو التأجير 
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بتقدير تكاليض تلك الخدمات، والنص عليها في طااروط الممايدت عند طرحها وفي طااروط العقد، 

)الالئحة التنفيذية لنظام المنافساااات رت السااانوية، أو طاااهرياً بحساااب األحوال بحيث تدفع مع األج

 (.127ه، ن 1433ذنيبات،  ؛144: والمشتريات، المادت

 

 المطلب الرابع: انعقاد العقد في عقود المزايدة

يمر التعاقد في عقود الممايدت بخطوات محددت ومتتابعة سااااااواا كانت ممايدت في البيع أو 

 ستثمار وبيانها على النحو اآلتي: التأجير واال

 

 الفرع األول: مراحل التعاقد في عقود المزايدة بالبيع 

 المرحلة األولى: اإلعالن عن المزايدة:

أوجب النظام على كل جهة إدارية تراب في بيع منقوالت زائدت عن حاجتها وتميد قيمتها التقديرية 

وفي اااحيفتين محليتين  -أم القرى-ت الرساامية أن تقوم باإلعالن عن ذلك في الجريد 200.000عن 

في موقع جريدت أم القرى وفي موقع الجهة  -مرت واحدت على األقل وبالوسااائل اإلعالنية اإللكترونية 

د  -اإلدارية المعلنة على أن يكون اإلعالن واضحاً في أاناف المنقوالت، وكمياتها، وأنواعها، وُمحد ِّ

إذا كانت ساااتتا بالمماد العلني، وموعد ومكان اساااتالم المظاريض إذا ليوم وسااااعة مكان بدأ الممايدت 

كانت ممايدت مغلقة في لروف مختومة، ويظل اإلعالن في تلك المواقع مستمرا حتى انتهاا الممايدت 

 (.55: نظام المنافسات والمشتريات، المادت)

 المرحلة الثانية: تقديم العروض.

طريقة الممايدت على طاااراا منقوالتها التي تراب في بيعها، فلها  أجاز النظام لجهة اإلدارت أن تختار

أن تأخذ بأساااااالوب الممايدت العلنية المفتوحة، أو تختار أساااااالوب الممايدت المغلقة، ولذلك فإن تقديا 

العروض في لروف مختومة يكون في حالة الممايدت المغلقة، فيتقدم المتنافسااااااون بعروضااااااها في 

غلقة المختومة، بحيث يضع كل متنافس عرضه المتضمن القيمة اإلجمالية الشراا عبر المظاريض الم

%(من قيمة العرض الذي تقدم به، ويبقى الضاااااامان لدى الجهة 2مع إرفاق ضاااااامان ابتدائي قدره )

%( وسااااداد 5الحكومية إلى أن يتحدد من ترسااااوا عليه الممايدت ومن را يقوم بتكميل الضاااامان إلى )

رساات عليه ونقلها من موقعها، وتلتمم الجهة الحكومية بإعادت الضاامانات  كامل قيمة المنقوالت التي

  المالية إلى كافة المتنافسين الذين لا يرس عليها المماد.

أما في المنافسااااة العلنية: فإن الممايدت تكون بصااااورت علنية حيث مع بدا المماد يبدأ تقديا العروض 

على يُسااااقِّط العرض األقل منه وهكذا إلى أن من الحاضاااارين والتنافس بينها طاااافويا، وكل عرض أ

%( 5يتوقض المتنافسون عن الميادت ويتحدد أعلى عرض، فيقدم ااحب اعلى عرض ضمان قدره )

خمسااااااة في المائة من قيمة اإلجمالية لعرضااااااه، ويجوز قبول الشاااااايك المصاااااارفي أو المبلغ النقدي 

 (.57: ، المادتنظام المنافسات والمشترياتكضمانات في الممايدت العلنية )

 المرحلة الثالثة: فتح المظاريف وفحص عروض الشراء:

سااااااواا كانت الممايدت مغلقة أو علنية يجب على الجهة الحكومية تشااااااكيل لجنة من رالرة أعضاااااااا 

يقومون بفتل المظاريض في الممايدت المغلقة أو بإجراا الممايدت في الممايدت العلنية، وأجاز النظام 

سااااااتعانة بالوسااااااطاا المرخص لها إلجراا الممايدت العلنية، مقابل عمولة يدفعها لجهة اإلدارية اال

% من قيمة المبيعات، وقبل فتل  2.5المشااااتري، ال تتجاوز العمولة المتعارف عليها، وبحد أقصااااى 

تأكد اللجنة من سااااااالمة المظاريض ومن اااااااحة ورائق الممايدت  قة ت المظاريض في الممايدت المغل

مة، را تقوم بمراجعة األسااااعار وتعلنها على مسااااامع الحاضاااارين من أاااااحاب والضاااامانات المقد

 العروض أو مندوبيها.

وفي الحالتين يتا فحص العروض بالنظر إلى األسااااااعار التقديرية لألاااااااناف المراد بيعها التي تا 

 وضعها قبل اإلعالن عن الممايدت وهنا نكون أمام رالرة فروض:
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: أن يبلغ بع  العروض تلك األسعار التقديرية فتقوم اللجنة بإعداد محضر بما تا من الفرض األول

 اإلجرااات ومن را تحدد أفضل عرض وترفع لصاحب الصالحية التواية بإرساا المماد عليه. 

%( عن األسااااااعار المقدرت 15يكون أعلى عرض يقل عن القيمة التقديرية بنساااااابة ) الفرض الثاني:

، ففي هذه الحالة يٌعاد تقديرها ويتا اإلعالن عنها مرت أخرى، فإن لا يتا التوال إلى للمنقوالت سلفا

السعر المالئا جاز للجهة الحكومية التصرف في المنقوالت أو األاناف وفقا على النحو الذي سبق 

 بيانه.

ية أن تعيد عدم تقدم أحد للممايدت بعد اإلعالن عنها: وهنا أوجب على الجهة الحكوم الفرض الثالث:

اإلعالن عنها مرت أخرى، فإن لا يتقدم أحد في المرت الثانية جاز لصاااااااحب الصااااااالحية في الجهة 

الحكومية أن يوجه دعوت مباطااااارت إلى مختصاااااين في مجال األااااااناف أو المنقوالت المراوب في 

منحها بيعها وعرضااااها عليها للشااااراا، فإن لا يتقدم أحدها بالسااااعر المناسااااب جاز للجهة الحكومية 

الالئحة مجانا للجمعيات الخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام طريطة أن تشعر وزارت المالية بذلك )

 (.122ه، ن 1433ذنيبات، ) 119التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات، المادت: 

 المرحلة الرابعة: البت في عروض المزايدة:

الممايدت، وتحدد أفضاااال العروض المطابقة لشااااروط في الممايدت المغلقة تسااااتكمل اللجنة إجرااات 

الممايدت، را ترفع محضاار لصاااحب الصااالحية العتماد الترسااية على أعلى عرض، ويجب على من 

%( خمسة في المائة من قيمة اإلجمالية لعرضه، أما في 5ترسو عليه الممايدت بإكمال الضمان إلى )

ا تا، بحيث يتضااااامن اإلجرااات وساااااعر الترساااااية الممايدت العلنية فتقوم اللجنة بإعداد محضااااار بم

والضااامانات را ترفعه إلى اااااحب الصاااالحية العتماده، ويجب على من ترساااو عليه الممايدت تقديا 

شيك المصرفي أو 5ضمان قدره ) %( خمسة في المائة من قيمة اإلجمالية لعرضه، ويجوز قبول ال

: ة التنفيذية لنظام المنافسااات والمشااتريات، المادتالالئحالمبلغ النقدي كضاامانات في الممايدت العلنية )

118.) 

ويجب البت في ترسااااايه الممايدت خالل مدت ال تتجاوز رالرين يوماً من تاريخ فتل مظاريض الممايدت، 

أو انتهاا الممايدت العلنية، فإذا مضاااااات هذه المدت دون البت في الممايدت، جاز للمتمايد الرجوع في 

، بموجب خطاب يقدمه للجهة، خالل عشارت أيام من انتهاا المدت المحددت عرضاه، واساترداد ضامانه

الالئحة التنفيذية للبت في الترسية، ومن لا يتقدم خالل هذه المدت يعتبر موافقاً على استمرار عرضه )

 (.123ه، ن 1433)ذنيبات، ؛121: لنظام المنافسات والمشتريات، المادت

 المرحلة الخامسة: إتمام التعاقد:
فبعد إطعار ااحب أفضل عرض برسو الممايدت يجب عليه تسديد قيمتها خالل عشرت أيام من 

تاريخ إطااااعاره باعتماد الترسااااية فإن تأخر عن التسااااديد خالل تلك المدت يتا إنذاره بخطاب مسااااجل 

 بضرورت تسديد القيمة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره باإلنذار، وهنا نقض أمام فرضين:

أن يسااااااادد القيمة في المدت المحددت فهنا ينعقد العقد، وتلتمم الجهة الحكومية بإعادت  ض األول:الفر

 الضمانات المالية إلى كافة المتنافسين الذين لا يرس عليها المماد.

ويجب على المشتري نقل ما اطتراه خالل مدت ال تميد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ التسديد، فإن  

ه له إنذار بخطاب مساجل لنقلها خالل مدت ممارلة، فإن لا يقا بنقلها، فال يفرج عن تأخر عن ذلك يوج

الضاااااامااان المقاادم منااه حتى يتا نقلهااا، مع جواز الرجوع عليااه باأجرت التخمين، وال تتحماال الجهااة 

الحكومية مساااااادولية ما يحدا لألاااااااناف والمنقوالت المباعة من فقدان أو تلض بعد انتهاا المهلة 

 نقلها. المحددت ل

أال يساااادد القيمة خالل المدت المحددت وهنا يصااااادر منه الضاااامان ويتا التفاوض مع  الفرض الثاني:

أاااحاب العروض األخرى بالترتيب، للواااول إلى سااعر من رساات عليه الممايدت أوالً، فإن لا يتا 

المشاااتريات، الالئحة التنفيذية لنظام المنافساااات والتواااال إلى هذا الساااعر، يعاد طرحها من جديد )

 (.123ه، ن 1433)ذنيبات، ؛ 123، 122: المادت
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 الفرع الثاني: مراحل التعاقد في عقود اإليجار أو االستثمار لعقارات الدولة 

إذا كانت عامة وفق قواعد وإجرااات اإلعالن عن المنافسات العامة، وإن  اإلعالن عن المنافسة:-1

 (.124ه، ن 1433ذنيبات، صصين )كانت المنافسة مغلقة فبتوجيه الدعوت للمتخ

يتقدم المتنافساااااون بعروض االساااااتدجار أو االساااااتثمار على الورائق األاااااالية  تقديم العروض:-2

المساااتلمة من الجهة الحكومية، وفي لروف مختومة. ويجب على كل اااااحب عرض أن يساااتكمل 

كل من يتقدم بعرضااه كافة طااروط التأجير أو االسااتثمار المطروحة في الممايدت العامة، ويجب على 

%( من القيمة اإلجمالية للتكاليض الكلية لالستثمار، ويجوز 5لالستثمار أن يقدم ضمان بنكي بنسبة )

% من األجرت السااانوية، بعد اساااتكمال 15تخفي  نسااابة الضااامان البنكي في عقود االساااتثمار إلى 

% من األجرت 15نساااابة التجهيمات اإلنشااااائية أما في عملية االسااااتدجار فيقدم المسااااتأجر ضاااامان ب

 السنوية، وترد الضمانات إلى أاحاب العروض اير المقبولة بعد الترسية.

وال يفرج عن الضاامان الذي قدمه المسااتأجر أو المسااتثمر حتى انتهاا مدت العقد، وتسااليا العقار وفقاً 

؛ )ذنيبات، 134، 133، 143المواد الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات، لشروط التعاقد )

 (.125ه، ن 1433

تقوم لجنة فتل المظاريض في اليوم والمكان المحدد بالتأكد من سااااالمة المظاريض  فتح المظاريف:-3

)الالئحة التنفيذية  واألختام عليها را تقوم بفتل المظاريض بحضااااور أاااااحاب العروض أو مندوبيها

 (.134: لنظام المنافسات والمشتريات، المادت

قاً لإلجرااات المحددت  روض:فحص الع-4 ها وف نة المختصاااااااة فحص العروض وتحليل تتولى اللج

 للجنة فحص العروض في المنافساااات العامة، وترفع توااااياتها لصااااحب الصاااالحية في الترساااية

(. وفي حالة لا يتقدم إال عرض واحد، 135: )الالئحة التنفيذية لنظام المنافسااات والمشااتريات، المادت

ية بعد موافقة يعاد اإلعالن م رت أخرى، فإن لا يتقدم إال عرض واحد تسااااااتكمل إجرااات الترساااااا

(. على أنه في حال 136: الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات، المادتااحب الصالحية )

ن الجهةُ لجنةً إلجراا المماد ال يقل عدد أعضائ ِّ ها كان التأجير بطريق الممايدت العلنية المفتوحة، تَُكو 

عن رالرة على أن يكون من بينها عضااو من وزارت المالية، تقوم بإجرااات الممايدت، وتعد محضااراً 

بإجرااات الممايدت، وأعلى ساااااعر واااااال إليه المماد، وترفع محضااااارها إلى لجنة فحص عروض 

ية، التأجير واالسااتثمار. ويجوز قبول المبالغ النقدية أو الشاايك المصاارفي ضاامانات في الممايدت العلن

الالئحة التنفيذية لنظام ) وتستكمل إجرااات الترسية وفقاً ألحكام الممايدت بواسطة الظروف المختومة

 (.126ه، ن 1433)ذنيبات، ؛ 137: المنافسات والمشتريات، المادت

بعد اعتماد الترسية من ااحب الصالحية يتا إطعار من رست البت في الترسية وإتمام التعاقد: -5

سحب المستثمر أو المستأجر بعد الترسية يصادر ضمانه، بعد  عليه الترسية ليبدأ تنفيذ العقد وإذا ان

إنذاره بخطاب مساااجل وانقضااااا خمساااة عشااار يوماً من تاريخ إخطاره باإلنذار، ويتا التفاوض مع 

أاااااحاب العروض الذين يلونه بالترتيب، للواااااول إلى السااااعر الذي تمت به الترسااااية، فإذا لا يتا 

لى هذا السااعر، تطرح في الممايدت مرت أخرى. وإذا انسااحب المسااتثمر أو المسااتأجر بعد الواااول إ

% من إجمالي سااااعر العرض 2فتل المظاريض وقبل الترسااااية يصااااادر جما من ضاااامانه بما يعادل 

 (.127ه، ن 1433ذنيبات، )

 

 المطلب الخامس: ضوابط إبرام العقد اإلداري في التعاقد المباشر.

فسااات والمشااتريات لجهة اإلدارت التعاقد مع الغير باالتفاق المباطاار وذلك في حاالت أجاز نظام المنا

محددت وضاااامن اااااالحيات محدودت، وذلك على ساااابيل االسااااتثناا من أساااالوبي المناقصااااة العامة، 

والممايدت العامة، اللتين تتطلبا وقتا كبيرا النعقاد العقد، وقد قدر المنظا االساااااتثناا هنا بداعي تحقيق 

مصالحة العامة بمبررات منطقية، تقتضايها طبيعة الحال، وذلك إما الرتباط الوضاع باألمن القومي ال

كما في طاااراا األسااالحة والمعدات العساااكرية، أو لضااارورت مواجهة الحالة بصاااورت ساااريعة لتفادي 
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خطر أعظا كما في طاااراا المساااتلممات الطبية لمواجهة انتشاااار األوبدة واألمراض المعدية، أو ألن 

 السلعة ال تتوافر إال لدى أطخان أو طركات محددت، وبيان هذه الحاالت فيما يأتي:

 الحالة األولى: التعاقد المباشر في الحاالت العاجلة:

أجاز النظام للجهات الحكومية في الحاالت العاجلة توفير احتياجاتها، وتنفيذ أعمالها، عن 

اا مليون لاير، في هذه الحالة يجب الحصول على طريق الشراا المباطر، على أال تتجاوز قيمة الشر

رالرة عروض تكون التكلفة وفق األساااااعار الساااااائدت، ويتا فحصاااااها عبر اللجنة المختصاااااة بفحص 

العروض، وال يجوز تجمئة األعمال والمشااااااااريع للتحايل من أجل تخفي  القيمة للدخول في هذه 

إجرااات المنافساااااااة العامة متروك للجهات  الحالة، وتقدير الحاالت العاجلة التي ال تحتمل تأخر

الحكومية؛ مع األخذ في االعتبار مصاالحة المرفق، ولروف التنفيذ، وكمية ونوع األعمال المطلوب 

تأمينها، ويخرج من حالة االستعجال األعمال ذات التنفيذ المستمر كعقود الصيانة والنظافة وخدمات 

كل دوري ومتكرر، وأعمال األطااااااغال العامة الي تحتاج النقل، وكافة األعمال التي يتا تأمينها بشاااااا

إلعداد كراساااة الشاااروط والموااااافات )نظام المنافساااات والمشاااتريات، المادت الرابعة واألربعون، 

ستون والتي  والخامسة واألربعون؛ الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات، المادت الثامنة وال

 (.35؛ الفوزان، ن 59ه، ن1427يباني، ؛ الذ94 -91بعدها؛ الوهيد، ن 

 الحالة الثانية: التعاقد المباشر بغرض البيع.

وذلك عندما تراب جهة اإلدارت في بيع منقوالت لها تميد عن حاجاتها، فتقوم جهة اإلدارت بوضااااااع 

وال توجد جهة أخرى تحتاج  لايرقيمة تقديرية لهذه المنقوالت، فإذا قلت هذه القيمة عن مائتي ألض 

إليها، ففي هذه الحالة يكون لجهة اإلدارت سااالطة تقديرية في تقرير بيعها إما بأسااالوب الممايدت العامة 

أو بالطريقة التي تراها الجهة محققة لمصلحة الخمانة العامة طريطة أن تتيل المجال لمشاركة أكبر 

 عدد ممكن من المتنافسين.

التقديرية للمنقوالت مائتي ألض لاير فأكثر فتنتفي الساااااالطة التقديرية هنا لجهة أما إذا كانت القيمة 

اإلدارت وتكون سلطتها مقيدت إذ يتعين عليها اإلعالن عنها طبقا لقواعد اإلعالن عن المنافسات العامة 

 (57، 55نظام المنافسات والمشتريات، المادت )المنصون عليها في النظام، والتي تا بيانها سابقا.

 الحالة الثالثة: التعاقد المباشر بغرض الشراء

أجاز النظام للجهات الحكومية توفير احتياجاتها بطريق الشراا المباطر بضابط عام وهو أن ال تميد 

قيمة احتياجاتها عن رالرين ألض لاير وذلك بغرض التساااهيل على الجهات اإلدارية في تسااايير عملها 

 مادت الخامسة واألربعون(.)نظام المنافسات والمشتريات، ال

 الحالة الرابعة: التعاقد المباشر بغرض الشراء وإن تجاوزت قيمتها صالحية الشراء المباشر.

وذلك في أحوال محددت على ساابيل االسااتثناا من أحكام المنافسااة العامة المنصااون عليه في النظام  

ه، 1427؛ الذيباني، 96 - 95يد، ن)نظام المنافسات والمشتريات، المادت السابعة واألربعون، الوه

 (.120؛ ذنيبات، ن61 – 60ن

 وبيانها في اآلني:

عند حاجة جهة اإلدارت لشراا أسلحة أو معدات عسكرية أو قطع ايارها فيتا مخاطبة الشركات  -1

المنتجة لهذه األساالحة والمعدات مباطاارت لتقديا عروضااها، ويتا تشااكيل لجنة وزارية بأمر ملكي 

من رالرة أعضاااااااا ورئيس كحد أدنى؛ لتقوم باختيار أفضاااااال العروض الذي تراه لهذا الغرض 

محققا للمصلحة العامة ويتا عرض تواياتها على رئيس مجلس الوزراا تمهيدا للحصول على 

 الموافقة عليها.

عند احتياج جهة اإلدارت لخدمات فنية أو استشارية كخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين  -2

ونيين، وكذا عند حاجتها إلى دراسات جدوى أو وضع المواافات والمخططات واإلطراف القان

على تنفيذها، فهنا أجاز النظام لجهة اإلدارت توجيه الدعوت مباطرت إلى خمسة مكاتب متخصصة 

من المكاتب المرخص لها بممارساااة هذه األعمال للتقدم بعروضاااها، را تتولى اللجنة المختصاااة 
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قدمة ومن را تحديد أفضااال العروض وتقديا توااااياتها بالترساااية لصااااحب فحص العروض الم

 الصالحية ليتولى البت والترسية وفق أحكام النظام.

عند الحاجة لشااااااراا قطع ايار اآلالت الميكانيكية والكهربية واإللكترونية والمعدات على الجهة  -3

ير هذه اآلالت أو المعدات اإلدارية توجيه الدعوت بحد أدنى لثالرة من المتخصااااااصااااااين في توف

المطلوباة تخااطبها بحااجتهاا وتطلاب فيهاا تقاديا عروضااااااها خالل مادت محاددت را تقوم اللجناة 

المختصااااة بفحص العروض واختيار أفضاااالها، ومن را تقديا توااااايتها لصاااااحب الصااااالحية 

 بالترسية عليه.

األمراض واألوبدة،  إذا كانت الحاجة لشااراا مسااتلممات طبية بصااورت عاجلة مثل حاالت تفشااي -4

يجوز لجهة اإلدارت الشااااااراا المباطاااااار لمواجهة ومعالجة مثل هذه الحاالت والحد من خطر 

 انتشارها.

إذا كانت الحاجة لسااالع ال تتوافر إال لدى متعهد أو كانت الحاجة إلى إنشاااااات أو خدمات ال يجيد  -5

وا إلى أساالوب الشااراا المباطاار وفق القيام بها إال واحد ففي هذه الحالة يجوز لجهة اإلدارت اللج

 طروط وإجرااات يتعين على الجهات الحكومية مراعاتها تتمثل في اآلتي:

أن تكون هناك حاجة ملحة لدى الجهة للحصاااااول على السااااالعة أو الخدمة أو اإلنشاااااااات، وأن ال  -

 يكون هناك بديل مناسب يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى.

رااات اإلعالن عن المنافساااات العامة، وكذلك من خالل المصاااادر الرسااامية يتا اإلعالن وفقا إلج -

التجارية، وقواعد البيانات والمعلومات، المتوافرت لدى الجهة الحكومية، أو ايرها من الجهات 

ذات العالقة، وذلك بغرض التأكد من أن السااالعة أو الخدمة أو اإلنشاااااات ال تتوافر إال لدى منتج 

 أو مورد واحد.

 أن يكون السعر المنمن به مناسبا، وإذا كان مرتفعا يبحث عن بدائل مقبولة. -

 

 المطلب السادس: مقارنة بين انعقاد العقد في الفقه والنظام.

تقدم بيان أسااس انعقاد العقد في الفقه وأسااس انعقاد العقد اإلداري في النظام، وبالمقارنة بين تلك األسااس 

 تتبين النتائج اآلتية:

الفقه اإلساااااالمي ببيان األركان العامة للعقد بصااااافته عقد دون النظر إلى مساااااماه، وقد أخذ يهتا  -1

 النظام السعودي بتلك األركان كأسس عامة النعقاد العقد اإلداري في المملكة.

لا ينظر الفقهاا إلى مركم أطراف العقد من حيث االنعقاد، فالعقد ينعقد بتوفر أركانه وطااروطه   -2

ذا كان أحد أطراف العقد اااااحب سااالطة أم ال، ولذلك ال نجد مصاااطلل العقد بغ  النظر عما إ

اإلداري لدى الفقهاا القدامى، وإن كان هذا ال يمنع من تخصيص هذا العقد بهذا المسمى مسايرت 

للمسااتجدات إذا كان في ذلك مصاالحة ال تتعارض مع أحكام الشااريعة اإلسااالمية، وقد أخذ النظام 

بع  الضاااوابط لما في ذلك من تحقيق مصااالحة ال تتعارض مع الشااارع بهذا المصاااطلل وقيده ب

 اإلسالمي.

فصل الفقهاا في طروط أسس انعقاد العقد بالكيفية التي تندي إلى نفي الجهالة وبصورت تسد كل  -3

طريق يندي إلى النماع حفظاً للحقوق واستمرارا للتنمية المستدامة، وتناول النظام تلك الشروط 

القيود والضوابط التي وضعها بشكل مفصل تفصيال دقيقا تندي إلى انعقاد العقد ضمناً من خالل 

 بوضوح.

لك األركان   -4 فة عامة، را رتب انعقاد العقد اإلداري وفق ت ما قرره الفقهاا بصاااااا أخذ النظام ب

شروط المقررت في الفقه، وجعل التعاقد يمر بمراحل متتابعة ومتتالية، كل مرحلة مرتبة على  وال

بلها؛ وذلك من طااااااأنه أن يجعل التراضااااااي اااااااحيحا، ومحل العقد معلوما، ويتا في هذا التي ق

الترتيب التحقق من أطراف العقد وبنوده وطاااروطه، بصاااورت تفصااايلية ساااعيا لتحقيق مقصاااود 

 العقد.
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ال يمانع الفقه اإلسااالمي من أي اجتهاد يقوم به ولي األمر يجلب به المصااالل للناس ويدفع عنها  -5

ااادار ولي األمر لنظام المنافسااات والمشااتريات الحكومية المنظا للعقد اإلداري في المفاسااد، وإ

 المملكة داخل في إطار السياسة الشرعية التي تخوله ذلك.

 

 الخاتمة:

العقد بصاااااافة عامة هو توافق اإلرادتين على إنشاااااااا التمام متبادل بين طرفين، والعقد اإلداري  -1

األركان الالزمة لالنعقاد، وسالمة هذه األركان، وإنما  كغيره من العقود من حيث ضرورت توفر

ي إدارياً؛ ألن الدولة  م ِّ طرف فيه، وتهدف من خالله إلى  -ممثلة بالجهة اإلدارية المتعاقدت  -سااااااُ

ماا المشااااااااريع  ها مع المواطن إلن ية وإلى تعميم عالقت قانون قة  مة بطري عا ها ال تساااااايير مرافق

  االقتصادية.

ي في تنظيمه للعقد اإلداري باألركان العامة النعقاد العقد في الفقه اإلسالمي، أخذ النظام السعود -2

وإنما فصال في أنواع العقد اإلداري ووضاع الضاوابط والقيود لكل نوع من منطلق ضابط انعقاد 

 العقد بصورت دقيقة تكفل تنفيذه بوضوح.

ونماهة جهة اإلدارت عند حرن المنظا السااعودي في تنظيمه النعقاد العقد اإلداري على حيادية  -3

فجعل القاعدت العامة في إبرام العقود اإلدارية أن تطرح في منافساااااااة إبرامها للعقود اإلدارية، 

 وفق مبدأ العدالة وتكافن الفرن. عامة

األاااال في العقود في الفقه اإلساااالمي هو الرضاااائية وال يلمم كتابة العقد، لكن ذلك ال يمنع من  -4

استدعت المصلحة، ويكون هذا االطتراط من ولي األمر على طكل نظام  اطتراط كتابة العقد إذا

 أو توجيه من باب السياسة الشرعية. 

العقد اإلداري من العقود حديثة النشااأت التي حظيت باهتمام كبير نظرا لتدخل الدولة في كثير من  -5

العامة والسكينة األنشطة التي تساها في التنمية المستدامة فضال عن حفظ األمن العام والصحة 

 العامة.

حرن المنظا السااعودي على تنظيا العقود اإلدارية بضااوابط وطااروط دقيقة تساااها في الحفال  -6

على أموال الدولة، وتمنع من الهدر المالي، أو التربل الغير مشااااااروع، وتعمز روح المنافسااااااة 

 الشريفة وتدفع بالجديرين من المنهلين للمشاركة في بناا الوطن.

نظام المنافسااااااات والمشااااااتريات بنص اااااااريل على لحظة انعقاد العقد هل تكون لا يصاااااارح   -7

بالترسااية أم بكتابة العقد، وإن كان في مجمل النصااون ما يدل على أن النظام يجعل من الكتابة 

 في العقود التي تميد قيمتها عن رالرمائة ألض لاير طرطاً النعقاد العقد.

يوان المظالا( بصاااورت مغايرت لتوجه النظام بسااابب يظهر توجه القضااااا اإلداري الساااعودي )د  -8

عدم وجود نص اااريل في النظام، حيث أخذ بالقواعد العامة في الفقه وحكا بأن القرار باعتماد 

 الترسية وإبالز ااحب الشأن به يُعدٌّ قبوالً من جهة اإلدارت ينعقد به العقد.

 

 يؤكد الباحث على التوصيات اآلتية:

الباحث من توجه النظام العتبار الكتابة طاارط النعقاد العقد وحيث قد افل عن نظرا لما اسااتشاافه -1

النص على ذلك اااراحة، فيرى الباحث ضاارورت تعديل النظام بإضااافة نص يجعل الكتابة طاارطاً 

النعقاد العقود اإلدارية التي تميد تكلفتها عن حد مالي معين، وذلك لسااد هذا الفراز التنظيمي الذي 

 نازع بين الجهة اإلدارية والمتعاقد معها.يندي إلى الت

ضاارورت إعطاا المتنافسااين بعد إعالن الترسااية حق التظلا من الترسااية خالل مدت زمنية معينة،  -2

 بحيث يكون إتمام التعاقد وكتابته بعد البت في تظلمات المتنافسين.

يين فأعلى بإعداد دراساااااة إلمام الجهات اإلدارية التي تحتاج إلى أعمال تفوق تكلفتها خمساااااة مال-3

جدوى من مكاتب معتمدت؛ للتأكد من مدى الحاجة الفعلية لمثل هذه األعمال، وحفالا على المال 

 العام من تبديده فيما ال جدوى فيه أو في أعمال ذات جدوى محدودت.
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تقليل مدت تقديا العروض إلى خمسااااة عشاااار يوما، ومثلها مدت فحص العروض في العقود التي ال -4

 تجاوز قيمتها عشرت ماليين لاير لكفاية هذه المدت في نظر الباحث. ي
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