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  مقدمة

  

للصیاغة القانونیة للعقود التجاریة في الجمھوریة العربیة السوریة مكانة خاصة في 
والخبرات في . أھمیة متزایدة یوما بعد یوم  االعمل في القطاع العام والخاص والمشترك ولھ

خر عبر تنتقل من جیل آل القانونیة للعقود التجاریة في الجمھوریة العربیة السوریةالصیاغة 
خبرات متراكمة تعتمد على التجارب السابقة في حین أن الكثیر من الدول والمنظمات 

  . والھیئات الدولیة مالت نحو تقنین األعمال التجاریة والعقود وإجراءات التحكیم

إلى فرض قالب قانوني لكنھ یعرض  ھذا الكتاب ال یقنن الصیاغة القانونیة وال یمیل
بعض الخبراء في الصیاغة القانونیة إضافة إلى خبرة وتجارب المؤلفین في األعمال راء آ

التجاریة الدولیة و ال یمیل نحو التعلیم المدرسي الصرف لكنھ یفترض أن القارئ لدیھ بعض 
المعارف القانونیة باللغتین العربیة واالنكلیزیة ومعرفة جیدة باللغة االنكلیزیة وقواعدھا 

  . ابة المختلفة وأسالیب الكت

الكتب من الكتاب ھو األول من نوعھ في الجمھوریة العربیة السوریة لكن ھذا النوع 
یركز . منتشر في الدول األوروبیة وبعض الدول العربیة كمصر واألردن ولبنان وعمان  

  . الكتاب على صیاغة العقود وفق التجربة السوریة  ویضع األمثلة الحیة من واقع التجارب

ھذا السیاق نقدم الشكر الجزیل لكل من ساھم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في وفي 
. المساعدة في انجاز العمل من قانونیین ولغویین وفنیین على مساحة الوطن الجمیل سوریة

ونتمنى أن یقدم الكتاب ید العون والمساعدة في إخراج العقود في الجمھوریة العربیة السوریة 
  . فضلوصیاغتھا بطریقة أ

  

  وهللا ولّي التوفیق
  

  المؤلفون                                                  
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  األول الفصل
  

 خل لفھم العقود اإلداریة في سوریةمد
  

 تنقسم العقود اإلداریة إلى قسمین رئیسیین 

  :النوع األول

  : عقود الشراء العام   

وھي تلك العقود التي یكون محلھا الشراء العام ، أي إن محلھا یكون تقدیم أداءات معینة  
ارة ـ باعتبارھا طرفاً في العقد ـ في لإلدارة مقابل ثمن محدد تدفعھ ھذه األخیرة، وتسمى اإلد

ھذه العملیة مشتریاً عاماً ، ومن أبرز ھذه العقود عقود األشغال والتوریدات والخدمات 
  .والدراسات

  :النوع الثاني 

  :عقود تفویض مرفق عام

إلى ) باعتبارھا مفوضاً (ویكون محلھا إسناد وتسییر مرفق عام، واستغاللھ من جانب اإلدارة  
، مقابل رسم یجبیھ )باعتباره مفوضاً إلیھ(من أشخاص القانون الخاص أو العام  شخص آخر

ھذا األخیر من المنتفعین من خدمات المرفق محل التفویض، على نحو ما سیأتي تفصیلھ في 
موضعھ، ومن أبرز ھذه العقود عقود التزام المرفق العام وعقود امتیاز المرفق العام، 

  .إلخ... ومشاطرة االستقالل

وھناك طائفة من العقود األخرى التي جرى استخدامھا وإبرامھا في الدولة ال تنطوي تحت 
  .سنقوم بعض موجز لھا المسمیات المذكورة أعاله

  :عقود الشراء العام

عقود الشراء العام ھي تلك العقود التي تبرمھا اإلدارة مع الغیر في سبیل تقدیم خدمات أو مواد 
شاء إن الخدمات فقد تكون ھذه. محدد یدفع للمتعاقدلسد حاجات المرفق العام، ومقابل ثمن 

مشیدات عامة أو صیانتھا أو إصالحھا ، فیكون العقد عندئٍذ عقد أشغال عامة، وقد تكون ھذه 
الخدمات أو المواد ذاتھا منقوالٍت یقدمھا المتعاقد لإلدارة سداداً لحاجاتھا المختلفة فیكون العقد 

لعقد عندئٍذ عقد عندئٍذ عقد تورید، وقد یكون العقد متعلقاً بأداء خدمة معینة لإلدارة، فیكون ا
  .خدمات
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  : ـ عقد األشغال العامة١

عقد األشغال العامة یبرم بین أحد أشخاص القانون العام من جھة وأحد أشخاص القانون 
الخاص أو أشخاص القانون العام من جھة أخرى في سبیل القیام ببناء أو ترمیم أو صیانة 

مة لقاء مقابل متفق علیھ، وفقاً عقارات لحساب ھذا الشخص العام، بقصد تحقیق منفعة عا
  .للشروط الواردة في العقد

جھوداً في سبیل إنجازھا منذ زمٍن  الدولةوقد كان القیام باألشغال العامة من المسائل التي بذلت 
ر واتساع دور الدولة، في الوقت الحاضر، وال بعید، وازدادت أھمیة األشغال العامة مع تطو

سیما أنھ ینظر إلى األشغال العامة من الناحیة االقتصادیة كوسیلة إلنعاش االقتصاد القومي من 
  .حالة الركود وكعنصٍر رئیسي للسیاسة االقتصادیة للحكومة

شغال ومن خالل ھذا التعریف یمكن القول إن ھناك عناصر أساسیة یرتكز علیھا عقد األ 
العامة، كما أن تحدید ماھیة ھذا الصنف من العقود اإلداریة یتطلب تمییزه من بعض 

  .التصرفات القانونیة الشبیھة أو الملحقة بھ

  :أ ـ العناصر األساسیة التي یرتكز علیھا عقد األشغال العامة

  :لكي یكون العقد عقد أشغال عامة یجب توافر العناصر التالیة

  .وع العقد متعلقاً بعقاریجب أن یكون موض ـ

  .یجب أن یتم العمل لحساب شخٍص معنوي عام ـ

  .یجب أن یكون الغرض من األشغال موضوع العقد تحقیق نفع عام ـ

  : ضرورة أن یتعلق موضوع العقد بعقار) ١(

فكل عقد یكون موضوعھ منقوالت مملوكة لإلدارة، ولو كانت تندرج ضمن نطاق أمالك 
مكن اعتباره من قبیل عقود األشغال العامة، حتى لو اعتبر ذلك العقد اإلدارة العامة، ال ی

إداریاً، ومھما كانت ضخامة المنقول، وعلى ھذا األساس فإن القضاء اإلداري الفرنسي لم 
یعتبر العقود التي تتعلق بإعداد أو بناء أو ترمیم سفینة أو حظیرة متحركة للطائرات من قبیل 

فإنھ یتم اللجوء إلى قواعد القانون . ر الطبیعة العقاریة لمحل العقدوألجل تقدی. عقود األشغال
  المدني 
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وقد اتبع مجلس الدولة الفرنسي منذ زمٍن بعید سیاسة قائمة على التوسع في تفسیر طبیعة 
الشيء محل العقد، فعّد ھذا المحل متعلقاً بعقار، مادام المكان ذا صلة باألرض، وعلى العموم 

الفرنسي ثابر على اجتھاده المتعلق بالتوسع في تفسیر مشتمالت المحل في  فإن مجلس الدولة
نطاق عقود األشغال العامة، إذ عّد العقود المبرمة بین اإلدارة والمھندسین ألجل القیام بأعمال 

  .اإلشراف على تنفیذ األشغال العامة من قبیل عقود األشغال العامة

لعامة إذا انصبت األعمال على عقاٍر بطبیعتھ فقط، بل وال یعد العقد من قبیل عقود األشغال ا
توصل اجتھاد مجلس الدولة الفرنسي منذ زمٍن طویل، إلى أن العقد یعد عقد أشغاٍل عامة، وإن 

  .انصبت األعمال على عقاراٍت بالتخصیص ، كإقامة خطوط تلیفونیة، ومد أسالك تحت الماء

أن تكون أعمال تشیید، إنما یمكن أن تكون  وال یشترط في األشغال التي تنصب على العقار
  .متعلقة بالترمیم والصیانة أو أعمال متعلقة بالھدم أیضاً 

  : یجب أن یتم العمل لحساب شخٍص معنويٍّ عام) ٢(

وھذا الشرط یعني أن تكون أعمال األشغال إنما تنفذ لمصلحة شخص معنوي عام مركزي أو 
مكن أن تنفذ لمصلحة الدولة باعتبارھا الشخص ال مركزي، ومن ثم فإن األشغال العامة ی

المعنوي العام المركزي الوحید، أو لمصلحة األشخاص العامة الالمركزیة المحلیة أو 
  .كالمحافظات والمدن والبلدان والمؤسسات والشركات العامة والھیئات العامة. اإلقلیمیة

ال یمكن أن یكون عقداً إداریاً حتى لو وبناًء على ما تقدم ، فإن العقد المبرم بین أفراد لحسابھم 
كان أحد المتعاقدین ھیئة أو مؤسسة ذات نفع عام، كما ھو الحال في مجال العقود المبرمة بین 
إحدى الجمعیات السكنیة باعتبارھا ھیئات ذات نفع عام وأحد أشخاص القانون الخاص من 

  .نةجھة، وأحد المقاولین من جھٍة أخرى لتنفیذ وحدات سكنیة معی

ولكن إذا كانت ھذه األشغال منفذة لمصلحة شخص معنوي عام ینھض بنشاط اقتصادي أو 
تجاري أو خدمي ، فإنھا تعد أشغاالً عامة ، على الرغم من أن ھذه األشخاص تخضع في 
عالقاتھا القانونیة إلى القانون الخاص من حیث األصل، وكذلك األشغال التي یقوم بتنفیذھا 

، تعّد أشغاالً عامة إذا انصبت على أمالك )وم بتنفیذ عقد التزام مرافق عامةالذي یق(الملتزم 
مادامت ھذه األمالك بما فیھا األشغال المنجزة سوف تؤول إلى . تملكھا اإلدارة مانحة االلتزام 
  .اإلدارة بعد انتھاء مدة االلتزام

  : یجب أن یكون الغرض من األشغال موضوع العقد تحقیق نفع عام) ٣(

قد كان ھذا العقد أكثر عناصر األشغال العامة تطوراً في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، فقد و
ارتبطت فكرة األشغال العامة في أول األمر بفكرة األمالك العامة فاقتصرت األشغال العامة 
على األشغال التي تتم على عقارات تدخل في نطاق األمالك العامة، بحیث لو تمت األشغال 

ر یدخل في نطاق األمالك الخاصة للشخص المعنوي العام المتعاقد لما عّد العقد على عقا
إداریاً، ولكن القضاء اإلداري الفرنسي سرعان ما فصل بین الفكرتین، وقد تجسد ذلك في حكم 
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، حین قررت ھذه Préfet des Bouches-du-Rhône محكمة التنازع الفرنسیة في قضیة 
التي أجریت على مبنى دار القضاء في إحدى المدن إنما تعتبر المحكمة أن أعمال اإلصالح 

أشغاالً عامة بغض النظر عما إذا كانت دار القضاء تعّد من قبیل األمالك الخاصة أم العامة ، 
  .بل یكفي أن األشغال قد نفذت في ھذه الحالة في سبیل تحقیق المصلحة العامة

  :اإلداریة القریبة منھ ب ـ تمییز عقد األشغال العامة من بعض العقود

قْد یقترب عقد األشغال العامة من بعض العقود اإلداریة، والسبب في ذلك أن ھذه العقود 
تتالقى معھ من حیث الموضوع، ولعلَّ أھم ھذه العقود عقد تقدیم المعونة وعقد التزام األشغال 

  .العامة

  :عقد تقدیم المعونة  ) ١(

نون الخاص أو العام بموجبھ بالمساھمة نقداً أو عیناً في ھو عقٌد یلتزم شخٌص من أشخاص القا
  . نفقات مرفٍق عام أو أشغاٍل عامة

فقد یتقدم إلى اإلدارة ویعرض المعونة فرٌد من األفراد، كمالك یعرض المساھمة في إنشاء 
مرفٍق یؤدي إلى أمالكھ، أو شخص من أشخاص القانون العام، كمؤسسة عامة تعرض 

ت إنشاء محطة للسكك الحدید، أو نفق لمرور السیارات، فإذا ما قبلت اإلدارة االشتراك في نفقا
  . العرض، انعقد بین اإلدارة ومن یقدم المعونة عقٌد إداري ھو عقد تقدیم المعونة

ومن ثم فإن تقدیم المعونة ھو عقٌد في جوھره ، وذلك على خالف ما اتجھ إلیھ جانٌب من الفقھ 
لعملیة لیست إال تعبیراً منفرداً عن اإلرادة تنتج التزاماً في ذمة مقدم الفرنسي بالقول إن ھذه ا

المعونة ، ومادام األمر كذلك، فإن ھذا النموذج من العقود اإلداریة ذات الطابع الرضائي القائم 
على اإلیجاب والقبول البسیطین ، إذ ثمة التزاٌم انفرادي من جانب الموجب ، یتبعھ قرار 

  .إلیجاب ، وھما اللذان یؤدیان إلى والدة العقد ونشوئھ وتطوره  وإبرامھ  اإلدارة بقبول ا

وفي ھذه الحالة، ال یشترط القبول الصریح من جانب اإلدارة ، بل یكفي القبول الضمني لیتم 
  .العقد

. وقبول اإلیجاب یجب أن یكون كلیاً، وال یمكن أن یحتوي على تعدیالت على اإلیجاب المقدم
لتزام الرئیسي المترتب على مثل ھذه العقود إنما یتمثل في دفع مبلغ من المال من وذلك ألن اال

جانب الطرف الذي یقدم المعونة، وإن كل تعدیل من جانب اإلدارة على اإلیجاب المقدم من 
شأنھ أن یمس التوازن المالي للعقد كما ارتضاه المتعاقد، لذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي منذ 

م جواز المساس بالمعادلة المالیة األولیة لعقد تقدیم المعونة بأي شكٍل من زمٍن طویل عد
  .األشكال

قبوالً من جانب اإلدارة ، فال یمكن للموجب )  الخدمة( وإذا القى اإلیجاب بتقدیم المعونة 
ولكن یمكن للموجب أن یسحب عرضھ مادام ھذا العرض لم یلق . بعدھا أن یتحلل من التزامھ
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ویمكن أن یكون سحب اإلیجاب صریحاً أو ضمنیاً، وذلك كأن یقوم الموجب ببیع  .قبوالً بعد
  .الشيء محل المعونة قبل صدور القبول من اإلدارة

وفي الحقیقة إن ھذه الطبیعة العقدیة لتقدیم المعونة ھي التي تمیز ھذا التصرف من غیره من 
  .إرادة المالك على قسرامة التي تتم التصرفات القانونیة وعلى رأسھا نزع الملكیة للمنفعة العا

وإن عقد تقدیم المعونة ھو عقد إداري، ألنھ یتعلق بأشغاٍل عامة وبمرفق عام، وھما المجاالن 
أما إذا تعلق األمر بتقدیم منقول أو خدمة . اللذان یقعان بطبیعتھما ضمن نطاق القانون اإلداري

في ھذه الحالة عقد ھبة، ویخضع لألوضاع  من جانب أحد األشخاص لإلدارة، فإنَّ العقد یعدّ 
  .الناظمة لھذا العقد األخیر

واألصل في عقد تقدیم المعونة، أن اإلدارة ال تلتزم تجاه مقدم المعونة بشيء، لذلك فإن ھذا 
العقد یصنف في عداد العقود الملزمة لجانب واحد، لذلك فإن اإلدارة لیست ملتزمة بالقیام 

ض من أجلھ حتى لو قبلت العرض صراحة، بل تملك العدول عنھ، بالمشروع الذي قدم العر
إذا رأت بعد قبولھا لعرض المعونة أنھ ال یتفق مع المصلحة العامة، من دون أن تثور 
مسؤولیتھا التعاقدیة في ھذه الحالة، وغایة األمر أن التعھد بتقدیم المعونة یسقط ألنھ بطبیعتھ 

، ولكن تجدر اإلشارة إلى أنھ إذا اشترط مقدم المعونة  معلٌق على شرط ھو القیام بالمشروع
في عرضھ اشتراطات ثانویة، وقامت اإلدارة بتنفیذ المشروع ذاتھ، فإنھا تلتزم بتنفیذ ھذه 

  . االشتراطات، فإن لم تنفذھا كان ذلك خطأً تعاقدیاً من جانبھا

عقد األشغال العامة من  نع مختلفومن خالل بیان ماھیة عقد تقدیم المعونة، یمكن القول إنھ 
ناحیة الجوھر القانوني سواء من حیث المحل أم من حیث كونھ عقداً ملزماً لجانٍب واحد، في 
حین أن عقد األشغال ملزٌم لجانبین، وكل ما في األمر أن عقد تقدیم المعونة یمثل تصرفاً 

العامة، من حیث  قانونیاً متالزماً في بعض الحاالت مع تصرف قانوني آخر ھو عقد األشغال
  .مساھمة المعونة التي ھي محل العقد األول في تمویل األعمال التي تشكل محل العقد الثاني

  : عقد التزام األشغال العامة) ٢(

ھو عقٌد تقوم اإلدارة بموجبھ بتكلیف شخص عاٍم آخر، أو شخٍص من أشخاص القانون الخاص 
  .غال لزمٍن معین أو مدة محددةبتنفیذ أشغاٍل عامة في مقابل استغالل ھذه األش

ومن المالحظ أن نقطة االلتقاء بین عقد األشغال العامة من جھة وعقد التزام األشغال العامة 
من جھة أخرى إنما تتمثل في أن كلیھما یتعلقان من حیث المحل بتنفیذ أشغاٍل عامة من قبل 

غال یحصل على مقابل مالي لما تم متعاقٍد معین، ولكنَّ الفرق بینھما، أن المتعاقد في عقد األش
تنفیذه من أشغال من اإلدارة مباشرة وھو ثمن محدد مسبقاً ، وتعین شروط العقد طریقة دفعھ ، 
أما المتعاقد في عقد التزام األشغال العامة فیحصل على المقابل المالي لما تم تنفیذه من أشغال، 

ة محددة من الزمن عن طریق جبایة من خالل استغالل ھذه األشغال ذاتھا واستثمارھا لمد
رسوم من المنتفعین بھا، وسوف تُعالج ھذه النقطة مرة أخرى عند الحدیث عن عقود 

  .التفویض
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  :عقد مشروع األشغال العامة) ٣(

عقد مشروع األشغال العامة ھو عقٌد یتعھد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام أو الخاص 
وع الناجم عنھا بعد إنجازھا، واستثماره لمصلحة اإلدارة، بتنفیذ أشغاٍل عامة، وإدارة المشر

وذلك لقاء بدل ماليٍّ محدد مسبقاً في العقد على شكل ثمن تدفعھ اإلدارة، ومن ثم، فإن عقد 
األشغال العامة وعقد مشروع األشغال العامة یلتقیان في أن كالً منھما یؤدي إلى تنفیذ أشغاٍل 

ل المالي المدفوع للمتعاقد في كال العقدین یؤدى من قبل عامة من حیث المحل، وأن المقاب
اإلدارة على أنھ ثمن، إال أن الفرق بینھما یكمن في أن عقد األشغال العامة ال یتضمن إدارة 
ھذه األشغال واستثمارھا بعد إنجازھا، إنما تسلم ھذه األشغال المنجزة إلى اإلدارة لتقوم ھي 

عقد مشروع األشغال العامة، فإن اإلدارة ال تقوم بإدارة  بنفسھا بھذا العبء، أما في نطاق
  . األشغال واستثمارھا بنفسھا، إنما توكل أمر ھذا العبء للمتعاقد معھا

  :ـ عقد التورید٢

عقد التورید ھو من عقود اإلدارة الشائعة، ویمكن تعریفھ بأنھ اتفاٌق بین شخص معنوي من 
یتعھد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتورید منقوالت  أشخاص القانون العام وبین فرد أو شركة،

معینة لھذا الشخص المعنوي الزمة لمرفق عام معین، ومن ثم فإن شراء اإلدارة للعقارات ال 
یعّد من قبیل عقود التورید، إذ تنتقل المنقوالت المتفق على توریدھا إلى ملكیة الشخص العام 

  .بمجرد توریدھا

، ألن المورد في العقد اإلداري یسلم المنقوالت االستیالءلف عن وبذلك فإن عقد التورید یخت
المتعاقد علیھا برضائھ من دون أن یكون مضطراً إلى ذلك ، في حین یتم االستیالء بمقتضى 

  .قرار إداري بأن یسلم المورد المنقوالت المطلوبة بھذا القرار جبراً 

ین عقود التورید التي تبرمھا الدولة وتلك وقد اتجھ مجلس الدولة الفرنسي قدیماً إلى التفرقة ب
التي تبرمھا األشخاص العامة الالمركزیة المحلیة، فعّد األولى من قبیل العقود اإلداریة وتقع 
منازعاتھا ضمن اختصاص القضاء اإلداري، في حین عّد الثانیة من قبیل عقود القانون 

أن المجلس المذكور قد عدل عن الخاص وتقع منازعاتھا ضمن اختصاص القضاء العادي، إال 
ھذا االجتھاد وعّد عقود التورید، أیاً كان الشخص المعنوي العام الذي قام بإبرامھا، عقوداً 

  .إداریة، إذا توافرت المعاییر الالزمة لذلك

بھیئة من قانون مجلس الدولة السوري على اختصاص مجلس الدولة ) ١٠(وقد نصت المادة 
، مما أعطى انطباعاً أن ھذا العقد یكون ت الخاصة بعقود التورید قضاء إداري في المنازعا

على إطالقھ بتخصیص القانون،  ال یكون إداریاً في حین أن عقد التورید . إداریاً على اإلطالق
وإنما یشترط إلسباغ ھذه الصفة علیھ أن یكون إداریاً بخصائصھ الذاتیة ، وفقاً للمعاییر 

. داري ، وھذا ھو االتجاه الغالب لدى القضاء اإلداري السوري الواجب توافرھا في العقد اإل
وثمة اتجاه قضائي في سوریة یسیر عكس ھذا االتجاه ، ویعّد عقد التورید من العقود اإلداریة 
المسماة بنص القانون ، وتدخل المنازعات بشأنھ في اختصاص مجلس الدولة بھیئة قضاء 
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المصدق  ١٩٧٤لسنة  ١١٥في القضیة  ٣٤٨رقم قرار محكمة القضاء اإلداري ( إداري 
  ).١٩٧٥لسنة  ٣١٠في الطعن  ١٦١بقرار المحكمة اإلداریة العلیا رقم 

وقد یختلط عقد التورید بعقٍد آخر، فیسري على كل من العقدین نظامھ القانوني، ومن قبیل ذلك 
دراجات بخاریة ما حكمت بھ المحكمة اإلداریة العلیا المصریة بشأن عقٍد انصب على إصالح 

... عائدة لإلدارة وعلى تورید وتركیب ما یلزم لھا من قطع غیار جدیدة وصاج وأخشاب
العقد في ھذه الحالة «واستكمال الفوانیس واإلشارات الحمراء، فتوصلت المحكمة إلى أن 

ینطوي على مزیج من مقاولة األعمال والتورید، فتقع المقاولة على أعمال اإلصالح، وتطبق 
  .»...امھ علیھ، ویقع التورید على المواد وتسري أحكامھ فیما یتعلق بھاأحك

الذكر ال یطبق إال إذا  ةولكن الحل الذي توصلت إلیھ المحكمة اإلداریة العلیا المصریة سالف
كانت عناصر التورید وغیرھا من العناصر العقدیة متساویة، أما إذا غلبت بعض العناصر 

  .العقد حكم العناصر الغالبةعلى األخرى، فیجب أن یأخذ 

ویأخذ عقد التورید في الواقع العملي صوراً متعددة، فقد یأخذ صورة سلع یومیة جاریة في 
حیاة اإلدارة تحتاج إلیھا ھذه األخیرة باستمرار، كالورق والقرطاسیة والمحروقات، وقد یأخذ 

تنھض بھ اإلدارة  صورة التوریدات الكبرى التي تدخل في جوھر عمل المرفق العام الذي
المتعاقدة كما في حالة تورید األجھزة الطبیة العمالقة في المشافي العامة أو المعدات 
والتجھیزات  والصمامات والمضخات واألنابیب في عقود تورید مؤسسات وشركات وزارتي 

  .الري والنفط 

وھي تلك التي ویمیز في فرنسا نوعان من التوریدات، فھناك من جھة التوریدات العادیة ، 
توجد بشكٍل مسبق على توریدھا لدى المورد، ولم تصنع خصیصاً لإلدارة المتعاقدة ، ومن 
جھة أخرى ، ھناك التوریدات غیر العادیة ، وھي التي تطلب اإلدارة من متعاقدیھا تصنیعھا 

ییس ألجلھا وفقاً لمقاییس ومواصفات  ومعاییر  موضوعة من جانبھا أو وفقا للمعاییر والمقا
  .الدولیة الخاصة ، ومن ثم تسلیمھا لھا

فإذا كانت التوریدات غیر عادیة فإن عقود التورید یطلق علیھا عندئٍذ عقود التورید الصناعیة ، 
وھي عقود ذات طبیعة مركبة وذات خصائص تصنیعیة عالیة عادة، ویظھر فیھا عنصر 

  .علیھما عقود التورید العادیة التصنیع غالباً على عنصري التسلیم  والتملك اللذین تقتصر

وفي النتیجة ، فإن ظھور عقود التورید الصناعیة قد أدى إلى اتساع سلطة اإلدارة في التدخل 
  .والرقابة عند تنفیذ ھذه العقود

وكذلك، فقد أسفر التطور التقني الحدیث عن ظھور طائفة من عقود التورید التي تحتل مكانة 
الدولة وھي عقود التورید العسكریة ، تلك العقود التي تتطلب  علیا التصالھا باألمن وسالمة

إشرافا دائماً من جانب اإلدارة على المتعاقد معھا ، لكي تتأكد اإلدارة من المصادر التي 
علیھ خالل مراحل  كبیرةیحصل منھا المورد على مواده الخام، كما أنھا تمارس رقابة 

  .مة وأمن المواد والمھمات محل عقد التوریدالتصنیع المختلفة ، بھدف التأكد من سال
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إذ . كما ظھرت أنماطٌ أخرى لعقود التورید الصناعیة، ومن ھذا القبیل عقود التحویل واإلعادة
تقوم اإلدارة في ھذه الحالة بتسلیم مواد إلى المتعاقد معھا في سبیل تحویلھا إلى توریدات 

لمتعاقدة ذاتھا كأن تقدم اإلدارة للمتعھد صفائح أخرى من نمط مختلف ، ثم إعادتھا إلى اإلدارة ا
  .معدنیة مصنوعة بطریقة خاصة لتحویلھا إلى خزان نفطي أو خزان للمیاه 

الجدیر ذكره أن عقد التورید ال یقتصر على التزام المتعاقد بما ورد فیھ ، ولكنھ یتناول أیضا ما 
بیعة االلتزام ، فإذا كان مثالً محل ھو من مستلزماتھ وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب ط

االلتزام ھو تورید زجاج ، فإنھ ینبغي أن یكون ھذا الزجاج مثالً ، معبأ على نحو یضمن 
سالمتھ، ألنھ من المواد القابلة للكسر أو تورید ورق مع مواد سائلة  أو مذیبات ومحسنات 

المنطق یحتم توضیب ھذه المواد العرف و.نفطیة حساسة أو تورید مواد قابلة للتلف ھشة البنیة 
  .  بطریقة تؤمن وصولھا إلى اإلدارة سلیمة خالیة من أي عیب أو عطل أو عطب 

  :ـ عقد الخدمات٣

عقد الخدمات ھو ذلك العقد الذي یتعھد بموجبھ المتعاقد مع اإلدارة بأداء عمل حاالً أو مستقبالً 
التي یمكن أن تؤدى من جانب  مقابل ثمٍن منصوص علیھ في العقد، وبذلك فإن األعمال

المتعاقد مع اإلدارة إنما تكون مختلفة ومتنوعة ، وال تحصر ضمن نطاق محدد ، وثمة مثاالن 
أولھما یتضمن أداء عمل في الحال وھو عقد النقل، وثانیھما . بارزان على عقود الخدمات 

دمة الدولة ، أو عقد یتضمن أداء خدمة في المستقبل وھو عقد االنتظام بالدراسة والتعھد بخ
اإلیفاد ، وھناك طائفة من العقود األخرى التي جرى إبرام العقود نذكر منھا عقود الخدمة 

  .النفطیة مع الشركات العاملة في سوریة  وعقود الصیانة واإلصالح 

  :أ ـ عقد النقل

، مقتضاه  عقد النقل ھو عقٌد مبرٌم بین اإلدارة وأحد أشخاص القانون الخاص أو العام األخرى
التزام ھذا األخیر بنقل األشخاص أو األشیاء لمصلحة اإلدارة ، مقابل ثمٍن معین متفق علیھ ، 
وھذا العقد قد یتجلى من خالل عملیة نقل واحدٍة أو من خالل سلسلة من العملیات المتتالیة وقد 

اإلنتاجیة كثرت ھذه العقود مع الجھات العامة في سوریة وخاصة في الشركات ذات الطبیعة 
التي تقتضي ظروف عملھا نقل العمال في مواعید محددة لتأمین استمرار العمل من دون 

  .توقف كالشركات النفطیة والصناعیة 

، ألن ھذا العقد األخیر ال یقدم فیھ المتعاقد خدمة  ویتمیز عقد النقل من عقد التزام مرفق النقل 
لمصلحة العموم ، وذلك ألنھ یقوم بتنفیذ مرفق  النقل لمصلحة اإلدارة، إنما یقدم خدمات النقل

النقل ذاتھ، والمقابل المالي الذي یحصل علیھ المتعاقد في ھذه الحالة ھو الرسوم التي یدفعھا 
المنتفعون من خدمات مرفق النقل التي یقدمھا المتعاقد بتسییره، على عكس حالة عقد النقل ، إذ 

  .ء الخدمات التي یؤدیھا من اإلدارة مباشرةیحصل المتعاقد على المقابل المالي لقا

إلى القول إن التفرقة بین عقد النقل وعقد التزام النقل تكون دقیقة في  اءویذھب بعض الفقھ
بعض األحیان ، إذ تقوم اإلدارة بالتعاقد مع الناقل وتعھد إلیھ بتنفیذ مرفق نقل معین ، من دون 
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، كما ھو الحال عندما تتعاقد اإلدارة مع أحد  أن یقدم المتعاقد خدماتھ إلى الجمھور مباشرةً 
األشخاص لنقل البرید ، فقد كیَّف القضاء اإلداري الفرنسي العقد في ھذه الحالة بأنھ عقد نقل ، 

  .ال عقد التزام مرفق نقل

وقد یكون عقد النقل مدنیاً أو إداریاً ، وال یعّد ھذا العقد إداریاً إال إذا توافرت فیھ الشروط 
زة للعقود اإلداریة ، فإذا قام الناقل بوضع سفینة تحت تصرف اإلدارة بالشروط المألوفة الممی

في العقود التجاریة ، ومن دون أن یتضمن عقد النقل شروطاً استثنائیة من القانون الخاص ، 
  .أو من دون أن یسھم الناقل مباشرة في نشاط المرفق العام، كان العقد مدنیاً 

  ): عقد اإلیفاد(بالدراسة والتعھد بخدمة الدولة ب ـ عقد االنتظام 

جرت الجھات اإلداریة المختلفة على إبرام عقود مع مبعوثین إلى الخارج للدراسة والحصول 
على الدرجات العلمیة المختلفة، ومقتضى ھذه العقود أن یلتزم المبعوثون بموجبھا باالنتظام 

وفِدة فترة زمنیة محددة في القانون وذلك عقب في الدراسة ثم العودة إلى خدمة ھذه الجھة الم
الحصول على المؤھل العلمي المطلوب، كما جرت ھذه الجھات ذاتھا على الحصول على 
تعھدات من الدارسین في معاھدھا أو بعض المعاھد المتخصصة التابعة لوزارات الدولة 

تھاء الدراسة، ورتبت باالنتظام في الدراسة وخدمة تلك الجھات فترة زمنیة محددة، عقب ان
تلك التصرفات القانونیة على مختلف أنواعھا أنواعاً مختلفة من الحقوق وااللتزامات المتبادلة 
ولعلَّ أھمھا على اإلطالق التزام الموفد برد جمیع النفقات المصروفة علیھ من قبل الجھة 

  .اإلداریة في أثناء الدراسة في حالة اإلخالل بموجبات رابطة اإلیفاد

وقد استقر االجتھاد القضائي اإلداري في كل من مصر وسوریة على أن التعھد الذي یكتبھ 
في بعثة حكومیة بالعمل في الحكومة عقب عودتھم لمدة معینة أو برد ما أنفقتھ   الموفدون

الحكومة علیھم إذا امتنعوا عن الخدمة في الحكومة أو استقالوا أو فصلوا ألسباب تأدیبیة إنما 
  .قبیل العقود اإلداریةھو من 

وعلى ذلك سار القضاء اإلداري في سوریة، إذ قررت المحكمة اإلداریة العلیا أن عقد اإلیفاد 
یعتبر من العقود اإلداریة التي یختص مجلس الدولة بھیئة قضاء إداري بالنظر في المنازعات 

، وكذلك ٢٩٥. ، المجموعة، ص١٩٧٢لسنة  ١٩١في الطعن  ١٢٢حكمھا رقم (المتعلقة بھا 
قررت المحكمة نفسھا، أن اجتھاد المحكمة اإلداریة مستقر على أن جمیع المنازعات المتعلقة 
باإلیفاد عموماً تعتبر من المنازعات المتعلقة بعقد إداري، وتدخل في والیة القضاء الكامل ، 

  ).٧٤٦/١٩٩٨، الطعن ١٨٩حكمھا رقم 

ى أنھ من قبیل العقود اإلداریة بوجود رابطة بین وقد علل االجتھاد مسلكھ في تكییف اإلیفاد عل
والمرفق العام ، وأن االلتزامات والحقوق المتبادلة بین الطرفین تعّد شروطاً » عقد اإلیفاد«

حكم (غیر مألوفة، وذلك إضافة إلى أن العقد قد أبرم من جانب أحد أشخاص القانون العام 
، مذكور عند ١٢/٥/١٩٥٧ ١٠ـ  ١٤٧٢ محكمة القضاء اإلداري المصریة في الدعوى رقم

. ،ص١٩٩٨،  اإلسكندریةیاسین عكاشة، موسوعة العقود اإلداریة والدولیة، منشأة المعارف، 



 االنكلیزیةالقانونیة للعقود التجاریة باللغتین العربیة والصیاغة 

 
18 

جلسة  ٢٤السنة  ٦٧٢وحكم المحكمة اإلداریة العلیا المصریة في الطعن رقم  ،٥٩٦
طعن ، وحكمھا في ال٥٩٩.، مذكور عند یاسین عكاشة ، المرجع السابق، ص١٩/١٢/١٩٨١

  .)٩/٤/١٩٨٥جلسة . ق ٢٨لسنة  ١١٩٥رقم 

كما بین االجتھاد أن عالقة الموفد باإلدارة الموفدة لیست عالقة عقٍد إداري فحسب ، بل ھي 
) أي عقد اإلیفاد(ھذا العقد «: عالقة عقد خدمات ، إذ قررت محكمة القضاء اإلداري المصریة

حكم محكمة القضاء (» وھو مرفق التعلیم إنما ھو عقد تقدیم خدمات لمرفق من المرافق العامة
  ).السالف ذكره ١٢/٥/١٩٥٧ ١٠ـ  ١٤٧٢اإلداري المصریة في الدعوى رقم 

وفي الحقیقة ، إن ھذا الموقف المستقر في اجتھاد مجلس الدولة في مصر وسوریة ھو موقف 
القانوني  منتقٌد ومحل نظر، ألن االجتھاد اإلداري في كال البلدین الشقیقین لم یبین السبب

إیفاده، على أنھا من قبیل لتكییف عالقة الشخص الذي یتعھد للجھة الموفدة بخدمتھا بعد 
، إذ قبل أن تثبت الصفة المدنیة أو اإلداریة لعقد من العقود ، ال بد من التحقق من أن العقود

على التصرف المطروح یحقق الماھیة العقدیة ، فاجتھاد مجلس الدولة في مصر وسوریة ركز 
العناصر التي یمكن أن تبین طبیعة العقد ، من دون أن یثبت وجود العقد في معرض تكییف 
ھذه العالقة القانونیة ، سوى ما ذكرتھ المحكمة اإلداریة العلیا في عدد قلیل من اجتھاداتھا من 
ا أن الحقوق وااللتزامات الناشئة بین المتعھد بالخدمة من جھة واإلدارة من جھة أخرى، إنم

جلسة  ٣٢ـ  ٨١٩مثالً حكمھا في الطعن رقم (تجد مصدرھا في إرادتھما المشتركة 
  ).٦٠٣مذكور عند المستشار حمدي عكاشة، ص  ٢/٤/١٩٩٢

في حین أنھ من المعلوم جیداً أن مثل ھذه الحقوق وااللتزامات الناشئة من العالقة بین المتعھد 
جھة أخرى ، إنما تجد مصدرھا دوماً في  من جھة ، واإلدارة الموفدة من) الموفد(بالخدمة 

القوانین واللوائح ، وال تسھم إرادة الشخص المتعھد بالخدمة في إنشائھا ، وكذلك ال تقوم إرادة 
اإلدارة بھذا الدور غالباً مما یعني أن مثل ھذه المراكز القانونیة الناجمة عن عالقة اإلیفاد ھي 

للوائح، ولیست مراكز فردیة ناجمة عن عقد، ومما مراكز عامة تنظمھا وتنشئھا القوانین وا
یعزز من ھذه النظرة أن القضاء اإلداري عندما یتناول الحقوق وااللتزامات التي تحكم عالقة 
الموفد باإلدارة یحیل دوماً إلى القوانین واللوائح التي أنشأت ھذه الحقوق وااللتزامات وعلى 

على سبیل المثال ال الحصر (ون البعثات العلمیة رأسھا في الجمھوریة العربیة السوریة قان
ق، جلسة  ٣٤.لسنة ٣٥حكم المحكمة اإلداریة العلیا المصریة في الطعن رقم : راجع

، إذ أحالت المحكمة في سبیل تحدید ٦٠٥، مذكور عند المستشار عكاشة، ص٢٧/١٢/١٩٩٢
لسنة  ١٥حربیة، رقم من قرار وزیر ال) ٢٢(حقوق والتزامات المتعھد بالخدمة إلى المادة 

في الطعن رقم  ١٣٤/١٠، وكذلك راجع حكم المحكمة اإلداریة العلیا السوریة رقم ١٩٧٦
، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة اإلداریة العلیا لعام ١٩٩٧لسنة  ١٠٨٢
 من قانون البعثات) ٤٠(، إذ أحالت المحكمة في حكمھا المذكور إلى المادة ١٣٣، ص١٩٩٧

العلمیة التي توجب على الجھة التي أوفد الموفد لمصلحتھا أن تعینھ في الوظیفة المالئمة 
  ).لشھادتھ فور وضعھ نفسھ تحت تصرفھا
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أما في فرنسا فإن الموقف مستقٌر قضاًء وفقھاً، على عدم تصنیف رابطة اإلیفاد في عداد 
بالمعنى الدقیق للكلمة، لكنھا موقوفٌة العقود اإلداریة، إنما تصنیفھا في عداد القرارات اإلداریة 

  .على رضا المخاطب بھا

  :ج ـ عقود االستشارات الھندسیة

وقد شاعت ھذه العقود مؤخراً في الجمھوریة العربیة السوریة ، وھي تتمثل في عقد الدراسة،  
 وفي عقد تدقیق الدراسة، وعقد اإلشراف الھندسي، ویقصد بعقد الدراسة ھو العقد الذي تبرمھ

اإلدارة في سبیل إعداد الدراسة الھندسیة لمشروع یراد تنفیذه، فیقوم المتعاقد بوضع الدراسة 
عادة في مثل ھذا  التعاقديالفنیة، مع المخططات، وجدول الكمیات واألسعار، ویتم دفع المقابل 

النوع من العقود على أساس نسبة مئویة من الكشف التقدیري المقدم مع الدراسة، أما عقد 
تدقیق فیقصد بھ ذلك العقد الذي یبرم مع جھة ھندسیة لتقوم بأعمال تدقیق الدراسة بعد ال

إعدادھا من قبل الجھة الدارسة، وذلك في سبیل تصحیح األخطاء الھندسیة إن وجدت في 
الدراسة، تمھیداً للتعاقد مع مقاول في سبیل تنفیذ المشروع محل الدراسة، إذ تتحول في ھذه 

المدققة إلى دفتر شروط فنیة خاصة یبرم العقد مع المقاول على أساسھا، ویتم  الحالة الدراسة
دفع قیمة عقد التدقیق عادة في الجمھوریة العربیة السوریة على أساس نسبي، وعلى أساس أن 
یدفع للجھة المدققة ثلث ما تتقاضاه الجھة الدارسة، أما عقد اإلشراف الھندسي، فیتم إبرامھ مع 

تخصصة لتقوم بأعمال الرقابة واإلشراف على المتعاقد عند تنفیذه لألشغال التي جھة ھندسیة م
كانت محالً للدراسة المدققة ویتقاضى المشرف عادة مقابالً مالیاً یشكل نسبة من الكشوف 
المصروفة للمقاول ال تقل عن ثالثة ونصف بالمئة من الكشوف المصروفة للمتعاقد الذي یقوم 

  . بتنفیذ األشغال

  :عقود تفویض المرفق العامالثاًـ ث

ام ھي من عائلة العقود اإلداریة التي تسند إلى أحد أشخاص إن عقود تفویض المرفق الع
القانون الخاص أو العام عبء االضطالع بإدارة مرفق عام ، وذلك لقاء تحصیل رسوم من 
المنتفعین من المرفق محل العقد بما یغطي تكلفة إدارة المرفق ویحقق ھامشاً من الربح 

م كلَّ أسالیب إدارة المرافق العامة على أساٍس ومن ثم فإن ھذا المصطلح یض. یتقاضاه المتعاقد
  .تعاقدي، مثل عقد االلتزام واالمتیاز ومشاطرة االستغالل والتزام األشغال العامة

ویبدو أن حداثة ھذا المفھوم قد جعلتھ مشوباً بالغموض ، فلیس لھ تعریٌف واضح ال من جانب 
ھ قد عبر عن موقفھ الرافض لھذا المشرع وال من جانب القضاء والفقھ ، حتى إن بعض الفق

المصطلح صراحةً ، ومن ھؤالء األستاذ دلڤولڤي ، وذلك ألن مفھوم التفویض كان مقترناً دائماً 
بنظریة االختصاص في القانون اإلداري ، وكذلك فإن نظریة المرفق العام درست دوماً على 

  .نحو مستقل عن مفھوم التفویض
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سي المعاصر من استشفاف األركان التي یقوم علیھا عقد مع أن ذلك لم یمنع الفقھ الفرن 
تفویض المرفق العام ، كنوع مستقل من أنواع العقود اإلداریة ، تنضوي تحت لوائھ أجناٌس 

  :شتى من ھذه العقود

فال یجوز تفویض المرافق التي  :ـ فیجب أن یكون محل التفویض مرفقاً عاماً قابالً للتفویض١
الجوھریة، وھي التي یطلق علیھا المرافق السیادیة كما ھو الحال في ترتبط بوظائف الدولة 

  . مرفق الشرطة، ومرفق الدفاع

وبھذا المعنى فإن  :ـ یجب أن یكون محل التفویض استغالل المرفق وإدارتھ ال نقل ملكیتھ٢
ل عملیة التفویض ال تقود إلى خصخصة المرفق بل إن اإلدارة تحتفظ دائماً بسیادتھا علیھ، وك

ما في األمر أن المتعاقد یدیر ھذا المرفق ویستغلھ فترة زمنیة محدودة بدالً من اإلدارة العامة، 
وبناًء علیھ، فإن المفوض یجب أن یستخدم العاملین الضروریین لتسییر المرفق العام، وھذا ال 

  .یمنع من أن یوضع الموظفون العاملون في سلك اإلدارة المفوضة تحت تصرف المفوض إلیھ

إذ یلعب عقد المقابل الذي یحصل علیھ  :ـ األسلوب الخاص الذي یحصل علیھ المفوَّض٣
المفوض دوراً حاسماً في تحدید ماھیة عقد التفویض، وتمییزه من أنواع العقود اإلداریة 
األخرى، فال یمكن الحدیث عن وجود عقد تفویض في دنیا الوجود القانوني إال إذا كان المقابل 

  .علیھ المتعاقد مع اإلدارة یتكون من حصیلة استغالل المرفقالذي یحصل 

وسوف ندرس بالتفصیل عقد التزام المرافق العامة باعتباره أھم عقود التفویض على اإلطالق 
، والذي تفرعت من فكرتھ ونطاقھ القانوني عقود التفویض األخرى، ثم ندرس تمییز عقد 

  .االلتزام عن باقي عقود التفویض

  :م المرفق العامـ التزا١

التزام مرفق عام ھو تصرٌف قانوني تعھد بموجبھ اإلدارة اتفاقاً تنفیذ مرفٍق عام  :أ ـ تعریفھ
إلى شخٍص آخر عام أو خاص تنتقیھ من حیث المبدأ بملء حریتھا، وتسمى اإلدارة في ھذه 

وتتمثل االلتزامات . المانحة أما المتعاقد معھا فیطلق علیھ تسمیة الملتزم بالجھة العامةالحالة 
األساسیة المترتبة على عقد االلتزام في أن یؤمن الملتزم على نفقتھ ومسؤولیتھ سیر المرفق 
طبقاً لدفاتر الشروط، وأن یقوم بإعداد اإلنشاءات األولیة للمرفق، في مقابل أن تمكنھ اإلدارة 

جبایة رسوم من المنتفعین بالمرفق محل االلتزام لمدة محدودة ھي مدة العقد ذاتھ، والتي  من
  .بعد انقضائھا یلتزم المتعھد بنقل المرفق مع إنشاءاتھ إلى حوزة اإلدارة بحالة جیدة

وقد اختلف القضاء والفقھ في التكییف القانوني لاللتزام، فذھب بعض الفقھ األلماني القدیم إلى 
ل إن االلتزام ما ھو إال قرار إداري موقوف على رضا المخاطب بھ، وقال بعض الفقھ القو

الفرنسي القدیم إن االلتزام عملیة تعاقدیة بحتة تستوجب إنابة من السلطة العامة تبرز آثارھا 
في إطار تمكین الملتزم من وضع یده على المال العام، وجبایة رسوم من المنتفعین من خدمات 

وقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي بھذا االتجاه حتى بدایة القرن العشرین، وبعد إخفاق المرفق، 
ھذه النظریة اتجھ الفقھ والقضاء الفرنسیان إلى القول إن لاللتزام مظھرین، مظھر تنظیمي 
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في العالقة بین المرفق والمنتفعین بخدماتھ ، أما  التنظیميوآخر تعاقدي، ویتجلى المظھر 
دي فیبدو من خالل العالقة بین الملتزم واإلدارة، وفي النتیجة فإن الشروط التي المظھر التعاق

یحتویھا االلتزام تكون كلھا تعاقدیة في مواجھة المنتفعین ، إال أن ھذه النظریة وإن راجت 
قلیالً، فقد تعرضت للنقد الشدید، إذ رأى جانب من الفقھ أن قیام العالقة بین اإلدارة المانحة 

م على أساس تعاقدي بحت، من شأنھ أن یؤدي في النتیجة إلى عدم إمكانیة تعدیل والملتز
القواعد المتعلقة بتنظیم المرفق إال باتفاق الطرفین، وھو ما یؤدي من حیث النتیجة إلى تجمید 

واستقر القضاء والفقھ أخیراً على حسبان االلتزام عمالً مختلطاً . حسن سیر المرافق الممنوحة
االلتزام كتصرف قانوني قائماً على أساس مركب من عناصر تعاقدیة وأخرى ، إذ یعد 

تنظیمیة، بمعنى أن ھذا التصرف في جزء منھ تعاقدي، وفي جزئھ اآلخر تنظیمي، ولكن، 
على عكس نظریة الطبیعة المزدوجة، فإن ھذه الطبیعة المركبة تبرز وفقاً ألنواع الشروط 

ف، فالشروط التي تتعلق بتنظیم وتسییر المرفق تتمتع التي یمكن تمییزھا في محتوى التصر
بالطبیعة التنظیمیة في مواجھة الملتزم والمنتفعین على حد سواء، أما الشروط األخرى، التي 
تتعلق باألفضلیات والمیزات التي تعطیھا اإلدارة للملتزم مقابل إدارتھ للمرفق، والتي دفعت 

  . تتمتع بالطبیعة التعاقدیةذلك الملتزم إلى النھوض بعبئھ، فإنھا 

  :ب ـ األحكام القانونیة لعقد االلتزام

وتشمل ھذه األحكام منح االلتزام وإبرامھ والحقوق وااللتزامات المتبادلة بین الملتزم واإلدارة، 
  :ونھایة عقد االلتزام، ومزایا االلتزام وسلبیاتھ، وذلك كما یلي

  :منح االلتزام) ١(

رخیص بإبرامھ ، وبناًء علیھ فإن عقد االلتزام ال یبرم إال إذا تدخلت یقصد بمنح االلتزام الت
سلطة یحددھا القانون لترخص بإبرامھ، وقد تكون ھذه السلطة ھي السلطة التشریعیة، أو 
السلطة التنفیذیة العلیا ، كرئیس الجمھوریة أو رئیس الوزراء ، وذلك حسب النظام القانوني 

عربیة یكون منح االلتزام بقرار من رئیس الجمھوریة بعد السائد، ففي جمھوریة مصر ال
وإن صدرت بعض القوانین مؤخراً التي أعطت . موافقة مجلس الشعب وذلك كأصٍل عام

  .مجلس الوزراء ھذه السلطة بناًء على اقتراح الوزیر المختص

ة من الدستور ضرور) ٧١(أما في الجمھوریة العربیة السوریة، فیستفاد من نص المادة 
موافقة مجلس الشعب على عقود االلتزام التي تبرمھا الدولة مع الشركات أو المؤسسات 
األجنبیة، وھذا یعني ـ بمفھوم المخالفة ـ أنھ إذا أبرم عقد االلتزام مع شركات أو مؤسسات غیر 

  . أجنبیة فإن موافقة المجلس ال تكون واجبة

  :إبرام عقد االلتزام) ٢(

االلتزام، قد فرضت على اإلدارة دائماً أن تنتقي شخصاً قادراً على  إن األھمیة الخاصة لعقد
عندما تقدم على  االضطالع بعبء ھذه اإلدارة، مما یقتضي مراعاة مبدأ االعتبار الشخصي 

إبرام عقد التزام، ومقتضى مبدأ االعتبار الشخصي في حالة إبرام عقد االلتزام أن تختار 
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ومالیاً إلدارة المرفق محل االلتزام، وذلك بملء حریتھا، من دون  اإلدارة المتعاقد األفضل فنیاً 
األشغال (أن تكون مقیدة بأطٍر إجرائیة محددة مسبقاً، كتلك المحددة إلبرام عقود الشراء العام 

  ). والتورید والخدمات

 ویبدو أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد استقر على ھذا المبدأ منذ زمٍن طویل، إذ أكد دوماً 
عدم التزام اإلدارة بالخضوع إلجراءات اإلبرام التي نص علیھا القانون في عقود الشراء 
العام، عندما تبرم عقود التزام مرفٍق عام، نظراً لضرورة االعتبار الشخصي في انتقاء 
المتعاقد من جھة ولعدم وجود أي نصٍّ قانوني أو تنظیمي یجبر اإلدارة على إتباع إجراء محدد 

  .إبرامھا لھذا النمط من العقود من جھة أخرى في معرض

ولكن إطالق السلطة التقدیریة لإلدارة في انتقاء المتعاقد معھا قد أدى إلى انتشار الفساد، لذلك 
فإن التشریعات المعاصرة، تقضي بأن تبرم عقود االلتزام في جمیع الحاالت بناء على حالة 

لمسبق، والمنافسة الحرة، كما ھو الوضع السائد في من الشفافیة اإلداریة، تتجلى في اإلعالن ا
  .١٩٩٣فرنسا حالیاً ومنذ سنة 

  :ـ الحقوق وااللتزامات المتبادلة بین الملتزم واإلدارة)٣(

  :تتمتع اإلدارة بجملة من الحقوق ھي: ـ حقوق اإلدارة في مواجھة الملتزم

وھذا الحق مستمد من  :محق الرقابة على إنشاء وإدارة المرفق العام موضوع االلتزا - ١
طبیعة المرفق العام محل االلتزام، وال یمكن لإلدارة أن تتنازل عنھ كلھ أو بعضھ، إذ یكون 
للسلطة اإلداریة أن تشرف على الملتزم أثناء إدارتھ للمرفق، وأن تجبره على تنفیذ جمیع 

ءات في مواجھتھ سواء الشروط الواردة في وثیقة االلتزام إذا أخل بھا، تحت طائلة إیقاع الجزا
من تلقاء نفسھا بما لھا من صفة التنفیذ المباشر، أو باستصدار حكم من القضاء، كما أن لھا أن 
تراقب اإلدارة المالیة للمرفق مع كل ما یستتبعھ ذلك، وتمارس اإلدارة المانحة ھذا الحق 

  .بنفسھا أو عن طریق أجھزة الدولة اإلداریة والمالیة والفنیة المختصة

وذلك تطبیقاً لنظریة  :حق تعدیل النصوص الالئحیة باإلرادة المنفردة لمانح االلتزام - ٢
التعدیل االنفرادي للعقد بوجھ عام، وتجاوباً مع الطبیعة الخاصة التي تحملھا عقود التفویض 
على وجھ الخصوص ومنھا عقد االلتزام، فإن عقد االلتزام یكون محلھ إدارة مرفق عام، أي 

دارة تنقل بموجب ھذا العقد إلى متعاقدیھا إدارة المرفق من دون تنظیمھ الذي یبقى من إن اإل
حقوقھا األصیلة غیر القابلة للتنازل بالطریق العقدي، فما دام المرفق العام خاضعاً لقاعدة 
التغیر وفقاً للظروف المختلفة، ولإلدارة الحق في إعادة تنظیم أوضاع المرفق كحق أصیل لھا، 

الحق أن تتدخل وتعدل بإرادتھا المنفردة عقد االلتزام، في سبیل إعادة تنظیم أوضاع  فلھا
المرفق محل العقد، ومثال ذلك أن تطلب الجھة مانحة االلتزام من صاحب التزام نقل داخلي أن 
یمد مزیداً من الخطوط لمناطق جدیدة، أو یزید عدد الحافالت المستعملة، أو یعدل أوقات 

ر أنھ إذا ألحقت ھذه التعدیالت غبناً بالملتزم، بأن أخلت بالتوازن المالي لعقد تسییرھا، غی
  . االلتزام، فللملتزم أن یطالب بالتعویض أو بفسخ العقد



 االنكلیزیةالقانونیة للعقود التجاریة باللغتین العربیة والصیاغة 

 
23 

إذا ما تبین لھا لسبب أو  :للسلطة اإلداریة المانحة: استرداد المرفق قبل نھایة المدة - ٣
لحة العامة التي أنشئ ألجلھا المرفق، أن تسترد آلخر، أن طریقة االلتزام لم تعد تتفق مع المص

  .المرفق من الملتزم مع تعویض ما یصیبھ لقاء ذلك من أضرار

  :ـ حقوق الملتزم في مواجھة اإلدارة

حق الملتزم في تقاضي المقابل المالي من المنتفعین من خدمات المرفق العام محل  - ١
المنتفعین بخدمات المرفق، وھذا الحق ھو إذ یكون للملتزم حق اقتضاء مقابل من : االلتزام

الذي یعول علیھ الملتزم في تعویض النفقات التي صرفھا إلنشاء المرفق واالضطالع بعبء 
إدارتھ وفي تحقیق ھامش الربح المحدد لھ، فإن لمثل ھذا الحق أھمیة خاصة، ألن المتعاقد ما 

كونھ متعلقاً بالغیر من المنتفعین كان سیقدم على التعاقد لوال وجوده، كما تنبع أھمیتھ من 
بالخدمات التي یقدمھا المرفق محل االلتزام، فالمبالغة في الرسم الذي من المفترض أن 
یتقاضاه الملتزم من قبل المنتفعین قد تؤدي إلى المساس بمبدأ مساواة المنتفعین أمام المرافق 

ق العامة، لذلك فقد حدث خالٌف العامة الذي یعتبر أحد األسس الكبرى التي تحكم سیر المراف
قضائي وفقھي حول تكییف شرط المقابل المالي في عقد االلتزام، وما إذا كان یعد من قبیل 
الشروط التعاقدیة ویوضع باتفاق األطراف، أم ھو من قبیل الشروط الالئحیة ویوضع باإلرادة 

  .المنفردة لإلدارة

تعریفة الرسم الذي یجب تقاضیھ من غیر أن مجلس الدولة الفرنسي قد استقر على أن 
المنتفعین من خدمات المرفق إنما تعد عنصراً من عناصر تنظیم المرفق العام محل االلتزام، 
وأن اإلدارة مانحة االلتزام تحتفظ بالسیادة علیھ، وھو ال یكون محالً إلطار عقدي ما بین 

  .رادي المتجسد بالقرارات اإلداریةاإلدارة المانحة والملتزم، لذلك یجب أن یحدد بالطریق االنف

ونتیجة لموقف مجلس الدولة ھذا، فإن الفقھ الفرنسي قد توصل إلى قواعد ضابطة لمقدار 
تعریفة الرسم المنصوص علیھ في عقد االلتزام، وأھم ھذه القواعد أن تراعي اإلدارة في 

ة عن طریق المرفق محل تحدیدھا مسألة التوازن بین قیمتھا والتكلفة الحقیقیة للخدمة المقدم
االلتزام ، كما یجب مراعاة مبدأ مساواة المنتفعین أمام المرفق العام المفوض عند تطبیق 
التعریفة فیما بینھم في معرض عالقتھم بالمرفق العام محل االلتزام، وھذا یعني من حیث 

لعام محل المبدأ أنھ یجب تطبیق تعریفة الرسم ذاتھا على المنتفعین من خدمات المرفق ا
االلتزام، ووفقاً لشروط متساویة، مع مالحظة أن مبدأ المساواة في المعاملة المالیة یمكن 

  .مخالفتھ إذا نص القانون على ذلك، أو إذا كان ذلك في مصلحة المرفق

ونظراً لما قد یحققھ الملتزم من أرباح طائلة، بحسبان أنھ غالباً ما یحتكر الخدمات التي یقدمھا 
على حد أعلى ألرباح الملتزم ال  حل االلتزام، فإن بعض التشریعات المقارنة تنصّ المرفق م

في  ١٩٤٧لسنة  ١٢٩یجوز تعدیھ، ومن قبیل ذلك ما نصت علیھ المادة الثالثة من القانون رقم 
  . مصر
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قد تلتزم الجھة اإلداریة مانحة  :حق الحصول على المزایا التي یقررھا مانح االلتزام - ٢
بتقدیم بعض المزایا للملتزم حتى یتمكن من القیام بمھمتھ، وتتضمن وثیقة االلتزام ھذه االلتزام 

االلتزامات التي تقع على عاتق اإلدارة المانحة في ھذا المجال، ومثال ذلك أن تقدم اإلدارة 
المانحة للملتزم مبلغاً من المال في صورة قرض، أو أن تضمن لھ أرباح القروض التي 

، ومن المسلّم بھ أن الخ... ال تسمح لجھة أخرى بأن تزاول النشاط الذي یزاولھیقترضھا، أو 
جمیع الشروط التي ھي من ھذا القبیل إنما تعد شروطاً تعاقدیة ال تملك اإلدارة المساس بھا 

  . بإرادتھا المنفردة

نظیم إذا ترتب على تدخل اإلدارة مانحة االلتزام في تعدیل ت :التوازن المالي للمشروع - ٣
المرفق محل االلتزام على النحو المذكور سابقاً ضرر مالي على الملتزم، فإنھ یجب على مانح 
االلتزام أن یعوض عن األضرار التي حاقت بھ بما یعید التوازن المالي للعقد إلى سیرتھ 

ل في األولى، ألن التسلیم بحق اإلدارة دائماً في التدخل لتحقیق المصلحة العامة من وراء التعدی
  .أوضاع تنظیم المرفق محل االلتزام، یجب أال یؤدي إلى إھدار مصالح الملتزم المالیة

  :ج ـ انتھاء عقد االلتزام

ألسباٍب  غیرطبیعیةینتھي عقد االلتزام إما بصورة طبیعیة بسبب انتھاء مدتھ أو بصورة 
  : مختلفة

  

  : النھایة الطبیعیة لعقد االلتزام) ١(

ام ینتمي إلى طائفة العقود الزمنیة التي یمثل الزمن فیھا عنصراً من المالحظ أن عقد االلتز
جوھریاً، لذلك فإن النھایة الطبیعیة لعقد االلتزام تحل بانقضاء الزمن المحدد لنفاذه، إذ إن 
التشریعات المقارنة تحرم تأبید عقود االلتزام، ولكن إذا انقضت المدة المحددة لاللتزام، فیمكن 

، وقد یحتوي عقد االلتزام أحیاناً على شرط یطلق علیھ شرط األولویة عند تجدیدھا مرة أخرى
التمدید، وھو یعني أنھ إذا ما رأت اإلدارة عند نھایة العقد األصلي االستمرار في إدارة المرفق 
موضوع التعاقد عن طریق االلتزام، فإن الملتزم القدیم یفضل عند تساوي الشروط والظروف 

  .مرشحین الجدد للتعاقدفیما بینھ وبین ال

  

  النھایة غیر الطبیعیة لعقد االلتزام ) ٢(

قد ینتھي عقد االلتزام كما ھو الحال في سائر العقود اإلداریة نھایة مبتسرة قبل المدة المحددة 
النقضائھ ، وقد یكون سبب ھذا االنتھاء إما استرداد المرفق محل االلتزام ، وإما إسقاط 

  :د ألسباب أخرى غیر االسترداد واإلسقاط االلتزام، أو فسخ العق
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  : ـ استرداد االلتزام

وھو إنھاء اإلدارة لعقد االلتزام قبل حلول موعده من دون خطأ من جانب الملتزم مقابل 
تعویضھ تعویضاً عادالً، ومن ثم فإن االسترداد یتم بقرار إداري حتى لو تضمن العقد نصاً 

  .ثل ھذا النص كاشف ومنظم ال مقرر لحق جدیدعلى حق اإلدارة في اللجوء إلیھ، فم

واالسترداد إما أن یكون تعاقدیاً، وھو االسترداد الذي ینظمھ العقد ویحدد شروطھ، ولھذا تعد 
إجراءات تحقیق ھذا االسترداد من الشروط التعاقدیة التي یتعین على اإلدارة مراعاتھا وعلى 

غیر تعاقدي ویترتب علیھ إنھاء عقد االلتزام  القضاء احترامھا، وإما أن یكون ھذا االسترداد
من دون وجود نصٍّ في العقد أو في دفتر الشروط، ویعد ھذا الحق من الحقوق المسلم بھا 
لإلدارة في نطاق عقد االلتزام استناداً إلى سلطتھا التي ال یمكن التنازل عنھا في تعدیل أركان 

نیاً إذ یتدخل المشرع عندئٍذ بإصدار قوانین تنظیم المرفق العام، وقد یكون االسترداد قانو
خاصة ینظم بھا استرداد بعض المرافق المھمة التي تدار عن طریق االلتزام، وخیر مثال على 
االسترداد التشریعي ما قام بھ المشرع المصري حین أقدم على إنھاء التزام شركة قناة 

  .١٩٢٦لسنة  ٢٨٥السویس، وذلك بمقتضى القانون رقم 

  :اط االلتزامـ إسق

وھو فسخ العقد على حساب الملتزم نتیجة لخطئھ الجسیم، ولكن إذا كانت جھة اإلدارة المتعاقدة 
كأصل عام ـ وكما سیأتي تفصیلھ في الموضع المناسب ـ تملك أن توقع الجزاء على المتعاقد 

ستثنى عقوبة بنفسھا من دون اللجوء إلى القضاء مقدماً، إال أن القضاء اإلداري الفرنسي قد ا
  .إسقاط االلتزام من ھذه القاعدة العامة فجعل توقیعھا من جانب القضاء

  :ـ فسخ عقد االلتزام

فإلى جانب إسقاط االلتزام أو استرداد المرفق العام محل عقد االلتزام، قد ینفسخ عقد االلتزام 
  :قبل مدتھ الطبیعیة ألسباب أخرى مختلفة منھا

  الفسخ االتفاقي  -آ

ذي یتم باتفاق بین اإلدارة وبین الملتزم قبل نھایة مدة االلتزام، وقد یختلط بطریقة وھذا ال
االسترداد االتفاقي التي سبق التطرق إلیھا، ولكن األسلوبین مختلفان، وذلك ألن حق اإلدارة 
في استرداد االلتزام ھو حٌق أصیل، سواء أنص علیھ في العقد أم لم ینص علیھ، أما الفسخ 

، فھو یتم عند تراٍض كامل بین اإلدارة والملتزم، وبمقتضاه یتولى الطرفان تقدیر االتفاقي
التعویض الذي یمكن أن یستحق للملتزم، وكیفیة دفعھ، وتلجأ اإلدارة عادة إلى ھذه الطریقة، 

  .إذا قدرت صعوبة االلتجاء إلى طریقة االسترداد
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  الفسخ بقوة القانون  -ب

قوة القاھرة، إذا أدت إلى تدمیر المرفق الذي یدار عن طریق ذلك كما ھو األمر في حالة ال
االلتزام، أو تضمن العقد نصاً بانقضاء االلتزام بوفاة الملتزم، وكما لو صدر قانون یتضمن 
فسخ عقود االلتزام الخاصة بمرفٍق معین یدار بطریق االلتزام ، وعندئٍذ ینص ھذا القانون على 

  .كیفیة تعویض الملتزمین

    فسخ القضائي بناًء على طلب الملتزمال -ج

فقد یلجأ الملتزم إلى القضاء طالباً إنھاء عقده قبل األوان ألسباب متعددة من أھمھا تلك الحالة 
التي تخطيء فیھا اإلدارة خطأً جسیماً في تنفیذ التزاماتھا، أو إذا عّدلت اإلدارة في شروط عقد 

الً جسیماً یفوق إمكانیات الملتزم االقتصادیة أو االلتزام بما یخل بتوازنھ االقتصادي إخال
الفنیة، أو یغیر من جوھر العقد بما یجعلھ بمنزلة عقد جدید ما كان الملتزم لیقبلھ لو عرض 

  .علیھ عند التعاقد أول مرة

  :د ـ مزایا أسلوب االلتزام وعیوبھ

عامة، فإن إدارة المرفق إن عقد االلتزام ما ھو في حقیقتھ إال طریقة من طرق إدارة المرافق ال
بھذا األسلوب إنما تؤدي إلى تحریر اإلدارة من قیود اإلدارة المباشرة وتعقیدھا، ألن الملتزم ـ 

  .وھو شخٌص من أشخاص القانون الخاص ـ سیتبع طرق ھذا القانون في اإلدارة

عض وإضافة إلى ذلك ، فإن ھذه الطریقة تخفف عن عاتق اإلدارة، إذ تعفیھا من إدارة ب
المرافق، مما یؤدي إلى تفرغھا للمرافق األخرى، كما أنھا ترفع عن كاھل الموازنة العامة 
النفقات الالزمة إلدارة المشروعات محل عقد االلتزام ، ومع ذلك، فإن ھناك عیوباً تكتنف 
عقود االلتزام ، إذ من المالحظ أن شركات االلتزام تكون قویة في رأسمالھا وأرباحھا ونفوذھا 
، وھي تؤثر في اإلدارة ، لتخضع لمطالبھا ورغباتھا، إضافة إلى أن الملتزم قد یستخدم في 
إدارة المرفق رؤوس أموال أجنبیة ، وقد یتواكب ذلك مع تدخل من الدول األجنبیة في شؤون 
الدولة مانحة االلتزام ، ویكفي في ھذه الحالة اإلشارة إلى شركات البترول الضخمة ، وإلى 

فھذه الشركات في الحقیقة كانت بمنزلة دول داخل ... ١٩٥٦اة السویس قبل سنة شركة قن
  .الدولة

  :ـ تمییز عقد االلتزام من عقود أخرى مشابھة٢

ھناك عدة عقود تنتمي إلى عائلة عقود تفویض المرفق العام، الجامع المشترك فیما بینھا إنما 
إدارة مرفق عام معین واستغاللھ إلى یتمثل في كونھا جمیعاً ذات محل واحد، أال وھو نقل 

شخٍص آخر عام أو خاص، ولكن ھناك عدة فوارق فیما بینھا تجعلھا مختلفة وإن اتفقت من 
  :حیث الموضوع، فاألنواع المختلفة لعقود التفویض تختلف عن عقد االلتزام بما یلي
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  :أ ـ امتیاز المرفق العام

باستغالل مرفٍق یسلم إلیھ » اً أو خاصاً عام«ھو عقٌد تكلف اإلدارة بموجبھ شخصاً آخر 
بإنشاءاتھ المعدة مسبقاً من جانب اإلدارة، وذلك في مقابل مبلغ محدود من المال یدفعھ لإلدارة، 
فیكون المقابل الذي یحصل علیھ ھو الفرق بین ما یدفعھ لإلدارة وما یحصل علیھ من استغالل 

مات ھذا المرفق، ویالحظ أن الفقھ المرفق عن طریق جبایة رسوم من المنتفعین من خد
الفرنسي یفرق بین االلتزام واالمتیاز على أساس اإلنشاءات األولیة للمرفق محل العقد، ففي 
عقود االلتزام تكون اإلنشاءات األولیة على عاتق الملتزم، أما في عقود االمتیاز، فإن صاحب 

داد إنشاءاتھ األولیة، ویعد األستاذ فالین وقد قامت اإلدارة بإع. االمتیاز یتسلم المرفق الستغاللھ
  .أول من استخدم معیار اإلنشاءات األولیة للتفرقة بین االلتزام واالمتیاز

وإضافة إلى ذلك، یالحظ أن الملتزم یتقاضى المقابل مباشرة من المنتفعین من دون أن یدخل 
في عالقة مالیة أولیة مع في عالقة مالیة أولیة مع اإلدارة، في حین أن صاحب االمتیاز یدخل 

اإلدارة، إذ یدفع لھا مبلغاً متفقاً علیھ لقاء استغاللھ للمرفق، مقابل أن یستغل المرفق ویقوم 
  .بجبایة رسوم من المنتفعین بخدماتھ، وفقاً لتعریفة محدودة مسبقاً 

  :االستغالل مشاركةب ـ 

مرفق عام معین، مقابل ھو عقد تعھد بموجبھ اإلدارة لشخٍص عام أو خاص إدارة وتسییر 
  .مكافأة مالیة، تحدد غالباً عن طریق النتائج المالیة لالستغالل

وبذلك تكون تلك الطریقة في مركز وسط بین اإلدارة المباشرة للمرفق وإدارتھ عن طریق 
االلتزام، فھي تمتاز من اإلدارة المباشرة بأن السلطة ال تتولى بنفسھا وموظفیھا إدارة المرفق 

بل یقوم بذلك فرٌد أو شركة خاصة، ولكنھا تقترب من طریقة اإلدارة المباشرة، في أن  العام،
السلطة العامة ھي التي تتحمل مخاطر المشروع، فتقدم المال الالزم إلعداده وإلدارتھ كلھ أو 
بعضھ، ولكن في مقابل ذلك تختلف عن االلتزام في أن الملتزم یقدم كما مر في موضعھ، رأس 

زم إلعداد المشروع وإدارتھ، أما في حالة مشاطرة االستغالل فاألصل أن المتعاقد ال المال الال
یقدم رأس المال، وإذا شارك في ذلك فإنھ یقدم جزءاً منھ فقط، ومن ناحیة أخرى، فإن المقابل 
الذي تتقاضاه الجھة المتعاقدة التي تتولى اإلدارة ال تحصلھ لحسابھا، ولكن لحساب اإلدارة ، 

ثل المقابل المالي الذي یحصل علیھ المتعاقد في المكافأة التي تضعھا اإلدارة، وھذه ویتم
عنصٌر ثابت مضمون، وھو نسبة معینة من رأس المال : المكافأة تتكون عادة من عنصرین

الذي قدمھ المتعاقد إذا شارك في رأس المال ، وعنصٌر متغیر وھو مكافأة إضافیة سنویة 
  .ذلھ المتعاقد في اإلدارةبنسبة النشاط الذي یب

ویالحظ أنھ إذا كانت المكافأة التي ینالھا المتعاقد مع اإلدارة في ھذا النوع من العقود تحدد 
جزافاً بمبلغ مقطوع، ال بنسبة مئویة من النتائج المالیة الستغالل المرفق، فإن تكییف العقد 

  . ینقلب ویتغیر ویطلق علیھ عندئٍذ تسمیة وكالة مرفٍق عام
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  :ج ـ عقد التزام األشغال العامة

إن التزام األشغال العامة ھو عقٌد تقوم اإلدارة بموجبھ بتكلیف شخص عام أو خاص آخر بتنفیذ 
أشغال عامة في مقابل استغالل ھذه األشغال لزمن معین أو مدٍة محددة، وفي الحقیقة أن 

امة للمرفق العام إنما ترتبط بعدم وجود المرفق العام ووجود خصوصیة التزام األشغال الع
األشغال العامة في العقد األول، وعلى الرغم من ذلك فإن ھذه الخصوصیة یمكن أن تطرح 
بصور أكثر تنوعاً، وذلك على أساس اعتبار العالقات التي یمكن أن توجد بین المرفق العام 

غالباً في سبیل تحقیق رسالة مرفٍق عام، كما أن تنفیذ  واألشغال العامة، فاألشغال العامة تنجز
  .المرافق العامة یستوجب في كثیر من األحیان تنفیذ أشغاٍل عامة

وأخیراً من المالحظ، أنھ ظھرت مصطلحات جدیدة في المجال الحقوقي، وھذه المصطلحات 
رفق العام، ومن أبرز لیست في جوھرھا وحقیقتھا إال ترجمة للمفاھیم المتعلقة بعقد التزام الم

التي ھي عقود تبرم بین اإلدارة، وجھة من جھات  B.O.Tھذه المصطلحات ما یتعلق بعقود الـ 
یكون محلھا النھوض بعبء إنشاء مشروع عام » راعي المشروع«القطاع الخاص تسمى 

بتنفیذ األشغال العامة الالزمة لذلك، مع إعطاء الحق لراعي المشروع بإدارة المشروع 
لحصول على عائداتھ طوال مدة العقد، وبما یمكنھ من استعادة التكالیف التي أنفقھا من مالھ وا

الخاص، وسداد القروض وتوزیع األرباح على المساھمین على أن یقوم في نھایة فترة العقد 
  . بتسلیم المشروع العام محل العقد بحالة جیدة وصالحة للمستفید بال مقابل

  :ریة خارج نطاق الشراء العام والتفویضثالثاًـ العقود اإلدا

إن العقود اإلداریة التي تقع خارج إطار عقود الشراء العام وعقود التفویض تتزاید باستمرار، 
  : ولكن أھمھا على اإلطالق عقد الصلح اإلداري، وعقد تسلیم المفتاح

   : ـ عقد تسلیم المفتاح  ١

اح على أساس أن تقوم اإلدارة بالتعاقد مع جھة واحدة لتتولى أعمال یقوم مفھوم عقد تسلیم المفت
التصمیم وأعمال اإلشراف وأعمال التنفیذ في آن معا، إذ تتعاقد اإلدارة في ھذه الحالة مع 
المقاول الذي یقوم بالتعاقد مع جھة ھندسیة لتقوم بإعداد الدراسة الھندسیة الالزمة للمشروع، 

ة أخرى لتدقیق تلك الدراسة، وذلك كلھ تحت إشراف وتعلیمات والتعاقد مع جھة ھندسی
المقاول، وھو ما یحقق التوازن الفني للمشروع، وذلك نتیجة توحد مصدري الدراسة الھندسیة 
وتدقیقھا وتنفیذھا على أرض الواقع، وھو ما یحقق أیضاً وفراً في تكلفة المشروع، إذ تدل 

مشروع تكون أعلى إذا انفصلت أعمال الدراسة دراسات االقتصاد الھندسي أن تكلفة ال
الھندسیة وتدقیقھا عن التنفیذ، فضالً عما یؤدي إلیھ ھذا األسلوب التعاقدي من اختصار في 
الوقت الذي یمكن أن یستھلك في المرحلة التي تسبق إبرام العقد مع المقاول، في إبرام عقود 

  . الدراسة الھندسیة والتدقیق

ك مفھوماً أكثر تركیباً لعقد تسلیم المفتاح، وھو الذي یتم التركیز فیھ على ومن المالحظ أن ھنا
المسائل المتعلقة بنقل التكنولوجیا، إذ تبرم عقود تسلیم المفتاح لتفرض على الجھة المتعاقدة 
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مرفقاً أو مصنعاً ) الذي یبدأ في عالم الصناعة من فراغ(المنتجة للتكنولوجیا تسلیم متلقیھا 
تشغیل نظیر ثمن شامل أو جزافي، وبحیث تنتھي التزامات المتعاقد في ھذه الحالة جاھزاً لل

بإتمام إنشاء المصنع أو إقامة المشروع، أما تشغیل المصنع أو المرفق وتسویق منتجاتھ 
وخدماتھ، فتقع على عاتق متلقي التكنولوجیا یتوالھا عن طریق الكوادر اإلداریة والفنیة 

  . الخاصة بھ

كان متلقي التكنولوجیا غیر قادر على إدارة المرفق محل العقد، فیحق لمتلقي أما إذا 
التكنولوجیا، أن یطلب من ناقل التكنولوجیا أن یتولى ھو تشغیل المرفق، مع تدریب العاملین 
فیھ حتى یكتمل استیعابھم للتكنولوجیا المنقولة بموجب العقد، ومن ثم یمكن للمرفق المنجز 

ینتج السلع أو الخدمات المطلوبة، وعندئذ ال یكون العقد عقد تسلیم مفتاح، بمقتضى العقد أن 
  . إنما عقد تسلیم منتج بالید

وقد یترافق مع االتفاق على التأسیس والتشغیل والتدریب قیام ناقل التكنولوجیا بتسویق 
أدى إلى إیجاد نمط عقدي جدید ھو عقد منتجات المرفق المشید كلیاً أو جزئیاً، وھو األمر الذي 

  .السوق في الید

ومن المالحظ أن اإلدارة تلجأ إلى عقود تسلیم المفتاح في صورتھا التقلیدیة في إطار عقود 
األشغال، في حین تلجأ إلى عقود تسلیم المفتح بصورھا المتطورة في معرض بناء المرافق 

  .صوصاً العامة الصناعیة والتجاریة خ

وكذلك یالحظ أن عقود تسلیم المفتاح في الجمھوریة العربیة السوریة تفھم على أساس التعاقد 
مع أحد المقاولین في مشروع فیھ أشغال مع توریدات بالقدر نفسھ من األھمیة، وذلك ناجم بال 

  .شك عن عدم وجود نص قانوني واضح یحدد إطار ھذه الفكرة

ي صیغ نموذجیة متعددة لھذا النوع من العقود، ولكن أھمھا على وتوجد في إطار التعامل الدول
 F.E.D.Cاإلطالق ذلك النموذج الصادر عن االتحاد الدولي للمھندسین االستشاریین 

  .والمعروف باسم الكتاب الفضي

  : ـ عقد الصلح اإلداري٢

بھ  عقد یحسم(منھ بأنھ  ٥١٧ھو تصرف عقدي عرفھ القانون المدني السوري في المادة 
الطرفان نزاعاً قائماً أو یتوقیان بھ نزاعاً محتمالً، وذلك بأن ینزل كل منھما على وجھ التقابل 

 ٥٢٠المادة (وھو من العقود التي ال تثبت إال كتابة أو بمحضر رسـمي ). عن جزء من ادعائھ
لح، فھي ، ومن الواضح أن الكتابة في ھذه الحالة ال تلزم إال إلثبات الص)من القانون المدني

غیر ضروریة النعقاده ألن الصلح من عقود التراضي، ومن الواضح في ھذه الحالة أن محل 
عقد الصلح ھو الحق المتنازع فیھ، ونزول كل من الطرفین عن جزء مما یدعیھ في ھذا الحق، 
ومن المالحظ أن الصلح كالتحكیم یفترض نزاعاً بین األطراف، ولكنھما یختلفان في وسیلة 

زاع، فبالصلح یتم حل النزاع بإرادة الطرفین من بدایة سلوكھ حتى نھایتھ، في حین أن حل الن
التحكیم یبدأ باتفاق بین الطرفین، ولكن ال سیطرة لھما علیھ بعد بدء إجراءاتھ حتى صدور 
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حكم التحكیم، وعلة ذلك أنھ في الصلح یتم حل النزاع بعمل تعاقدي، أما في التحكیم فیتم حلھ 
ومن ناحیة أخرى فإنھ في الصلح یتنازل كل . ئي یصدر من المحكم، ال من الطرفینبعمل قضا

من الطرفین عن جزء من ادعاءاتھ، أما في التحكیم فإن المحكم یمكن أن یحكم لطرف بكل ما 
  .یدعیھ ولو كان المحكم مفوضاً بالصلح

المحل بوجھ عام ،  وأیاً كان محل الصلح فیجب أن تتوافر فیھ الشروط التي یجب توافرھا في
 ٥١٩فیجب أن یكون ممكناً معیناً، أو قابالً للتعیین، ویجب أن یكون مشروعاً ، إذ تنص المادة 

ال یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة، «من القانون المدني السوري على أنھ 
  . »..أو بالنظام العام

وال « : ن مجلس الدولة  تنص على ما یليمن قانو) ٤٤(وفي الوقت نفسھ یالحظ أن المادة 
یجوز ألیة وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجیز أي عقد أو صلح أو 
تحكیم أو تنفیذ قرار محكمین في مادة تزید قیمتھا عن خمسة وأربعین ألف لیرة سوریة بغیر 

  .»..استفتاء اإلدارة المختصة

الدولة والقانون المدني أن الصلح من حیث المبدأ ھو  ویُالحظ من نصوص قانون مجلس
تصرف مباح إلنھاء المنازعات اإلداریة ، ولكن إذا قامت اإلدارة بإبرام عقد صلح ، فیجب 
علیھا أن تستفتي اإلدارة المختصة في القسم االستشاري لدى مجلس الدولة، وعلة ذلك في 

اإلدارة، والذي یكون جدیراً بمراجعة مجلس  الحقیقة أھمیة التصرف القانوني الذي تقدم علیھ
  .الدولة بحسبانھ المستشار الرسمي للدولة من الناحیة القانونیة

من القانون المدني السوري في نطاق عدم جواز ) ٥١٩(إال أن المشكلة ھي ما طرحتھ المادة 
مختلفة تتعلق ال الصلح على المسائل المتعلقة بالنظام العام، ومن المعلوم أن المسائل اإلداریة

سیما المالیة منھا والتي یمكن أن تكون األكثر وروداً في عقود الصلح ، إال بالنظام العام، وال
من قانون مجلس الدولة ال حق على ) ٤٤(أن ھذه المشكلة ال تحل إال إذا علمنا أن نص المادة 

اح الصلح في من القانون المدني، ومن ثم یكون قد نسخھ في حكمھ وأب) ٥١٩(نص المادة 
  .المسائل اإلداریة

من قانون مجلس الدولة قد جاء عاماً، فھو لم یفرق ) ٤٤(والبد من اإلشارة إلى أن نص المادة 
بین قطاع عام إداري، وقطاع عام اقتصادي من جھة، كما لم یفرق بین موضوع مالي وآخر 

  .غیر مالي، من جھة أخرى

ملي للصلح في حیاة اإلدارة العامة في سوریة ھو ولعل التصرف األكثر وروداً في الواقع الع
ذلك المتعلق بما یسمى بمحاضر التسویة، والسیما حین یقوم المتعاقد مع اإلدارة بتنفیذ أعمال 
إضافیة تزید على الریع النظامي بناء على تكلیف خطي من اإلدارة، ومن دون ملحق عقد، 

أساس محضر تسویة، وقد فسرت بالغات حینئذ تقوم اإلدارة بصرف قیمة ھذه األعمال على 
رئاسة مجلس الوزراء مصدر االلتزام في ھذه الحالة بأنھ یتمثل في اإلثراء بال سبب، على 
أساس أنھ ال یمكن أن یكون االلتزام ناجماً عن ملحق عقد ھو عقد في حقیقتھ، وذلك بحكم تنفیذ 
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ض أن تؤدى االلتزامات العقدیة في االلتزامات المطلوبة من المتعاقد، في حین أن الملحق یفتر
المستقبل، ولكن في الحقیقة مصدر االلتزام في ھذه الحالة ھو العقد، والعقد في ھذه الحالة ھو 
عقد الصلح، ألن محلھ إنھاء النزاع حول ھذه األعمال اإلضافیة وفقاً آللیة اتفاقیة، تثبت في 

  . محضر رسمي، یسمى محضر التسویة

الصلح في الحاالت العملیة التي ال یتم فیھا رصد االعتماد المالي الالزم  وال یتم اللجوء إلى
للعقد عند إبرامھ، ففي ھذه الحالة ال یبطل العقد نظراً الستقالل المشروعیة المالیة عن 
المشروعیة اإلداریة، ألن رصد االعتماد الالزم للعقد لم یتم بالصورة المشروعة وفقاً للقانون 

مما یجعل العملیة المالیة في ھذه الحالة باطلة، إال أن العقد ذاتھ یظل  المالي األساسي،
صحیحاً، والنتیجة األساسیة التي یؤدي إلیھا ھذا الوضع ھي عدم إمكانیة دفع المقابل المالي 
للمتعاقد على الرغم من مشروعیة العقد، في ھذه الحالة یمكن االستعانة بالصلح كآلیة عقدیة، 

الخالف بین اإلدارة و متعاقدیھا ، وذلك بعد أن تقوم اإلدارة برصد االعتماد  من شأنھا أن تحل
. المالي الالزم إلبرام وتنفیذ عقد الصلح بصورة نظامیة ووفقاً لمقتضى القانون المالي األساسي

وفي ھذه الحالة تتوازى المشروعیة المالیة واإلداریة ، ویصبح باإلمكان صرف قیمة العقد 
  .ستناد إلى عقد الصلحاألول ، باال

  

مقال للدكتور ) الموسوعة القانونیة المتخصصة ( لمزید من المعلومات یمكن الرجوع إلى الموسوعة العربیة 
  بشيء من التصرف )  أنواع العقود اإلداریة  ( مھند نوح بعنوان 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  القانون ال یحمي المغفلین

حالتھ  أنیحكى انھ كان یوجد رجل یعیش في الوالیات المتحدة األمریكیة و قد كان فقیرا جدا لدرجة 

و لكن لم تكن فكرة عادیة بل كانت ، و في أحد األیام خطرت ببالھ فكرة ، ى لھا من شدة الفقر یرث

ن أفكرة ملؤھا الدھاء و المكر و التي من شأنھا أن تغیر حیاتھ و تقلبھا رأسا على عقب فقد قرر 

إلى  جاء فیھ إن أردت أن تكون ثریا فأرسل دوالر واحد فقط "إعالنا األمریكیةیضع في الصحف 

وسوف تكون ثریا فبدأ المالیین من الناس الطامحین بالثراء یتوافدون  ......صندوق البرید رقم

إلى صندوق البرید فما ھي إلى أیام و حصد المالیین و المالیین من  اواحد اویرسلون دوالر

ى عل حصولھآخر بعد  إعالنوبعدھا وضع  األثریاءواحد من اكبر  فأصبحالدوالرات من المرسلین 

و طلب من الناس أن یقلدوه  اتبعھاو كتب طریقتھ التي " ھكذا تصبح ثریا " المالیین فكتب عنوان 

ولكن كان رد المحكمة علیھم فیھ نوع من ، قام الناس برفع القضایا علیھ في المحاكم .. اإلعالنوبعد 

نون ال یحمي االستھزاء في المقولة الشھیرة التي تنصف ذلك الرجل صاحب العقلیة الفذة القا

  المغفلین
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 الثانيالفصل 

 مفاھیم تنفیذ العقود في سوریة
ونظریة الظروف الطارئة بین اإلدارة ونظریة األمیر   

 

تعّد ھذه المرحلة من أدق المراحل التي یمر بھا العقد اإلداري، والسیما أن العقد اإلداري یوجد 
حیث توجد المصلحة العامة، ومن أجل تحقیق ھذه الغایة، ال بد من تسلیح اإلدارة بحقوق ثابتة 

بمواجھة المتعاقد عندما تتطلب ال یمكن التنازل عنھا أو تجاھلھا، بل یجب علیھا استخدامھا 
وھذا یعني أن استخدام ھذه الحقوق على نحو غیر قانوني . مقتضیات المصلحة العامة ذلك
وبالمقابل، على اإلدارة أن تقوم بالتعویض الالزم . تعویضالیرتب علیھا مسؤولیة، أقلھا 

للمتعاقد إذا أدت ھذه التصرفات القانونیة إلى زیادة أعبائھ المالیة وإرھاقھ، إضافةً إلى التزام 
ن ویمك. المتعاقد بالقیام بتنفیذ العقد بحسب الشروط التعاقدیة والقواعد القانونیة التي تحكم العقد

  :تقسیم منھجیة ھذه الفكرة إلى مبحثین

  :والتزامات المتعاقد حقوق اإلدارةأوالًـ 

بما أن اإلدارة غیر قادرة على إشباع االحتیاجات العامة بمفردھا؛ فھي مضطرة إلى التعاقد مع 
الغیر أو االشتراك معھم لتوفیر ھذه الحاجات؛ شریطة أن تبقى المسؤول األول واألخیر عن 

. نھا من تأدیة دورھاتحقیق المصلحة العامة، وھذا یتطلب االعتراف لإلدارة بعدة حقوق لتمكی
  . وبالمقابل یتوجب على المتعاقد أن یلتزم بالتنفیذ السلیم والكامل للعقد وضمن المدة المحددة بھ

  :ـ حقوق اإلدارة١

صحیح أن اإلدارة تتعاقد مع الغیر من أجل تحقیق  :أ ـ حق الرقابة واإلشراف والتوجیھ
ذ العقد وترك المصلحة العامة تحت المصلحة العامة، لكن ال یجوز االبتعاد عن حسن تنفی

رحمة المتعاقد لكونھا تبقى رغم التعاقد؛ المسؤول األول واألخیر عن حسن تسییر المرفق 
العام، ویتجسد ذلك من خالل وجودھا في المشروع طوال مدة التنفیذ؛ وذلك من أجل التأكد من 

المتعاقد عن طریق األوامر التي سالمة التنفیذ وفقاً للشروط التعاقدیة، وعلیھا التدخل وتوجیھ 
توجھھا إلیھ لتصحیح األوضاع أو استعمال وسائل أو طرق في التنفیذ غیر تلك المستخدمة من 

ع وتضیق ضمن حدود معیّنة تتس السلطةلكن ـ ومھما یكن من أمر ـ یجب أن تمارس ھذه . قبلھ
فممارسة ھذه السلطة قد تصل إلى أبعد مدى لھا في مجال عقود األشغال . بحسب نوعیة العقد

العامة ألن اإلدارة تبقى صاحبة المشروع تمارس رقابتھا عن طریق مھندسین یعیشون في 
المشروع، ویراقبون یومیاً سیر األعمال وحسن تنفیذھا من الناحیة النوعیة أو الكمیة، وفي 

وجود مخالفات في التنفیذ تقوم اإلدارة بتوجیھ األوامر اإلداریة إلزالة المخالفة، بحیث حال 
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تعّد ھذه األوامر قرارات إداریة ملزمة للمتعاقد یجب علیھ تنفیذھا تحت المساءلة القانونیة التي 
  . تصل أحیاناً إلى فسخ العقد

ن خالل االعتراض الذي یقدمھ ولیس من سبیل قانوني أمام المتعاقد سوى التظلم اإلداري م
ضمن المھلة القانونیة أمام اإلدارة؛ إضافةً إلى حقھ باللجوء أمام القضاء المختص، أما 
بخصوص عقد االلتزام؛ فالملتزم یستأثر بإدارة المرفق العام وتسییره؛ وھذا یعني أن ممارسة 

رقابة إلى وصایة؛ الرقابة واإلشراف والتوجیھ تكون ضمن حدود معیّنة حتى ال تنقلب ال
وبالتالي یصبح المتعاقد موظفاً لدى اإلدارة، وھذا یتنافى مع الطبیعة القانونیة للعقد، ومع ذلك 
إن ممارسة سلطة الرقابة واإلشراف والتوجیھ في مجال عقود التورید قد أصبحت واسعة جداً 

ود التورید كعقود التورید الصناعیة وعق(في الوقت الحالي وذلك لظھور أنماط جدیدة 
، بعد أن كان مشكوكاً بوجودھا في ظل عقود التورید البسیطة؛ ألنھا كانت تتجلى )المعلوماتیة

بمطابقة المواد الموردة للشروط العقدیة فقط، وھذا یدل على وجود إشراف بعیداً عن سلطة 
وم رقم من المرس) ١٠(انظر المادة [الرقابة والتوجیھ التي تعني التدخل في كیفیة التنفیذ 

حیث ]. ٩/١٢/٢٠٠٤المتضمن دفتر الشروط العامة لنظام العقود الصادر بتاریخ / ٤٥٠/
إنھ وبمجال عقود التورید الصناعیة أصبح وجود اإلدارة في المناطق التي تصنع : یمكن القول

المواد كوجودھا في مشروع األشغال العامة حیث تعیش وسط المصنع، تراقب بیئة التصنیع 
الناحیة الفنیة واإلداریة والمالیة، حیث أطلق على وجود اإلدارة والتعایش تحت  ووسائلھ من

  ).الضیف الثقیل(سقف واحد مع المورد 

إن ممارسة حق الرقابة واإلشراف والتوجیھ ھو واجب إلزامي على اإلدارة ال : وأخیراً یقال
الحق أم لم ینص؛ ألنھا تستطیع التنازل عنھ؛ ألنھ من النظام العام سواء نص العقد على ھذا 

  .تبقى المسؤول األول واألخیر عن حسن تنفیذ العقد

  :ب ـ حق التعدیل االنفرادي

أصبح ھذا الحق ثابتاً فقھاً وقضاًء، ویشكل قاعدة من القواعد األساسیة المطبقة في العقود 
المصلحة اإلداریة سواء نص العقد على ذلك أم لم ینص، والمستند القانوني لذلك ھو مقتضیات 

العامة، ویعّد النص على ذلك في الشروط التعاقدیة كاشفاً للحق، ولیس منشئاً لھ وعلى سبیل 
التبصر للمتعاقد لیس إال، بحیث تستطیع اإلدارة ممارسة حق التعدیل حتى في حال خلو العقد 

ق ھو وعّد الفقھاء أن ممارسة ھذا الح. من ھذا الشرط كلما اقتضت المصلحة العامة منھا ذلك
من النظام العام، ال یجوز لإلدارة التنازل عنھ أو االتفاق على خالفھ، بید أنھم اختلفوا حول 
األساس القانوني لممارسة ھذا الحق، فبعضھم اعتمدوا على نظریة السلطة العامة حیث إن 

بإرادة اإلدارة عندما تقوم بتعدیل العقد اإلداري إنما تمارس حقھا في اتخاذ القرارات اإلداریة 
بید أن غالبیة الفقھ ال . منفردة، وھو مظھر من مظاھر السلطة العامة یشمل جمیع شروط العقد

یؤید ھذه النظریة، بل عزوا األمر إلى ضرورات المرفق العام؛ لكون الضرورات تتجدد 
باستمرار، ومن واجب اإلدارة أن تالئم على الدوام العقود اإلداریة مع متطلبات المصلحة 

بید أن قسماً آخر من الفقھاء اعتمدوا األساس المزدوج لحق التعدیل االنفرادي . ة المتجددةالعام
حیث إنھم زاوجوا بین مقتضیات المصلحة العامة أو متطلباتھا من جھة وامتیازات السلطة 
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وأكد القضاء المصري والسوري الفكرة األخیرة بوصفھا أساساً قانونیاً . العامة من جھة أخرى
 ١٩٨٦لعام / ٢٣/رأي مجلس الدولة رقم [في فتوى جاء فیھا  الدولةن رأي لمجلس حیث كا

مذكور في كتاب صبحي سلوم ـ موسوعة العقود ـ الجزء األول ـ دار األنوار للطباعة ـ دمشق 
التعدیل باعتبار أن ھذا الحق یرتكز على سلطة  یثبت حق اإلدارة في… ] "١٧٩ص ١٩٩١

اإلدارة الضابطة لناحیة العقد المتعلقة للصالح العام، فإذا أشارت نصوص العقد إلى ھذا 
التعدیل فإن ذلك ال یكون إال مجرد تنظیم لسلطة التعدیل وبیان أوضاع وأحوال ممارستھا وما 

تتنازل عن ممارسة ھذه السلطة؛ ألنھا تتعلق یضاف إلى ذلك أن اإلدارة نفسھا ال یجوز لھا أن 
من ) ٦٢(نص المادة [إضافةً إلى أن ھذا الحق قد نظم بنصوص تشریعیة ". بالنظام العام
المتضمن دفتر / ٤٥٠/من المرسوم رقم ) ٣٢(، أیضاً المادة ٢٠٠٤لعام  ٥١القانون رقم 

  ].٢٠٠٤لعام / ٥١/الشروط العامة الناظم للقانون رقم 

بقاً ضرورة استخدام ھذا الحق إال أن ھذا االستخدام لیس مطلقاً، وإنما مقید بعدة یالحظ سا
  : نقاط

تستطیع اإلدارة القیام بتعدیل كمیات العقد زیادةً أو  :ـ التعدیل في مقدار التزامات المتعاقد)١(
نقصاناً دون أن یؤدي ذلك إلى تعدیل طبیعة االلتزامات حیث إن المشرع السوري قد نص 

  : على ما یلي ٢٠٠٤لعام / ٥١/من القانون رقم ) ٦٢(لمادة با

یجوز آلمر الصرف زیادة الكمیات المتعاقد علیھا أو إنقاصھا خالل مدة تنفیذ العقد بنسبة  أ ـ"
لكل بند أو مادة من التعھد على حدة، وذلك بنفس الشروط واألسعار الواردة % ٣٠ال تتجاوز 

من % ٢٥د على أال تتجاوز مجموع الزیادة أو النقصان في العقد، ودون حاجة إلى عقد جدی
  .القیمة اإلجمالیة للعقد

یعطى المتعھد في حال الزیادة مدة إضافیة تتناسب مع طبیعة ومقدار الزیادة؛ وذلك من  ب ـ
 ٨٩من الالئحة التنفیذیة للقانون المصري رقم ) ٧٨(أن المادة   في حین". أجل الزیادة فقط

بالنسبة إلى كل بند، مع إعطاء اإلدارة الحق % ٢٥ذه النسبة في حدود حددت ھ ١٩٩٨لعام 
  ].في تجاوز ھذه النسبة في حاالت الضرورة

  :ـ التعدیل في طرق التنفیذ ووسائلھ المنصوص علیھا)٢(

یحق لإلدارة عندما تكتشف وجود أخطاء في المشروعات األصلیة أو في حال ظھور 
صاداً من المشروعات األصلیة أن تستخدم حقھا في التعدیل اكتشافات حدیثة أكثر فاعلیة واقت

لھذه البنود العقدیة وبما یتناسب مع ضرورات المصلحة العامة؛ شریطة أن تعوض عن جمیع 
  .األضرار التي لحقت بالمتعاقد من جراء تعدیلھا لھذه البنود

  :ـ التعدیل في مدة التنفیذ)٣(

في تنفیذ العقد إشباعاً لحاجة عامة ـ أن تقوم  یحق لإلدارة ـ عندما تجد ضرورة لإلسراع
نقص في (بتقصیر مدة التنفیذ أو مد أجل التنفیذ عندما تتطلب المصلحة العامة منھا ذلك 



 االنكلیزیةالقانونیة للعقود التجاریة باللغتین العربیة والصیاغة 

 
35 

ولھا أخیراً الحق في وقف ) االعتماد المالیة ـ عدم الحاجة إلى الخدمة بالسرعة المطلوبة
فائدةً للمصلحة العامة من إكمال األعمال  األعمال كلیاً وفسخ العقد انفرادیاً عندما ال تجد

ـ ١٩٧١لعام  ٢٥٤ـ القضیة /١٨٥/محكمة القضاء اإلداري السوري قرار رقم (التعاقدیة 
، وتتحمل اإلدارة التبعة المالیة عن جمیع )١٩٧١مجموعة المبادئ التي أقرتھا المحكمة لعام 

  .قاألضرار التي تلحق بالمتعاقد من جراء استخدامھا لھذا الح

إذاً، ومن خالل ما سبق یتبین أن اإلدارة تھدف من جراء التعدیالت إلى تحقیق المصلحة 
  :العامة، لكن ومھما تكن أھمیة ھذا الحق؛ فاستخدامھ مقیّد بعدة سلطات

  :ـ االلتزام بموضوع العقد

وھذا یعني عدم فرض التزامات جدیدة خارج موضوع العقد تؤدي إلى قلب التوازن المالي 
  .د، بل یجب أن یكون ھذا التعدیل ضمن الحدود الطبیعیة والمعقولةللعق

  :ـ حدوث ظروف ومستجدات جدیدة بعد إبرام العقد

إن ھذا القید یشدد على ضرورة حصول ظروف لم تكن في حساب المتعاقدین، ویعطي الحق 
ھاء لم یقروا لإلدارة بتعدیل شروط العقد بما یتناسب والمصلحة العامة، بید أن العدید من الفق

بضرورة وجود مثل ھذا الشرط من أجل إعطاء اإلدارة الحق بالتعدیل، بل شددوا على إمكانیة 
التعدیل من قبل اإلدارة حتى لو لم تحدث ظروف مستجدة؛ ألنھ ـ وفي حال كانت قد أخطأت 

ارسة حق اإلدارة في تقدیراتھاـ ال یجوز لھا مطلقاً أن تستمر مع ھذا الخطأ، وال بد لھا من مم
التعدیل؛ ألن انعكاسات العقد ستضر بالمصلحة العامة، لكن یجب علیھا أن تعوض مالیاً 

  .للمتعاقد عن جمیع األضرار التي لحقت بھ

  :ـ أن یقتصر التعدیل على الشروط التنظیمیة للعقد

ألن تعدیل مثل ھذه الشروط ال یتوقف على موافقة المتعاقد، بل وجدت في العقد من أجل 
  .اظ على المصلحة العامةالحف

  :ـ احترام مبدأ المشروعیة

صحیح أنھ یحق لإلدارة القیام بتعدیل عقودھا اإلداریة في أي وقت تشاء عندما تتطلب 
المصلحة العامة منھا ذلك، لكن یشترط أن یكون التعدیل من قبل السلطة المختصة بإجرائھ 

ال یجوز تعدیل بند تعاقدي تنظیمي إال بقاعدة  :مثالً (ووفقاً لإلجراءات الشكلیة المطلوبة قانوناً 
  ).قانونیة أو تنظیمیة، وھذا یعني أنھ ال یجوز تعدیلھا بقرارات إداریة فردیة
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  : ـ تعویض المتعاقد المتضرر

كما سبق بحث أحقیة اإلدارة في التعدیل حفاظاً على المصلحة العامة، إال أنھ ال یجوز وال بأي 
لذا ومن ھذا المنطلق ال بد من جبر الضرر عن . لضحیة المتعاقدحال من األحوال أن یكون ا

األعباء التي تكبدھا المتعاقد بالتعویض علیھ عن جمیع ھذه األضرار، وذلك من أجل تحقیق 
مبدأ العدالة ومد جسر ثقة بین اإلدارة والمتعاقدین معھا، وتحقیقاً لمبدأ إعادة التوازن المالي 

  .للعقد

یحق لإلدارة ـ بما أنھا المسؤول األول واألخیر  :فرض العقوبات اإلداریةج ـ حق اإلدارة في 
عن تحقیق المصلحة العامة ـ فرض الجزاءات على المتعاقد عندما یخل بواجباتھ التعاقدیة؛ 

  :ألن ذلك ینعكس على المصلحة العامة، ویمكن أن تُصنف ھذه العقوبات كالتالي

  :ـ العقوبات المالیة)١(

  .ذه الجزاءات إلى غرامات التأخیر وتعویض العطل والضرریمكن تقسیم ھ

تفرض ھذه الغرامات بحق المتعاقد مع اإلدارة الذي یخل بالتزاماتھ  :ـ غرامات التأخیر
عذار أو إنذار لكونھا محددة مسبّقاً بالعقد فرض من قبل اإلدارة مباشرةً دون أبحیث ت. التعاقدیة

ھذه العقوبة دون حاجة إلى إثبات الضرر الذي لحق  تفرض. بنسبة مئویة عن كل یوم تأخیر
باإلدارة، ویمكن لإلدارة أن تعفي المتعاقد كلیاً أو جزئیاً من غرامات التأخیر بسبب حصول 

، لكن ال یجوز )ظروف طارئة، أو قوة قاھرة، أو فعل األمیر، أو صعوبات مادیة غیر متوقعة(
امات مالیة تزید على ما ھو منصوص علیھ وال بأي حال من األحوال أن تفرض اإلدارة غر

وكما سبق فإن ھذه الغرامة تفرض بحق المتعاقد الذي یتأخر في تنفیذ التزاماتھ المالیة . بالعقد
الناظمة للعقود اإلداریة في القطر  ٢٠٠٤لعام / ٥١/من القانون رقم ) ٥٠(انظر المادة [

واحد باأللف من القیمة اإلجمالیة وال  العربي السوري حددت الغرامة الیومیة بحیث ال تقل عن
وھكذا فإن ]. من القیمة اإلجمالیة لھذا التعھد% ٢٠یزید مجموع الغرامات للتعھد الواحد عن 

  . ھذه الغرامة تطبق من قبل اإلدارة دون حاجة إلى حكم قضائي

تفرض ھذه العقوبة من قبل القضاء على المتعاقد الذي أخل  :ـ عقوبة العطل والضرر
في . لتزاماتھ التعاقدیة أو القانونیة، وألحق ضرراً باإلدارة استناداً إلى المسؤولیة التقصیریةبا

ھذه الحالة یجب على اإلدارة أن ترفع دعوى أمام القضاء تطالب من خاللھا المتعاقد 
بالتعویض عن األضرار التي لحقت بھا نتیجة إھمال المتعاقد، وھذا یعني ضرورة إثبات 

ولإلدارة الحق . بل اإلدارة التي تطالب بالتعویض عنھ والناجم عن خطأ المتعاقدالضرر من ق
في مصادرة التأمین الموجود لدیھا إلى حین البت بالدعوى المقامة بمواجھة المتعاقد المھمل 

  ].٢٠٠٤لعام / ٥١/من القانون ) ٤٨(انظر المادة [
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  :ـ الجزاءات الضاغطة أو اإلكراھیة)٢(

مبالي في الحاالت التي ال تحتمل التأخیر الال ا الجزاء بحق المتعاقد الناكل تفرض اإلدارة ھذ
ومن خصائص ھذه الجزاءات اإلكراھیة أنھا ال تنھي . في التنفیذ أو إعادة التعاقد أو فسخ العقد

الرابطة التعاقدیة، بل تقوم اإلدارة بعد إنذار المتعاقد ولعدة مرات، یتضمن إعالمھ بالتقصیر 
الحاصل من قبلھ والطلب منھ تجاوز ھذه المخالفات وإال ستتخذ بحقھ العقوبات  واإلھمال

الالزمة، وفي حال عدم استجابتھ تقوم اإلدارة بتنفیذ العقد على حسابھ من قبلھا مباشرةً إذا كان 
لدیھا اإلمكانیة الفنیة أو المالیة أو عن طریق إعالن مناقصة وتنفیذ العقد عن طریق الغیر على 

وتتمثل ھذه الجزاءات الضاغطة بوضع المشروع تحت الحراسة في عقود . ھ ومسؤولیتھنفقت
التزام المرافق العامة أو سحب األعمال من المقاول في عقود األشغال العامة، وأخیراً الشراء 

 ٢٠٠٤لعام / ٥١/من القانون السوري ) ٥٤(المادة [على حساب المورد في عقود التورید 
 ٩/١٢/٢٠٠٤تاریخ / ٤٥٠/من المرسوم رقم ) ١٥(المادة ] [قود الموحدالمتضمن قانون الع

  ].المتضمن دفتر الشروط العامة

  :ـ فسخ العقود بوصفھ عقوبة)٣(

یعّد ھذا اإلجراء من أخطر العقوبات لكونھ ینھي الرابطة التعاقدیة، لذا ال تستخدم اإلدارة ھذا 
وال بد من اإلشارة إلى أن اإلدارة . اماتھ التعاقدیةالحق إال إذا أخل المتعاقد إخالالً جسیماً بالتز

ھي من یقوم بفسخ العقد بقرار إداري من قبلھا ألنھ حق أصیل لھا إن نص علیھ العقد أم لم 
ینص، ولھا الحق بمطالبتھ بالتعویض ـ إضافةً إلى الفسخ ـ عن األضرار التي لحقت بھا من 

القاضي اإلداري الذي یراقب مشروعیة القرار لكن كل ذلك یتم تحت رقابة . جراء ھذا الفسخ
لجسامة الخطأ، وفي حال اكتشاف القاضي اإلداري أن ھناك تعسفاً من قبل اإلدارة  متھءومال

ویجب التنویھ أن . ال یستطیع إلغاء قرار الفسخ، بل یحكم بالتعویض المالي للمتعاقد المتضرر
ري باستثناء عقود االلتزام، ویسمى الفسخ بـ اإلدارة بإمكانھا فسخ العقود اإلداریة بقرار إدا

، وھذا األمر جزاء توقعھ اإلدارة مانحة االلتزام على المتعاقد الملتزم عندما )إسقاط االلتزام(
یرتكب إھماالً فاحشاً أو مخالفة جسیمة واإلدارة في ھذه الحالة ـ إذا لم یوجد نص بالعقد ـ ال 

المتعاقد وصدور حكم قضائي  أعذارل ال بد من تستطیع أن تفرض ھذه العقوبة بنفسھا ب
وفي حال وجود نص . باإلسقاط، أي ال بد أن تطلب من القاضي اإلداري تقریر إسقاط االلتزام

یمكنھا إیقاع ھذه العقوبة تحت رقابة على كتلة ) إسقاط االلتزام(بالعقد یجیز لإلدارة فسخ العقد 
حق إسقاط االلتزام ووقوعھا في الخطأ یرتب جزاًء نقدیة كبیرة جداً، ففي حال إعطاء اإلدارة 
لعام  ٥١من القانون السوري رقم  ٥٩انظر المادة [مالیاً كبیراً على الدولة قد تعجز عن سداده 

٢٠٠٤ .[  

  :د ـ إنھاء العمل بالعقد من جانب اإلدارة انفرادیاً دون خطأ من المتعاقد

من قبلھا ودون ارتكاب خطأ من قبل المتعاقد؛  یحق لإلدارة إنھاء العمل بالعقد بقرار انفرادي
عندما تجد أن العقد قد أصبح میتاً وغیر مفید، وال یلبي متطلبات المصلحة العامة؛ لكونھا ھي 
المسؤول األول واألخیر عن إشباع االحتیاجات العامة، وبالتالي تعّد مسؤولة عن حسن تسییر 
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ھذه السلطة التقدیریة تبقى تحت رقابة القضاء  علماً بأن استخدام. المرفق العام على الدوام
الذي یقول كلمتھ في صحة ما ذھبت إلیھ اإلدارة، وفي ھذه الحالة ال یستطیع المتعاقد سوى 
المطالبة بالتعویض إذا كان لھ مقتضى بما أنھ لم یرتكب أي خطأ، وھذا یعّد ضمانة للمتعاقد 

بالعقد، ویحقق بالوقت نفسھ الحفاظ على  في عدم تحمیلھ النتائج المالیة عن إنھاء العمل
تاریخ / ٢١٥٦/انظر حكم المحكمة اإلداریة العلیا السوریة رقم [المصلحة العامة 

  ]. ـ أحكام غیر منشورة٥/١٢/٢٠٠٧

  :ـ التزامات المتعاقد٢

ما دام العقد اإلداري یرتبط بتنظیم المرفق العام وتسییره من أجل تحقیق المصلحة العامة؛ فھذا 
عني أن التزامات المتعاقد ال تحدد بموجب النصوص التعاقدیة فحسب، بل تتحدد كذلك ی

بموجب القوانین واللوائح التنظیمیة التي تحكم سیر المرافق العامة والتي یساھم المتعاقد في 
كما تتحدد بموجب العرف والعادة المرعیة واألوامر . تسییرھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

  .لصادرة عن اإلدارة خالل تنفیذ العقداإلداریة ا

  :أ ـ االلتزام الشخصي بتنفیذ العقد اإلداري

یعّد ھذا المبدأ من المبادئ الرئیسة للقانون العام وذلك لصلة العقد اإلداري بالمرفق العام، وھذا 
یشیر إلى أھمیة الشخص المتعاقد عند اختیاره من قبل اإلدارة لكونھا تأخذ في الحسبان 

اتھ المادیة والتقنیة، وتختلف شدتھ من عقد إلى آخر حیث یطبق وبشدة في عقد التزام إمكان
المرافق العامة للخصوصیة التي تتمیز بھا ھذه العقود؛ من تقدیم خدمات للمنتفعین مباشرةً، 
وتعقد لمدة طویلة من الزمن، وبحاجة إلى إمكانات مادیة وتقنیة عالیة، بید أن ھذا المبدأ یعرف 

  :استثناءات في حاالت معینةعدة 

یجوز للمتعاقد مع اإلدارة أن یبرم عقداً مع الغیر  :ـ التعاقد من الباطن والتنازل عن العقد)١(
، عندما یجد نفسھ غیر قادر على )التعاقد من الباطن(بغیة تنفیذ جزٍء من التزاماتھ التعاقدیة 

یحل مكانھ شخصاً آخر من أجل تنفیذ جمیع تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة، إضافةً إلى أنھ یستطیع أن 
  ). التنازل عن العقد(التزاماتھ التعاقدیة الملقاة على عاتقھ في العقد األساسي 

ھو العمل الذي من خاللھ یفوض المتعاقد شخصاً آخر بواسطة عقد  :ـ التعاقد من الباطن
لنوع من التعاقد أمراً مألوفاً یعّد ھذا ا. للحلول مكانھ من أجل تنفیذ جزء من التزاماتھ في العقد

عندما یجد المتعاقد األصلي نفسھ عاجزاً عن تنفیذ العقد اإلداري كما یجب؛ بقصد تسھیل 
مھمتھ في تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة، ویعّد مثل ھذا التعاقد جائزاً ما لم ینص العقد على خالف 

ومھما یكن من أمر؛ فإن إبرام . اریةذلك، علماً أن ھذا األمر تنظمھ الشروط العامة للعقود اإلد
المتعاقد األصلي لمثل ھذه العقود یوجب علیھ الحصول على الموافقة المسبّقة من قبل اإلدارة؛ 
ألنھ في حال خالف ذلك ال یترتب على ھذا التعاقد أي أثر قانوني، وھذا یعني أن المتعاقد من 

لھ وجود قانوني، ویبقى المتعاقد األساسي الباطن ال یستطیع االحتجاج أمام اإلدارة؛ ألنھ لیس 
ھو المسؤول األول واألخیر عن جمیع األخطاء التي ترتكب من قبل المتعاقد الثانوي، إضافةً 
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إلى أن أي نزاع یحصل بین المتعاقد األساسي والمتعاقد الثانوي یخضع لرقابة القضاء العادي 
  . لكونھا منازعات بین أفراد

كون ذلك عندما یقوم المتعاقد األصلي بإحالل الغیر في تنفیذ جمیع ی :ـ التنازل عن العقد
التزاماتھ التعاقدیة وعلى نحو كلي شریطة الحصول على الموافقة المسبّقة من قبل اإلدارة 
لكونھا تجد نفسھا في ھذه الحالة أمام عقد جدید، ویكون المتنازل لھ قد حل محل المتعاقد 

ماتھ، وبھذا یكون المتعاقد األصلي في حل من جمیع التزاماتھ األساسي في جمیع حقوقھ والتزا
  .إال إذا نصت الموافقة على خالف ذلك

یمكن أن یحصل من خالل وفاة المتعاقد إذا كان فرداً عادیاً، أو باإلفالس  :ـ زوال المتعاقد)٢(
  .والتصفیة القضائیة إذا كان شخصاً اعتباریاً 

دفاتر الشروط العامة للعقود اإلداریة ویطبق ما جاء فیھا  تنظم ھذه الحالة :ـ وفاة المتعاقد
أما في حال سكوت العقد فقد اختلف الفقھ اإلداري حول ذلك، فبعضھم یرى أن الوفاة ال . حرفیاً 

تستوجب فسخ العقد بصورة تلقائیة إال في حالة تقدیر اإلدارة أن شخصیة المتعاقد المتوفى 
یذ العقد وأن الورثة لیس لدیھم القدرة على تأمین استمراریة كانت تعّد ضمانة أساسیة لحسن تنف

تنفیذ العقد؛ إضافةً إلى أن الورثة غیر ملزمین باالستمرار في العقد، وھذه القاعدة تطبق في 
. جمیع العقود اإلداریة باستثناء عقود االلتزام، حیث تؤدي الوفاة إلى انفساخ العقد بقوة القانون

ر رأى أن وفاة المتعاقد في عقود االلتزام ال یستوجب الفسخ بقوة في حین أن بعضھم اآلخ
القانون، بل ینتقل االلتزام باستمرار تنفیذ العقد إلى الورثة إال في حال وجود نص مخالف 

بید أن ھذه الحالة قد حسمت بصراحة النص في الجمھوریة العربیة السوریة، حیث . بالعقد
یعتبر التعھد مفسوخاً حكماً : "أنھ ٢٠٠٤ـ / ٥١/من القانون  )٥٩(من المادة / أ/تضمنت الفقرة 

وفاة المتعھد إذا كانت مؤھالتھ محل اعتبار في التعاقد، وإذا لم تكن  أ ـ: في الحاالت التالیة
محل اعتبار فال یفسخ التعھد لھذا السبب إال إذا رأت اإلدارة أن ورثة المتعھد ال تتوافر فیھم 

تنفیذ العمل وال یترتب تعویض على الفسخ في ھذه الحالة ألي من  الضمانات الكافیة لحسن
ال ". المتعاقدین، وتعاد التأمینات إلى الورثة إذا لم تكن قد تحققت على المتعھد التزامات أخرى

بد من اإلشارة إلى وجود حالة تشبھ وفاة المتعاقد، وھي انحالل الشركة المتعاقدة، إن ھذه 
ة؛ ألن الشركة ال ورثة لھا، وبالتأكید حل الشركة یضع نھایة للعقد، الحالة ال تثیر أي صعوب

ومع ذلك ھذه النتیجة ال تتحقق إال في حال غیاب الشخصیة االعتباریة للشركة، وھذا یعني أنھ 
وخالل البدء بعملیات التصفیة تبقى العالقة التعاقدیة قائمة لكون الشركة تحتفظ بشخصیتھا 

  .تصفیةالقانونیة خالل فترة ال

تجدر اإلشارة إلى أن معظم التشریعات العربیة لم تترك لإلدارة  :ـ إفالس المتعاقد أو إعساره
السلطة التقدیریة في فسخ العقد ، بل نصت صراحةً على الكیفیة التي تتم بھا معالجة مثل ھذه 

ت بمصر قد من الالئحة التنفیذیة من قانون المناقصات والمزایدا) ٨٥(الحالة، حیث إن المادة 
أن العقد یفسخ ویصادر التأمین النھائي بعد أخذ رأي مجلس الدولة دون إخالل "نصت على 

من القانون ) ٥٩(علماً بأن المادة ". بحق اإلدارة في طلب التعویض إذا أفلس المتعاقد أو أعسر
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تھ في سوریة طبقت على المتعاقد المعسر أو المفلس الحكم نفسھ الذي طبق ٢٠٠٤لعام / ٥١/
  .على وفاة المتعاقد والتي تم ذكر مضمونھا سابقاً 

  :ـ التزام المتعاقد باحترام مدة تنفیذ العقد

أصبح من الثابت فقھاً وقضاًء أن العقد اإلداري یحدد المدة التي یجب على المتعاقد أن ینفذ 
وإن . إلدارة معاً التزاماتھ التعاقدیة خاللھا، وھذه المدة لھا أھمیة كبرى بالنسبة إلى المتعاقد وا

التزام المتعاقد بتنفیذ جمیع التزاماتھ العقدیة دون إھمال لھذا الشرط ناجم عن كونھ قد وافق 
على العقد بمحض إرادتھ بعد أن أخذ في الحسبان إمكاناتھ المادیة والفنیة الالزمة للتنفیذ ضمن 

منھما إضافة مھل جدیدة إال  وھذا یعني أنھ ومن حیث المبدأ ال یجوز ألي. المدة المحددة بالعقد
علماً بأن النصوص التعاقدیة المتعلقة بالمدة ال تعّد المصدر الوحید، فھناك . باتفاق الطرفین

یمكن أن تحدد مدة تنفیذ األعمال المكلف بھا ) تشریعیة أو تنظیمیة(نصوص خارجة عن العقد 
حت طائلة فرض العقوبات اإلداریة المتعاقد، وعلى المتعاقد في ھذه الحالة االلتزام باحترامھا ت

المناسبة إذا لم یكن من مانع قانوني یبرر عدم تنفیذ العقد ضمن المھلة المحددة كاتفاق 
األطراف المتعاقدة على تمدید المھلة، أو في حالة القوة القاھرة، أو بفعل نظریة فعل األمیر؛ 

اللتزامات العقدیة وتضمن لھ الحق في ألن ھذه النقاط یمكن أن تبرر للمتعاقد التأخیر في تنفیذ ا
  .إعفائھ من العقوبة وإطالة المدة

  :ـ التزام المتعاقد بتنفیذ النصوص التعاقدیة على نحو كامل وسلیم

إن تنفیذ أي عقد سواء أكان مدنیاً أم إداریاً، إنما یحكمھ مبدأ حسن النیة متمثالً بالتزام األطراف 
ھذا االلتزام تختلف من عقد آلخر، وذلك بحسب نوعیة العقد،  لكن درجة. المتعاقدة بتنفیذ العقد

والسیّما أن المنتفع یستفید مباشرة من الخدمات المقدمة من قبل ملتزم المرافق العامة، لذا 
یتوجب على المتعاقد الملتزم التقیّد بالتنفیذ السلیم والكامل لعقد االمتیاز، وھذا یظھر من خالل 

نود التعاقدیة والقوانین واألنظمة التي كانت موجودة وقت إبرام العقد أو ثالثة وجوه، احترام الب
في . الصادرة خالل التنفیذ؛ إضافةً إلى احترام القواعد العامة التي تحكم إدارة المرفق العام

حین تكون االستفادة غیر مباشرة في عقود األشغال العامة والتورید، فالمتعاقد في مثل ھذه 
لتنفیذ السلیم للعقد من خالل احترامھ للمواصفات الفنیة المتعلقة باألشغال العقود یلتزم با

والتوریدات، ویمكن مالحظة ذلك من خالل تطابق األعمال مع البنود التعاقدیة واحترام نوعیة 
إضافةً إلى احترام األوامر اإلداریة الموجھة . المواد أو جودتھا وااللتزام باحترام القواعد الفنیة

  . ن قبل اإلدارة؛ ألن ھذه األوامر تمتاز بالطابع اإللزامي حتى لو لم تكن مدرجة بالعقدإلیھ م

ھذه ھي أھم الحقوق التي تتمتع بھا اإلدارة من أجل تحقیق المصلحة العامة من خالل ضمان 
استمراریة المرفق العام، إضافةً إلى أھم االلتزامات التي تقع على عاتق المتعاقد خالل تنفیذ 

  .قد اإلداريالع
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  : التزامات اإلدارة وحقوق المتعاقدثانیاًـ 

  ـ التزامات اإلدارة١ 

مّر سابقاً أن العقد اإلداري ھو عقد بكل ما تعنیھ ھذه الكلمة من معنى، وھو اتفاق بین 
األطراف، ویرتب آثاراً قانونیة یجب على األطراف احترامھا، ومن بین ھذه اآلثار احترام 

إلدارة ملتزمة تجاه االلتزامات التعاقدیة من قبل اإلدارة كما ھو الحال بالنسبة إلى المتعاقد، وا
  :المتعاقد بنوعین من االلتزامات

  

  :أ ـ التزامات عامة

احترام العقد عموماً، : تتطابق في جمیع العقود اإلداریة، وتقسم ھذه االلتزامات إلى نوعین 
  .واحترام المدة التعاقدیة

حترام جمیع یجب أن یتم تنفیذ العقد من جانب اإلدارة التي یكون علیھا ا :ـ احترام العقد)١(
الشروط التعاقدیة، إال في حال تغیر ظروف التنفیذ أو مستلزمات أداء الخدمة المرفقیة حیث 

وھذا یعني أنھ یجب على . یجوز لإلدارة تعدیل االلتزامات التعاقدیة بما یحقق المصلحة العامة
لمتعاقد الملتزم ـ اإلدارة التنفیذ السلیم والصحیح للعقد اإلداري، على سبیل المثال تسھیل مھمة ا

في عقود االلتزام ـ بعملیة استثمار المرفق العام عن طریق ضمان حقھ في عدم وجود منافسین 
لھ، وفي عقود األشغال العامة تلتزم اإلدارة بالسماح للمتعھد أن یحقق كل األعمال الضروریة 

ن األعمال، من أجل تنفیذه من خالل تسلیمھ الرخص اإلداریة التي تسمح لھ استخدام مكا
إضافةً إلى ما سبق یجب على . والطرق العامة، وجمیع األشیاء الضروریة للتنفیذ السلیم للعقد

اإلدارة ـ من حیث المبدأـ تنفیذ التزاماتھا المحددة بالعقد على نحو كامل بحیث ال تستطیع تحت 
سب طائلة أي حجة كانت؛ أن ترفض تسلّم بعض المباني المنفذة من قبل المتعھد بح

المواصفات العقدیة، لكن وفي حال الضرورة العامة یحق لإلدارة القیام بتعدیل الرابطة 
التعاقدیة أو إنھائھا، وفقاً للشروط القانونیة المطلوبة؛ شریطة التزام اإلدارة بالتعویض على 

  .المتعاقد عن جمیع األضرار التي لحقت بھ من جراء فعلھا

دارة ـ من حیث المبدأـ احترام المھل المحددة لتنفیذ العقد تلتزم اإل :ـ احترام مدة العقد)٢(
اإلداري؛ ألن عنصر الزمن ھو من األھمیة بالنسبة إلى المتعاقد، كما ھو بالنسبة إلى اإلدارة؛ 
لكون المتعاقد یأخذه في الحسبان عند إقدامھ على التعاقد مع اإلدارة، لذا ال یمكن لإلدارة تعدیل 

دود ضرورات المرفق العام، وكل إھمال أو مخالفة من قبلھا یستوجب ھذه المدة إال ضمن ح
  .المسؤولیة

یمكن تقسیم ھذه االلتزامات إلى قسمین، األول یتعلق باألشغال العامة  :ب ـ االلتزامات الخاصة
أو التورید؛ وھو التزام اإلدارة بدفع الثمن أو السعر، والثاني االلتزام بالتعرفة أو الرسم في 

  .اللتزامعقود ا
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تعّد مسألة السعر أو المقابل النقدي ذات أھمیة كبرى  :ـ االلتزام بدفع الثمن المتفق علیھ)١(
في عقود األشغال والتورید، ویعّد تحدیدھا بالعقد ضرورة حتمیة بالنسبة إلى اإلدارة والمتعاقد، 

ي یجب على اإلدارة حیث یحدد بالعقد كمیة األعمال واجبة التنفیذ والمقابل النقدي الكامل الذ
دفعھ للمتعاقد لقاء ھذه األعمال، أو أن ینص العقد على تحدید األعمال التي یجب على المتعھد 

؛ على أن تقوم اإلدارة بدفع المقابل المادي على أساس كل جزء یقدم من قبل  القیام بھا
لعام ) ٤٥٠( من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم) ٤٣(و) ٣٣(انظر المادتین [المتعھد
وھذا یعني أنھ ال یجوز لإلدارة ـ من حیث المبدأـ المساس بالمقابل المالي المحدد ]. ٢٠٠٤

بالعقد إال باتفاق الطرفین المتعاقدین، أو في حال صدور تشریعات تؤدي إلى تغییر المقابل 
أن مبدأ عدم  وأخیراً ال بد من اإلشارة إلى. المادي للعقد، وكل مخالفة لذلك تستوجب المسؤولیة

المساس بالسعر ال یتعارض مطلقاً مع مبدأ االعتراف بمبلغ إضافي على السعر المتفق علیھ 
، في حالة نظریة فعل األمیر، أو نظریة الظروف  مع المتعھد ضمن عدة حاالت محددة

  .الطارئة، أو نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة

یتقاضى الملتزم ـ ضمن عقود التزام المرافق  ):رسمتعرفة أو (ـ االلتزام بأجر الملتزم )٢(
العامة ـ حقوقھ المالیة من خالل فرض الرسم على منتفعي المرافق العامة ضمن حدود التعرفة 
المنصوص علیھا بالعقد، علماً بأن تحدید ھذه التعرفة یتم بواسطة العقد، أو من قبل المتعاقد 

د الفقھ والقضاء اإلداریان على أن التعرفة تعّد شرطاً ویشدّ . الملتزم، أو من قبل السلطة العامة
تنظیمیاً بالنسبة إلى العالقة بین المنتفعین واإلدارة المتعاقدة، أما بالنسبة للعالقة بین اإلدارة 

حیث إن معظم الفقھاء یعدون شرط التعرفة شرطاً . والملتزم فھي تعّد موضوعاً مختلفاً علیھ
فة تعّد عنصراً أساسیاً من قواعد تنظیم المرفق العام، وتھم منتفعي تنظیمیاً؛ وذلك ألن التعر

المرفق مباشرة؛ إضافةً إلى أنھا تخضع إلرادة اإلدارة التي تعّد القاضي الوحید لتقدیر 
مع ذلك ورغم ھذه المبررات المنطقیة فبعضھم یؤكد أن التعرفة تعّد شرطاً . المصلحة العامة

دم أحقیة الملتزم منفرداً بتعدیل التعرفة المنصوص علیھا بالعقد إال مما سبق یستنتج ع. تعاقدیاً 
لكن یمكن لإلدارة أن تتفق مع المتعاقد على إنقاصھا . إذا نص العقد على منحھ مثل ھذا الحق

أو زیادتھا خالل التنفیذ، كما یحق لإلدارة تعدیل ھذه التعرفة منفردة شریطة أن تتقید بالشروط 
  .ص علیھا؛ وذلك حفاظاً على سیر المرفق العام بانتظامواإلجراءات المنصو

  :ـ حقوق المتعاقد٢

مھما یكن من أھمیة للمصلحة العامة؛ فال یمكن التسلیم أن یكون المتعاقد الضحیة الوحیدة، وال 
یمكن أن یقف مكتوف الیدین أمام االمتیازات التي تتمتع بھا اإلدارة بمواجھتھ، إضافةً إلى حقھ 

لتوازن المالي للعقد الناجم عن ظروف خارجیة ال ید لھ فیھا، وحصولھ على حقوقھ في إعادة ا
  .المالیة مقابل خدماتھ أو توریداتھ أو أشغالھ

  ):الحصول على المقابل المالي(أ ـ الحقوق التعاقدیة 

وھذا یعني أنھ عندما ینفذ المتعاقد مع اإلدارة جمیع التزاماتھ التعاقدیة، بحسب الشروط 
اصفات المطلوبة، ودون إھمال أو تأخیر؛ یحق لھ أن یتلقى من اإلدارة المبالغ المالیة والمو
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التي یستحقھا لقاء أعمالھ التعاقدیة، علماً بأن المقابل المادي لألعمال والخدمات یكون 
منصوصاً علیھ بالعقد وبأشكال مختلفة بحسب نوع العقد، وبناًء علیھ یكون المقابل المادي ثمناً 

عة أو مواد وردت لإلدارة، أو رسماً یتقاضاه المتعاقد من منتفعي الخدمة العامة التي تقدم لبضا
من دفتر ) ٢٦(انظر المادة [في عقود االلتزام، أو لقاء أشغال نفذھا في عقود األشغال العامة 

وتجدر اإلشارة إلى أن دفع المقابل ]. ٢٠٠٤لسنة  ٤٥٠الشروط العامة، الصادر بالمرسوم 
لي للمتعاقد ال یكون إال بعد أداء الخدمة أو تنفیذ األشغال مرحلیاً أو نھائیاً، ولكن الما

لضرورات المرفق العام تستطیع اإلدارة أن تقدم مبالغ نقدیة للمتعاقد كسلف مالیة، منذ بدایة 
ذ التعاقد وقبل أداء الخدمة؛ وذلك من أجل مساعدتھ على تجاوز األعمال التمھیدیة الالزمة لتنفی

العقد، كشراء المواد األولیة واآلالت والتوریدات الالزمة لإلقالع بالمشروع وتحقیق 
وتجدر اإلشارة إلى أن الشروط التي تتضمن المقابل المادي للمتعاقد . استمراریة المرفق العام

ھي شروط تعاقدیة ال یجوز المساس بھا ـ من حیث المبدأ ـ إال بعد االتفاق مع المتعاقد، 
ھذه القدسیة على الشروط المتعلقة بالمقابل المالي یعود إلى سببین؛ األول حتى یُبعد  وإضفاء

عن تفكیر المتعاقد شبح الخوف من حق اإلدارة في تعدیل ھذه الشروط، وبھذا یُجند الكثیر من 
 األفراد للمنافسة والتعاقد مع اإلدارة وبھذا حفاظ على المال العام بدالً من جنوحھم عن التعامل
مع اإلدارة وما لھذا األمر من انعكاسات سلبیة على المصلحة العامة، والثاني یعود إلى 
األساس الذي بنیت علیھ ھذه السلطة التي تلزم اإلدارة بتعدیل الشروط التي تتعلق بتنظیم 

  .المرفق العام وتسییره، ولیس للشروط المالیة أي عالقة بسیر المرفق العام

  : حفاظ على التوازن المالي للعقدب ـ حق المتعاقد في ال

أقر القضاء اإلداري بحق المتعاقد بالتعویضات عن التعدیالت التي تجریھا اإلدارة لتحقیق 
المصلحة العامة؛ إضافةً إلى حقھ بالتوازن المالي للعقد نتیجة لظروف أو صعوبات لم تكن 

ت لإلدارة بصلة؛ فالعدالة وعلى الرغم من أن ھذه المخاطر ال تم. متوقعة لحظة إبرام العقد
. تقتضي أن تقوم اإلدارة بالتعویض علیھ بغیة مساعدتھ على االستمرار بإشباع الحاجات العامة

ابتدع القضاء اإلداري العدید من النظریات في مجال العقود اإلداریة من أجل تسھیل مھمة 
  .یمومتھاالمتعاقد في متابعة مسیرتھ في تحقیق المصلحة العامة والحفاظ على د

قد یعدل العقد عن طریق تدخل  :ـ التوازن المالي على أساس نظریة الظروف الطارئة)١(
أحداث استثنائیة غیر متوقعة لحظة إبرام العقد، وتكون خارجة عن إرادة الطرفین المتعاقدین 

یذ بحیث تجعل تنفیذ العقد صعباً وأشد إرھاقاً أكثر مما كان یتوقعھ األطراف دون أن یجعل تنف
العقد مستحیالً، لذلك یجب على اإلدارة أن تعوض المتعاقد تعویضاً جزئیاً نتیجة للظروف 

وال بد من اإلشارة إلى أن ھذه . الطارئة بغیة تمكینھ من المتابعة في تنفیذ العقد دون توقف
؛ إذ أقر مجلس الدولة الفرنسي إمكانیة تطبیقھا حتى بعد ١٩٧٦النظریة عرفت آخر تطور عام 

تھاء مدة العقد على نحو طبیعي، أي على فترة الحقة النقضاء االلتزام، إذ سمح للشركة ان
المتعاقدة المدعیة المطالبة بالتعویض رغم انتھاء العمل بالعقد، وذلك استناداً إلى مبدأ العدالة، 
بید أن مجلس الدولة الفرنسي رفض تطبیق ھذه النظریة في حال ما إذا كان العقد قد فسخ 

ـ مقاطعة آوت ١٢/٣/١٩٧٦انظر قرار مجلس الدولة الفرنسي [اً قبل نھایتھ الطبیعیة فسخ
، ٥٥٢، ص ١٩٧٦بیرنیھ ضد مؤسسة سوفیلیاـ القرارات القضائیة في القانون اإلداري 
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ـ الشركة المغفلة للرمال الحدیثة لمدینة ٢٢/٢/١٩٨٠وأیضاً قرار مجلس الدولة الفرنسي 
  ]. ٩٠١لدولة الفرنسي ص آرسي ـ مجلة قرارات مجلس ا

  :یستخلص مما سبق أھم الشروط الالزمة لتطبیق ھذه النظریة

  .انقالب التوازن المالي للعقد -

 .عدم توقع الحدث -

 .أن یكون للحدث غیر العادي طابع مؤقت  -

  .استقاللیة الحدث عن إرادة الطرفین المتعاقدین -

على المتعاقد من أجل مساعدتھ على  تقوم اإلدارة ـ في حال توفر الشروط السابقة ـ بالتعویض
تخطي الصعوبات التي صادفتھ خالل التنفیذ، وذلك من أجل تأمین مبدأ استمراریة تسییر 

بید أن ھذا التعویض یكون جزئیاً، بحیث یجب على . المرفق العام إلشباع الحاجات العامة
في تحقیق المصلحة العامة؛  المتعاقد أن یتحمل جزءاً یسیراً من النفقات لكونھ یسھم مع اإلدارة

لعام / ٥١/من القانون ) ٦٢(انظر المادة [لذلك یجب علیھ أن یشاركھا في الخسائر التي تكبدھا 
إن النتائج القانونیة المترتبة على نظریة الظروف الطارئة ھي : وبھذا یمكن القول]. ٢٠٠٤

ضھ، وفي حال توقفھ ال التزام المتعاقد االستمرار بالتنفیذ رغم كل الصعوبات التي تعتر
یستحق أي تعویض، ویتحمل المسؤولیة كاملة تجاه اإلدارة؛ إضافةً إلى أن التعویض یكون 

  .جزئیاً ال یغطي كامل األضرار التي تكبدھا

یقصد بمفھوم نظریة فعل األمیر أنھ  :ـ التوازن المالي على أساس نظریة فعل األمیر)٢(
ة، یؤدي بالنتیجة إلى جعل تنفیذ العقد اإلداري أكثر إجراء قانوني صادر عن السلطات العام

كلفة وأشد إرھاقاً بالنسبة إلى المتعاقد الذي یحق لھ بھذه الحالة المطالبة بالتعویض الكامل عن 
  .األضرار التي لحقت بھ

  :ویمكن استنباط النقاط التالیة من خالل المفھوم العام لنظریة فعل األمیر

  ًعلى الدوام، لذلك یجب استبعاد جمیع األعمال القائمة على  یكون فعل األمیر شرعیا
  .خطأ منسوب إلى اإلدارة

 إن فعل األمیر ھو قرار إداري ناجم عن إرادة منفردة وحرة من قبل السلطة العامة.  

  إذا اتخذ ھذا القرار بناًء على طلب من المتعاقد أو نتیجة ظروف خارجة عن إرادة
  .الطارئة ھي التي تطبق في حال توافر شروط تطبیقھا األطراف؛ فنظریة الظروف

  من المحتمل أن تطبق نظریة فعل األمیر على اإلجراءات الصادرة عن سلطة عامة
  .أن یكون الضرر جسیماً وخاصاً ومباشراً : غیر المتعاقدة، وذلك ضمن عدة شروط

 د أو على نحو إن اإلجراءات الصادرة عن اإلدارة یمكن أن تمس مباشرة نصوص العق
  .غیر مباشر عندما تجعل شروط تنفیذ العقد أكثر إرھاقاً أو أكثر صعوبة
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  :ومن أھم شروط تطبیق ھذه النظریة

أي إن تطبیق ھذه النظریة ال یكون إال ضمن مجال العقود  :أ ـ أن یتصل اإلجراء بعقد إداري
ومن دون موافقة الطرف اإلداریة، حیث تقوم اإلدارة بتعدیل العقد اإلداري بصورة منفردة 

اآلخر من أجل تلبیة احتیاجات المرفق العام المتجددة، والتعدیل یكون لھ قوة النفاذ تجاه 
في القضیة رقم / ٤/وھذا ما أكدتھ محكمة القضاء اإلداري السوري بقرارھا رقم . المتعاقد

یكون  حیث قضت بأن أھم شرط من شروط صحة نظریة فعل األمیر ھو أن ١٩٧٢لعام / ٦١/
  .اإلجراء الصادر من قبل السلطة العامة متصالً بعقد إداري

ھو أن یكون اإلجراء الصادر من قبل اإلدارة المتعاقدة غیر متوقع لحظة  :ب ـ عدم التوقع
إبرام العقد؛ أي ال یكون بمقدور الشخص العادي أن یتوقع حصولھ لو وجد مكان المتعاقد 

ط عدم التوقع لیس مطلقاً؛ ألنھ حادث غیر متوقع بصفة لحظة إبرام العقد، وھذا یعني أن شر
  .مطلقة

یؤكد ھذا الشرط أنھ ال یحق للمتعاقد طلب  :ج ـ أن یسبب اإلجراء أضراراً فعلیة للمتعاقد
التعویض عن عمل اإلدارة إال إذا سبب لھ اإلجراء المتخذ ضرراً محققاً، وخاصاً، ومباشراً، 

  .قد فیما إذا زاد على الحد المعقول ال یستدعي التعویضوھذا یعني أن تخفیض أرباح المتعا

تستطیع  :د ـ یجب أن تكون التعدیالت إجراء متخذاً من قبل السلطة العامة من دون خطأ
اإلدارة تعدیل العقد اإلداري على نحو منفرد ضمن حدود متطلبات المصلحة العامة بصورة 

حمل المسؤولیة وذلك بتعویض كامل وفي ھذه الحالة یتوجب على اإلدارة أن تت. شرعیة
  .للمتعاقد المتضرر

وھذا یعني تطبیق ھذه  :ھـ ـ یجب أن ینسب العمل الذي أدى إلى الضرر إلى السلطة العامة
النظریة في حال كانت القرارات الصادرة متخذة من قبل أي جھة عامة إداریة في الدولة إذا 

األساس القانوني، لتطبیق نظریة فعل األمیر؛ أمر  علماً بأن. أدت إلى قلب التوازن المالي للعقد
مختلف علیھ، فبعض الفقھاء یجد أن األساس القانوني لھذه النظریة ھو اإلثراء بال سبب، 
وبعضھم اآلخر یقرون بمبدأ مساواة الجمیع أمام األعباء العامة، بید أن األكثریة من الفقھاء 

اإلدارة؛ التوازن المالي والمسؤولیة  یعتمدون األساس المزدوج لحق التعویض عن عمل
وتجدر اإلشارة إلى أن أھم اآلثار القانونیة لتطبیق ھذه النظریة ھو . التعاقدیة من دون خطأ

التعویض الكلي للمتعاقد عن جمیع األضرار التي لحقت بھ من جراء فعل اإلدارة، لكن ھذا ال 
بھ عدة آثار أخرى، منھا التزام المتعاقد یعني على اإلطالق أنھ األثر الوحید، بل یوجد إلى جان

االستمرار بتنفیذ التزاماتھ التعاقدیة رغم كل الصعوبات التي صادفتھ، وقد یؤدي فعل األمیر 
كلیاً أو جزئیاً، وأخیراً قد یؤدي فعل األمیر  امات التأخیرغرإلى إعفاء المتعاقد المتضرر من 

  .إلى منح المتعاقد الحق بطلب فسخ العقد

إن تعریف القوة القاھرة في القانون اإلداري  :التعویض على أساس نظریة القوة القاھرة ـ)٣(
مستقل (مشابھ لما ھو علیھ الحال في القانون المدني، فالقوة القاھرة ھي حادث مفاجئ خارجي 
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ابتدع  ١٩٣٢یستحیل دفعھ، ویؤدي إلى استحالة التنفیذ، بید أنھ في عام ) عن إرادة األطراف
اإلداري الفرنسي معنى آخر للقوة القاھرة، یختلف عما كان علیھ الحال في الماضي،  القضاء

إذ إنھ توسع في مفھوم القوة القاھرة في مجال العقود اإلداریة، وقام باستبعاد شرط ضرورة 
بوصفھ شرطاً لتطبیق نظریة القوة القاھرة، وعّد حالة ) االستحالة(عدم إمكانیة رد الحدث 

زن العقدي بصفة نھائیة دون أن یجعل تنفیذ العقد مستحیالً سبباً كافیاً لتطبیق ھذه انقالب التوا
النظریة من أجل عدم جعل اإلدارة مرتبطة بعقود ال حیاة فیھا وخاسرة وال تلبي المصلحة 

ـ شركة ترامواي مدینة ٩/١٢/١٩٣٢انظر قرار مجلس الدولة الفرنسي [العامة إلى ما ال نھایة 
في  ٢٠٠٤لعام / ٥١/علماً بأن القانون رقم ]. ٩ـ الجزء الثالث ص ١٩٣٣یري شیر بورغ ـ س

النتائج المترتبة على وجود القوة القاھرة ) ٥٣(الجمھوریة العربیة السوریة قد وضح بالمادة 
  :على ما یلي) ٥٣(بالنسبة إلى أطراف العقد اإلداري حیث نصت المادة 

  . الواقع بسبب الجھة العامة أو الجھات العامة األخرى ال یكون المتعھد مسؤوال عن التأخیر  أـ

یعفى المتعھد من غرامات التأخیر إذا كان ضحیة خالصة لقوة قاھرة ال ید لھ فیھا، وذلك  ب ـ
  .عن المدة التي تأخر فیھا بسبب تلك القوة القاھرة

دون قیامھ بتنفیذ  یعفى المتعھد من تنفیذ أحكام التعھد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول ج ـ
؛ وكان ذلك غیر ناجم عن تقصیره وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن  أحكام التعھد

  ".إرادتھ

وأخیراً یمكن استنباط أھم الشروط الالزمة لتطبیق ھذه النظریة من المفھوم نفسھ بحسب  
  :اآلتي

 ).مستقالً عن أطراف العقد(یجب أن یكون الحدث أجنبیاً  -

 .لحدث غیر متوقعیجب أن یكون ا -

  ).استحالة التنفیذ(عدم إمكانیة دفع الحدث  -

إذا صادف المتعاقد ـ  :ـ التعویض على أساس نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة)٤(
خالل تنفیذ العقد ـ صعوبات مادیة واستثنائیة غیر عادیة، وطارئة غیر متوقعة، أو لم یكن 

تجعل تنفیذ العقد مرھقاً بحیث تزید في أعباء المتعاقد  بالوسع توقعھا لحظة إبرام العقد، والتي
مع اإلدارة من خالل زیادة نفقات التنفیذ متجاوزة في ذلك األسعار المتفق علیھا بالعقد؛ یستحق 
المتعاقد ـ في ھذه الحالة ـ المطالبة بتعویض كامل عن جمیع األضرار التي لحقت بھ من جراء 

من أجل تطبیق ھذه النظریة ال بد من وجود صعوبات ذات وھذا یعني أنھ و. ھذه الصعوبات
وھي . طبیعة مادیة ناشئة من الظواھر الطبیعیة التي ال ید لألطراف المتعاقدة في إحداثھا

وال بد أخیراً من اإلشارة إلى أن . صعوبات مادیة غیر عادیة، وغیر متوقعة لحظة إبرام العقد
ظریة ھي التزام المتعاقد باالستمرار في تنفیذ العقد أھم اآلثار التي تنجم عن تطبیق ھذه الن

بوصفھ شرطاً أساسیاً للتعویض الكامل عن األضرار؛ إضافةً إلى تعویض المتعاقد عن طریق 
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منحھ مبلغاً إضافیاً من المال، أو وضع سعر جدید یتالءم مع الظروف المستجدة في حال تحول 
  .شروط العقد وتنفیذه تحوالً كامالً 

  : ن المعلوماتلمزید م

 ).١٩٩١دار الفكر العربي، القاھرة (سلیمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلداریة  -

 ).١٩٩٦دار النھضة العربیة، القاھرة (سعاد الشرقاوي، العقود اإلداریة  - -

  ).٢٠٠٦منشورات جامعة دمشق، دمشق (محمد الحسین ومھند نوح، العقود اإلداریة  - -
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  الفصل الثالث

  ات عامة في الصیاغة القانونیة للعقوداعتبار

  

  كلماتي تحلق عالیا ، وأفكاري تبقى في األسفل
  الكلمات من دون فكر ال یمكنھا أن تذھب للسماء

My words fly up, my thoughts remain below: 
Words without thoughts never to heaven go. 

 Shakespeare (Hamlet)  )ھاملت ( شكسبیر 

  

  Legal Drafting  الصیاغة القانونیة مفھوم

األول  ؛ صیاغة الوثائق القانونیة كالعقود ، : الصیاغة القانونیة تقسم إلى منظومتین رئیسیتین 
والوصایا ، وعقود تأسیس الجمعیات والنوادي والثاني  صیاغة المذكرات القانونیة والدفاع في 

  ...تأخیر الخ المحاكم واإلخالل في تنفیذ العقود واإلھمال وال
  

  Legal documents  الوثائق القانونیة

  
 

وتحضیر الوثائق   formulationتعنى صیاغة الوثائق القانونیة بصیاغة القوالب القانونیة  
preparation of documents   التي تحدد وتعرف العالقاتrelationships   وتحدد

من أولھا   commercial transactionالتي تحكم العملیة التجاریة   proceduresاإلجراءات 
 dutiesوالواجبات  taxes  والضرائب benefitsوالمنافع  rightsإلى آخرھا كالحقوق 

  . contract implementation التي قد تنشأ نتیجة تنفیذ العقد  liabilities والمسؤولیات
  

ونیة في العادة تطبق الحقوق والواجبات والمنافع والمسؤولیات التي تحتویھا الوثیقة القان
Apply   على سبیل المثال ، إذا كان توقیع العقد . على عالقة بین فریقین أو أكثرContract 

signature   بین فریقین ھما اإلدارةAdministration   والمتعھدContractor   فإن
.  Two partiesبین الفریقین المتعاقدین   Agreement الوثائق القانونیة  تنشأ من االتفاق   

 عند توقیع أي نص تعاقدیي  Milestoneلذلك نقول بأن الوثائق القانونیة ھامة وحجر الزاویة 
Contractual context   وتحتاج إلى موافقة الطرفینBilateral agreement   .  

   
  Approvalالتي ال تحتاج إلى موافقة  Legal textsولكن ھناك بعض النصوص القانونیة 

على محتوى النص كما یحدث عند صیاغة وصیة  أو تفویض لدى  Unilateral الفریقین
 To إذ تنحصر الصیاغة القانونیة في ضمان   Power of Attorneyالكاتب بالعدل 

ensure مدى مطابقة الفقراتArticles   والشروطProvisions   للقانون ومدى قابلیتھا
التي نشأت بھا أو الظروف    circumstancesفي الظروف   Applicabilityللتطبیق 

 Clear ھذا النوع من الوثائق القانونیة حریص جدا على تقدیم تعلیمات واضحة. المتعلقة بھا 
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instructions  وإرشادات جلیة Obvious directions  لما یجب فعلھ  وفي كتابنا ھذا نمیل
  . إلى شرح طریقة الوصول إلى األھداف في الصیاغة القانونیة للعقود

  
   Objectives of the legal documentالغایة من الوثائق القانونیة 

  
  

  Written evidenceتقدیم دلیل مكتوب على وجود العملیة التجاریة  -١

  
على وجود اإلعالن الوظیفة الرئیسیة  من الوثیقة القانونیة ھو تقدیم دلیل مكتوب 

Announcement  ودفتر الشروط القانوني والمالي والفنيBook of legal , 
financial and technical conditions   والعرض المقدم Proposal  واإلرساء  

Placement    ووثائق فتح االعتماد Letter of Credit documents  ووثائق الشحن
Shipping documents   والتخلیص الجمركيCustoms Clearance   والبیانات

 Provisional receiptواالستالم األولي   Financial Statementsالمالیة المختلفة 
وھذا یخدم كثیرا في تحقیق العدالة واإلنصاف للفریقین كما  Final receiptوالنھائي 

  أو النسیان Fraud في األداء ومنع التدلیس   Transparency یحقق الشفافیة 
forgetfulness  وتقلیل عدم الدقة Reduction of inaccuracy  لعمل التجاريفي ا .  

  
 To prevent fraudمنع التدلیس والغش   -٢

     
على ضرورة كتابة النصوص والعقود القانونیة والتوقیع  Statuteینص القانون 

  علیھا وتوثیقھا ألن ذلك یحفظ الفرقاء من حاالت الغش والتدلیس  
  

 Future rights and obligations  المستقبلیةتحدید الحقوق والواجبات  -٣

  
ب تحدید الحقوق والواجبات المستقبلیة وخاصة عندما یستغرق تنفیذ العقد سنوات لضمان یج

الدقة في التنفیذ كما یجب وضع جدول زمني محدد ومتفق علیھ عند إبرام العقود  وتنطبق 
ھذه الحالة كثیرا في عقود إنشاء الطرق والمشاریع الخدمیة والسكك الحدیدیة  ومشاریع 

  . ز الري والنفط والغا
  

  Complex transactions تحدید التفاصیل في العملیات التجاریة المعقدة -٤
  

قد تكون العملیات التجاریة معقدة  لدرجة أنھا یجب أن تسجل بكل تفاصیلھا ومخططاتھا  
وأطرافھا في سجالت خاصة كعقود إنشاء المشاریع االستثماریة التي تحتاج  إلى صیانة في 

ة وكل حالة في العملیات التجاریة یحتفظ كل فریق أو طرف لھ وفي ھذه الحال. المستقبل
التسجیل ضمانة .عالقة بھا بسجل  ومصنف لمراحل التنفیذ للرجوع إلیھ  عند الضرورة

warranty      للتعویض المستقبليFuture indemnities  .  
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  Accuracy and legal documentsالوثیقة القانونیة والدقة 

  
وثیقة القانونیة بالدقة واألناقة ناحیة المحتوى والصیاغة ألنھا جزء ال یتجزأ یجب أن تتحلى ال

ھناك ضرورة ال من أي عقد وفي حال عدم شمولیتھا أو وضوحھا أو وجود النقص فیھا 
مناص منھا لتعدیلھا أو توضیحا بوثائق قانونیة أخرى ومالحق وھذا یزید األمر تعقیدا 

ومن أھم النقاط التي . وثیقة للنقص أو الھدر أو التلفویشتت االنتباه ویعرض موضوع ال
  :یجب مراعاتھا في الوثیقة القانونیة 

  
 Impenetrableاللغة الواضحة السھلة بحیث ال یمكن اختراقھا أو تأویلھا  -١

language. 
  

یجب أن تكون اللغة المستخدمة في صیاغة الوثیقة القانونیة  دلیال واضحا على العملیة 
وھذا یعني أن اللغة . لتي حدثت حتى لو تم الرجوع إلیھا بعد سنوات وسنواتالتجاریة ا

على الصائغ القانوني أن یتجنب . المستخدمة في الصیاغة یجب أن تكون واضحة ومباشرة
الجمل الطویلة المعقدة التي تؤول بأكثر من معنى  ، وعلیھ تجب اإلطناب واستخدام التراكیب 

مكان ؛ ألن ھذه األمور تقود إلى صعوبات في تفسیر العقد أو الوثیقة القانونیة القدیمة قدر اإل
االتفاق على اللغة بین األطراف المتعاقدة . القانونیة المرتبطة بھ أو التي بني علیھا المقتضى

 . یجنبھا اللجوء للقضاء أو التحكیم 
  
 Ambiguityالغموض في الوثیقة القانونیة   -٢

  
الغموض یقود . ا أسوأ بكثیر من عدم وجود وثیقة قانونیةالغموض في بعض الشروط أو كلھ

  .   litigation والمحاكم disputes إلى الجدل  
  

   Omissionsالحذف ونقص المعلومات  -٣
  

، یقتضي األمر ) مقصودا كان أم سھوا ( في حال وجود حذف أو نقص في المعلومات 
أو الحذف أو نقص المعلومات إن وجود الخطأ . تصحیح ذلك بوثیقة الحقة  لتصحیح الخطأ

أیھا النابل تأنى فالسھم متى انطلق ال : یقول الحكیم . في الوثیقة القانونیة مرآة لمن صاغھا
 Higherمن الجھات الوصائیة  Sanctionھناك وثائق قانونیة تحتاج لتصدیق . یعود

Authorities یل في حكومة الجمھوریة العربیة السوریة  ، وبالتالي فإن إي تعد
Amendment  على أي وثیقة مھما كان صغیرا یحتاج لموافقة نفس الجھات التي صادقت

  .على الوثیقة األولى
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  كیف تحصل على المھارة في صیاغة الوثیقة القانونیة

Acquiring drafting skills 
 
 

دیما وھي یتم اكتساب مھارات الصیاغة القانونیة للوثائق والعقود بالطرق التقلیدیة المعروفة ق
أو التعلم في موقع  قراءة الكتب و المقاالت والنشرات واآلراء أو حضور الدورات التثقیفیة

المحامون یخضعون لسنتین من . العمل من خالل اكتساب الخبرات من الزمالء واألصدقاء 
في الماضي ، األسلوب یتكیف مع الواقع ، . التلمذة والتدریب على ید محام أقدم في المھنة

ذا السبب نجد التباین الواضح في إعداد وصیاغة الوثیقة القانونیة فمن یحظى برفیق أو لھ
زمیل عمل أو مدرب خبیر یتقن العمل ومسالكھ ومن ال یحظى یبقى بسیطا معقدا ملیئا 

ھناك . حالیا ، ومع التقدم العلمي ، صار التعلم لمن یرید أفضل . باألخطاء والنواقص
والدورات العلمیة المتخصصة وھناك الوسائل السمعیة والبصریة الندوات والمؤتمرات ، 

التي تساعد المتعلم في إتقان ما یرید من فنون الصیاغة إضافة إلى خبرات المختصین في ھذا 
إن إتقان اللغة األجنبیة وخاصة اللغة االنكلیزیة یعطى المتعلم درجة أعلى من الكفاءة . المجال

  . القانونیة للوثائق باللغتین العربیة واالنكلیزیة والمقدرة في إتقان الصیاغة 
  

ویبقى التدریب والممارسة والجرأة أھم النقاط التي تساعد الصائغ القانوني باللغة االنكلیزیة 
إن معرفة النظریة الموسیقیة تختلف عن عزف الموسیقا  . في النجاح بعملھ واالرتقاء بھ
غة االنكلیزیة جیدا ضروریة لكنھا غیر كافیة إذا لم معرفة الل. وھكذا عمل الصائغ القانوني 

فمثال إذا قلنا أن ھذه الوثیقة تحتاج إلى تصدیق من سفارتنا في بلد . تقترن بالمعرفة القانونیة 
ھناك تصدیق یشمل دفع الرسوم . ، یجب االنتباه إلى نوع التصدیق  المنشأ

وھناك   Sanctionالطوابع وھناك تصدیق یكتفي بإلصاق   Authenticationالقنصلیة
تصدیق یحمل جھة التصدیق المسؤولیة وھناك تصدیق یكتفي بالتصدیق الشكلي وال عالقة لھ 

  . اختیار األلفاظ ضروري في اللغة االنكلیزیة . بالمحتوى القانوني للوثیقة 
  

نیة الصیاغة القانونیة للوثائق لیست عملیة میكانیكیة فقط یتم بھا تسجیل الكلمات القانو
الصیاغة  القانونیة عملیة معقدة تحتاج الكثیر من المھارة . الخاصة بالعملیة التجاریة كتابة 

واإلدراك والحس القانوني ألن لكل مفردة معناھا الخاص ال یمكن استبدالھا بمفردة أخرى، 
یركب جملة من الكلمات المترادفة المتراصة یعتقد المستمع وراقب المحامي عندما یتحدث 

المادي الصرف  لكن في الحقیقة لكل مفردة قیمتھا التي یترتب  اللغوي  اإلطنابا نوع من أنھ
یتحمل المتعھد كافة الضرائب : نذكر في العقود عبارات مثل . علیھا عبئا مالیا محددا

مھما كان نوعھا سواء ...والرسوم واألعباء والبدالت وقیمة الطوابع المالیة والرسوم البلدیة 
قد یقترح الصائغ المبتدئ ضرورة تعدیل الصیغة بعبارات . لم تذكر في ھذا العقدذكرت أم 

ینتقص من  هأخف وطأة ؛ لكن في الحالة أعاله ال یجوز اختصار الجملة ألن اختصار
  .  الضرائب التي یجب على المتعھد دفھا في حال توقیع العقد
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ن ھنا كان على الصائغ القانوني أن م....) وشاورھم في األمر ( یقول تعالى في كتابھ العزیز 
یستشیر القانوني والمالي والتجاري والفني في الوثیقة القانونیة إلجراء ما یلزم من تعدیالت 

Modifications  قبل اعتمادھا بالشكل النھائي .  
  

قیادة على د التدرب یشبھ إلى حد بعالقانونیة یتجدر اإلشارة أن التدرب على الصیاغة 
. ایة تحتاج إلى سائق مرافق ماھر یوجھك ویرشدك ثم تنتقل نحو القیادة في البد. السیارة

  . أیھا النابل تأنى فالسھم متى انطلق ال یعود: وتذكر دائما الحكمة التي تقول 
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  مراحل تحضیر الوثیقة القانونیة

Steps for preparation of legal document 
  

  : وثیقة القانونیة بمراحل متعددة في العمل التجاري نذكرھا باختصاریمر انجاز ال
 معرفة وفھم متطلبات اإلدارة  -١
 معرفة العرض المقدم واستیعاب محتواه وإزالة الغموض إن وجد -٢
 قراءة واستیعاب المحاضر والنصوص والمالحق والمخططات المرفقة  -٣
 فقات مسبقة وتأمیناتمن موا) العقد ( انجاز مستلزمات الوثیقة القانونیة  -٤
 .الصیاغة القانونیة على أساس اإلیجاب والقبول -٥
 .التأمل بعمق في الوثیقة القانونیة وحساب المخاطر التي قد تواجھ تنفیذ الوثیقة -٦
 ، التحضیر والتخطیط ومعرفة الحقوق والواجبات -٧
 المشكالت المتوقع حدوثھا أثناء توقیع العقد وعند التنفیذ -٨
 . غة المستخدمة في الصیاغة القانونیة باللغتین العربیة واالنكلیزیةاالستخدام الجید لل -٩

 التعدیل وإعادة الترتیب لفقرات الوثیقة -١٠
 التأكد من األرقام والتفقیط والكمیات -١١
 . الفقرات في الوثیقة القانونیة وترتیبھا التأكد من أرقام -١٢
یقة یسھل یجب وضع فھرس في بدایة الوث.التحقق من أناقة الوثیقة القانونیة  -١٣

 . الرجوع إلى الفقرات مع ذكر أرقام الصفحات لكل فقرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشخص الطبیعي والشخص االعتباري

 ھ ــبدأ شخصیتھ من یوم والدتتنسان وذلك عندما یكون حي یرزق وھو اإل: الشخص الطبیعي
و تنتھي شخصیتھ عند وفاتھ ، تثبت وجود الشخصیة الطبیعیة عند تسجیلھ في سجالت الوالدة 

ول عن نفسھ في تصرفاتھ وذلك طبقا ؤشخص مس((  ةن شخصیة طبیعیة منفردو بذلك تكو
بھا وال تخص صاح ألنھاشخص  أليو الشخصیة الطبیعیة ال یمكن التنازل عنھا )) للقانون 

  :علیھا شخص آخر غیره ، و الشخص الطبیعي لھ أقارب في نوعین من األقارب  یسأل

  .  األخ -  األبمثل  األشخاصھم  :القرابة المباشرة  

 ھم األشخاص مثل أبن العم:: قرابة الحواشي  

، و البد من وجود  حفادهأو  أوالدهتبعھ و یتبع ساللتھ من كل شخص طبیعي لھ اسم و لقب ی
عمل قانوني بھ ، و ال یكون آھال لمباشرة  أيوطن مختار لكل شخص طبیعي وذلك لعمل م

حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمیز للصغر في السن أو عتھ أو جنون وكل من لم یبلغ السابعة 
  .یعتبر فاقدا للتمیز 

المؤسسات  - الجمعیات  -  األوقافالشركات  -الھیئات  -الدولة  مثل  : االعتباريالشخص  أما 
لھ فیكون لھ فیكون لھ ذمة مالیة مستقلة ، حق التقاضي ، موطن مستقل و البد من وجود نائب 

ر و باختصا رئیس مجلس إدارة  -الوزیر  -:ثل و التوقیعات و القرارات م األعمالفي 
 و الشركات فھي المؤسسات االعتباريأما الشخص  الشخص الطبیعي ھو اإلنسان 
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  الفصل الرابع
  

  اللغة االنكلیزیة الخاصة بالصیاغة القانونیة
English used in Legal drafting 

 
 

There is an art of reading, as well as  
an art of thinking and an art of writing. 

اك فن القراءة وفن التفكیر وفن الكتابة ھن  
 اسحاق دیسرائلي

  

  
یفترض ھذا الكتاب أن القارئ یعرف الحد األدنى من المعارف االنكلیزیة التي تسمح لھ 

  : على القارئ أن یعرف جیدا قدرا كاف مما یلي. بالصیاغة 
  

 المصطلحات القانونیة ودالالتھا -١
 الجملة  قواعد اللغة االنكلیزیة وأسالیب تركیب -٢
 فھم لقانون العقود ودفتر الشروط العام  -٣
 . صیغ العقود باللغة العربیة ودالالتھا -٤
 قواعد اللغة العربیة وأسالیب تركیب الجملة   -٥

  

 Traditional legal Englishاللغة االنكلیزیة التقلیدیة  
  

ز الخروج عنھا تقلیدیا اعتمدت الصیاغة اللغویة للوثائق القانونیة على أسالیب ثابتة ال یجو
الزالت  –بالمناسبة  –اعتبرت لفترة قصیرة من المقدسات في عالم الصیاغة اللغویة وھي 

لكنھا حالیا وبتشجیع حثیث من غرفة . معتمدة في الكثیر من الدول التي لم تواكب التطور 
 التجارة الدولیة تغیرت وتتغیر باستمرار وصارت تمیل نحو البساطة واالبتعاد عن الغموض

  : نذكر من التراكیب التقلیدیة ما یلي.  والتعقید
  

‘said’, ‘aforesaid’, ‘whereas’, ‘herewith’, ‘herein’, ‘hereinafter’, 
‘thereof’, ‘therein’, ‘thereafter’, etc.  
 

  : وھناك تراكیب أكثر تعقیدا فیھا اإلطناب أحیانا كما في الجملتین التالیتین
  

 

The trustees are hereby authorized and empowered ... 
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I do hereby authorise, empower and direct my executor or 
his executor or executors from and after my decease .... 
 

  :  للمفردات كما في التعابیر التالیةالتعداد غیر الضروري وھناك حاالت 
‘rest, residue and remainder’,  
‘costs, charges and expenses’  

حاول أن تفھم المقصود .النصوص التالیة توضح الطریقة التقلیدیة في الصیاغة القانونیة 
 :منھا

 
-1-  

 

THIS DEED OF APPOINTMENT is made the first day of January Two 
thousand and one BETWEEN  JOHN FREDERICK SMITH of 1 Huggin Hill 
in the City of London, Solicitor, (hereinafter called ‘the Appointor’) of the 
one part and Robert Thomas Jones of Green House, Whitchurch, in the 
County of Hants, Esquire, (hereinafter called ‘the New Trustee’) of the other 
part. 
 

. ة تعیین بسیطة الحظت طریقة الصیاغة المعقدة  في عملی  

 
 
 

-2- 
 

The Trustees shall have the power to pay or apply any lump sum which 
may be payable under the Scheme on the death of a Member to or for the 
benefit of such one or more of the Discretionary Beneficiaries or to the 
personal representatives of such deceased Member in such amounts at 
such times and generally in such manner as the Trustees in their absolute 
discretion shall from time to time decide or think fit PROVIDED THAT in 
default of the exercise of the foregoing power by the Trustees within a 
period of two years from the date of the deceased Member’s death the 
Trustees shall pay the whole or such part of the said amount remaining 
unpaid or unapplied as aforesaid to the personal representatives of the 
deceased Member and PROVIDED FURTHER THAT if the whole or such 
part of the said amount remaining unpaid or unapplied would or might vest 
in the creditors of such deceased Member or in the Crown the Duchy of 
Lancaster or the Duke of Cornwall as bona vacantia then the Trustees shall 
hold the whole or such part of the said amount unpaid or unapplied as 
aforesaid upon trust to apply the same to such of the purposes of the 
Scheme as the Trustees shall in their absolute discretion determine. 

  

  الصیاغة اللغویة للوثیقة القانونیة كثیر من التعقید لقول شيء بسیطة الحظ طریق
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-3- 

 

The trustees shall stand possessed of the said freehold property until sale 
and the sum of money and investments specified in the schedule hereto 
and the investments and other property for the time being representing the 
same (hereinafter together called the trust fund) upon trust to pay the whole 
of the income of the trust fund (including the net rents and profits of the said 
freehold property until sale) to the beneficiary during her life and after her 
death as to both the capital and income of the trust fund upon trust for the 
settlor absolutely.  
 

  النص الثالث یشبھ النصین األولیین في الصیاغة واألسلوب
  

لھذا السبب تنشر الجھات المعنیة في األمم المتحدة وغرفة .ھناك حاجة عالمیة للتبسیط
  .التجارة الدولیة وغرفة التجارة البحریة ومنظمة الفیدك نماذج عقود موحدة مبسطة اللغة 

   
 

  Modern legal English  الحدیثةاللغة االنكلیزیة 
  

سنعید صیاغة الفقرات . تمیل اللغة االنكلیزیة الحدیثة نحو البساطة والمباشرة في المخاطبة
  : السابقة بلغة انكلیزیة حدیثة تبتعد عن التعقید  والحظوا الفرق

 
-1- 

THIS DEED OF APPOINTMENT is made the 1 January 2001 BETWEEN 
(1) JOHN FREDERICK SMITH of 1 Huggin Hill, London EC4 (‘the 
Appointor’) and (2) Robert Thomas Jones of Green House, Whitchurch, 
Hants (‘the New Trustee’). 
 

  . الحظ اختالف أسلوب الصیاغة
  

-2- 
The Trustees shall pay any lump sum payable under the Scheme on the 
death of a Member to any one or more of the Discretionary Beneficiaries or 
the personal representatives of the Member on such terms as they think fit. 
If all or any part of the lump sum has not been paid out by the Trustees at 
the end of the two years from the date of the Member’s death it shall be 
paid to the personal representatives of the Member unless it would pass 
either to the Member’s creditors or as bona vacantia in which case it shall 
be held for the general purposes of the Scheme. 
 

-3-  
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The trustees shall hold the freehold property until sale and the assets set 
out in the schedule below and any other assets which representing them 
(the Trust Fund) upon trust to pay all the income of the trust fund to the 
beneficiary during her life and after her death to hold the capital and income 
of the trust fund upon trust for the settlor. 
 

  
  
  

  Plain legal English  البسیطةاللغة االنكلیزیة 
  

ھناك فرق كبیر بین االنكلیزیة التقلیدیة واالنكلیزیة الحدیثة  وسنعرض كیف تتم صیاغة نفس 
الفقرات في اللغة االنكلیزیة البسیطة التي یمیل معظم الناس والقانونیین واالستشاریین 

الحظوا الفرق عبر المقارنة في الصیاغات  .والمؤسسات الدولیة الحدیثة على استعمالھا  
  : الثالثة للنصوص

-1- 
 
THIS DEED is dated 1 January 2001 PARTIES JOHN FREDERICK 
SMITH, 1 Huggin Hill, London EC4 (’Appointor’) and Robert Thomas Jones, 
Green House, Whitchurch, Hants (’New Trustee’) 

 
 
 

-2- 
 
The Trustees will decide which of the Discretionary Beneficiaries will 
receive a payment out of any cash sum which is payable on your death or 
they may pay it to your representatives. If they have not paid out all of the 
cash sum within two years of your death they will pay what they then have 
to your representatives. However, the cash sum will be kept for the Scheme 
if your representatives would have to pay it to your creditors or if by law 
they would have to pay it to your relations and you do not have any 
relations. 

 
-3- 

  :الصائغ الحدیث ال یجد ضیرا في صیاغة نص قانوني كما یلي
  

1.Words often used in this agreement: 
 
‘we’ and ‘us’ means Hire Corporation plc 
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‘you’ means you the customer with whom we make this contract 
 
‘the Equipment’ means the equipment hired to you in the Order Form 
 
‘the Order Form’ means the order form accepted by us. 
 
2 .We agree to hire the Equipment to you to on the following terms. They 
constitute a contract between us and you. 
 
3 We will try to provide the Equipment to you by the date we have agreed 
with you but we do not guarantee to do so and we are not liable to you if we 
do not provide it by the agreed date. 
 
4. You must take the equipment for a minimum period of twelve months 
starting from the date of this contract. If this contract is a cancellable 
agreement under the Consumer Credit Act 1974 you can cancel it during 
the prescribed period, without charge. 
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  خطوات إخراج الوثیقة القانونیة
Finalizing the legal document  

  
  

  First draft كتابة النسخة األولى وفھمھا -١

  Revision with red penمن قبل المنشئ بالقلم األحمر المراجعة  -٢
 مراجعة المواد القانونیة واألسماء والعناوین  -٣

    Clarityالتأكد من وضوح الجمل والمعاني  -٤

 Effectivenessالتأكد من فعالیة اللغة بإصابة الھدف المقصود   -٥

 Consistencyالتأكد من الترابط والمصداقیة   -٦

 Division and subdivisionوالتقسیمات الثانویة  التأكد من التقسیمات -٧

 References and cross-referencesالتأكد من المراجع  -٨

  Punctuationالتأكد من عالمات التنقیط باللغتین العربیة واالنكلیزیة   -٩

  Final Draftإخراج النسخة األخیرة   -١٠
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متعاقدینالعقد شریعة ال
  

 ٨٤من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم رقم  ١٤٨نصت المادة 
 :على أنھ ١٨/٥/١٩٤٩بتاریخ 

العقد شریعة المتعاقدین، فال یجوز نقضھ وال تعدیلھ إال باتفاق الطرفین،  -١
  .أو لألسباب التي یقررھا القانون

وسع توقعھا، ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في ال -٢
وترتب على حدوثھا أن تنفیذ االلتزام التعاقدي، وإن لم یصبح مستحیالً، صار 
مرھقاً للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد 
الموازنة بین مصلحة الطرفین، أن یرد االلتزام المرھق إلى الحد المعقول 

  .وتقع باطالً كل اتفاق على خالف ذلك
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  الفصل الخامس
  

  القانونیة اإلخراج الجمیل للوثیقة
The beautiful appearance of the legal document 

 
  حافظ على المظھر ألنھ اختبار

  منھ ینطلق تقییم العالم لك
Keep up appearances, there lies the test; 
The world will give thee credit for the rest. 

  Charles Churchill (1731–94)  )١٧٩٤- ١٧٣١( تشارلز تشرتشل 
  

تتسابق الكثیر من المؤسسات للحصول على أجمل إخراج للوثیقة القانونیة  مثلھا مثل شركات 
الشكل الجمیل للوثیقة یعطى فكرة رائعة عن .  االتصاالت والسیارات والمعدات األخرى 

وطریقة كتابة الوثیقة القانونیة أو الرسالة أو الفاكس تعطي المستقبل . المؤسسة التي تعمل بھا
  . فكرة جیدة عن الشخص الذي یتعامل معھ واإلدارة التي تقود العملا لھ
  

   لماذا المظھر الجمیل؟
  

ولھذا السبب قد  Entertainment في الغالب ال تمیل الوثائق القانونیة للتسلیة أو اإلمتاع
یجب . Content تعویضا مالئما لمحتواھا Presentation وإخراجھا Form یكون شكلھا
. Readable ومات المقدمة بسیطة ومباشرة ومفھومةلوالمع Tidy خراج أنیقاأن یكون اإل

والھوامش  Color ولونھ   Type of paper usedیجب مراعاة نوع الورق المستخدم
Margins  والمراجع References  والعناوین Addresses والتواریخDates  وحجم

 Free fromالیة من التصحیحات عند الضرورة وخ Boldnessوثخانتھ   Font sizeالخط 
corrections وخالیة من استخدام الماحي األبیض Correction fluids   كما یجب أن تخلو

من األخطاء في كتابة أسماء المرسل والمستقبل وأرقام الصفحات وعددھا ویجب أن تكون 
 Correctness الفقرات مرتبة بشكل أنیق ویجب التأكد من صحة المبالغ المالیة ومطابقتھا

of amounts  .  
  

وفي حال كان عدد أوراق الوثیقة القانونیة كبیرا ، ننصح بتجلیدھا بشكل أنیق بأي وسیلة 
ینطبق ذلك على دفاتر الشروط الحقوقیة والمالیة والفنیة . تجلید للحفاظ على محتواھا وأناقتھا

یجب كتابة العنوان . يوالعقود وأضابیر المفاوضات وحل النزاعات والتحكیم المحلي والدول
انظر إلى الصفحة األولى من دفتر الشروط الحقوقي .   Eligibleوالموضوع بشكل واضح 

بكل . والمالي والفني والصفحة األولى من عقد مبرم بین شركة حكومیة وبین شركة أجنبیة
  : لو لكم تأكید ال یوجد مقدسات في اإلخراج لذلك یمكنكم تطویر اإلخراج الفني للوثیقة كما یح
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ھا مناسبة شرط تحقیق اویمكن للصائغ القانوني أن یعرض الوثیقة بالطریقة التي یر 

  . المذكورة أعالهول بھا المتطلبات الدولیة المعم
  

  لشركة السوریة للنفط والغازا
Syrian Company for Oil and Gas 

 
*** 
 
 

  ٢٠١٧/ ٢: طلب عروض أسعار رقم 
Call for tender no : 2/2017 

 
  )داخلي  –خارجي ( 

(External- Internal) 
 
*** 

 دفتر الشروط الحقوقي والمالي والفني
  "٣٤ -"٣٠- " ٢٠لتورید صمامات بوابیھ للنفط 

  ت الالزمةمع اإلكسسوارا
Legal ,Financial and Technical Book of Conditions 

To Supply Gate Valves for Oil 20"-30"-34" 
With Relevant Accessories 

 
*** 
 

  ( .......)أخر موعد لقبول العروض 
Deadline(………….) 

 
*** 
  

  (.......)ثمن دفتر الشروط
Price of the Book of Conditions (……….) 
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  شركة السوریة للنفط والغازال
Syrian Company for Oil and Gas 

 
*** 
 
 

  ٢/٢٠١٧: العقد رقم 
Contract no : 2/2017 

 
 
***  
  
  
 

 العقد المبرم مع الشركة البریطانیة للصمامات
  "٣٤ -"٣٠- " ٢٠لتورید صمامات بوابیھ للنفط 

  مع اإلكسسوارات الالزمة
  
  

Contract Concluded with British Valve Corporation 
To Supply Gate Valves for Oil 20"-30"-34" 

With Relevant Accessories 
 
*** 
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 List of contentsقائمة المحتویات 

   
قائمة المحتویات الثاني بعد صفحة الغالف ویجب أن تظھر رقم المواد یأتي ترتیب صفحة 

القانونیة وتسمیتھا ورقم الصفحة  حتى یسھل الرجوع إلى المعلومات بسرعة وفي حال كانت 
الوثیقة القانونیة موجھة ألطراف محلیة وأجنبیة یجب أن تكون قائمة المحتویات باللغتین 

  . العربیة واالنكلیزیة
  

  List of contentsلمحتویات قائمة ا

  لدفتر الشروط الحقوقي والمالي والفني
   Legal and Financial Conditionsالشروط الحقوقیة والمالیة     - ١

  

Page no 
 رقم الصفحة

Heading 
 العنوان

Clause no 
 رقم المادة

2 Subject   1 الموضوع 

3 
Conditions and declarations required 

ریح المطلوبةالشروط والتصا  
2 

6 
Method of Submitting offers 

 طریقة تقدیم العروض
3 

8 
Time and Period of Submitting Offers 

 موعد ومدة تقدیم العروض
4 

8 
Commitment Period of Bidders 

 مدة ارتباط العارض بعرضھ
5 

8 
Commitment Period of prospective Contractor 

المرشحمدة ارتباط المتعھد   
6 

9 
Supply Period 

 مدة التورید
7 

9 
Bid Bond 

 التأمینات األولیة
8 

10 
Performance Bond 

 التأمینات النھائیة
9 

10 
Prices 
 األسعار

10 

11 
Contractor's Obligations 

 التزامات المتعھد
11 

12 
Delay Penalty and Force Majeure 

والقوة غرامة الـتأخیر   12 

13 
Method of Payment 

 طریقة الدفع
13 
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14 
Warranty Period 

 مدة الضمان
14 

15 
Ensuring Property Rights and Patents 

    ضمان حقوق الملكیة وبراءات االختراع 
15 

15 
Supervision of Manufacturing 

 مراقبة الصنع
16 

15 
Increase or Decrease of Quantities 

لكمیاتزیادة أو إنقاص ا  
17 

16 
Dispute settlement 

 حل الخالفات
18 

17 
Applicable Law 
 القانون واجب التطبیق

19 

17 
Select Domicile 

 الموطن المختار
20 

18 
Notifications 

 التبلیغ
21 

18 
Language 

 اللغة
22 

18 
Options 
 الخیارات

23 

19 
Order Divisibility 

 قابلیة التجزئة
24 

19 
Purchasing the Book of Conditions 

 شراء دفتر الشروط
25 

19 
Miscellaneous 

  شروط متنوعة
26 

***  
  

  Technical Conditions and Drawingsالشروط الفنیة والمخططات      - ٢
  

تكمن أھمیة قائمة المحتویات في جدولة وفھرسة وتنظیم  الوثیقة القانونیة وتسھیل الرجوع 
  . إلى موادھا بیسر وسرعة
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  List of contentsقائمة المحتویات 

  .......................لعقد مبرم لتورید
   Contractual  Conditionsالشروط التعاقدیة      - ١

  

Page no 
 رقم الصفحة

Heading 
 العنوان

Clause no 
 رقم المادة

2 Preamble   1 مقدمة 

3 
Definitions 

 التعاریف
2 

6 
Purpose of Contract 

من العقد الغایة  
3 

8 
Subject of Contract 

 موضوع العقد
4 

8 
Documents of Contract 

 وثائق العقد
5 

8 
Contractor's Perusal and Understanding of Contract 

 اطالع المتعھد على أحكام ھذا العقد واستیعاب محتواه
6 

9 
Contract Price 

 قیمة العقد
7 

9 
Supply Period and Commencement Order 

 مدة التورید وأمر المباشرة
8 

10 
Perfection of Workmanship and Accuracy of Execution 

 إتقان الصنع ودقة التنفیذ
9 

10 
Contrasts and mistakes in instructions 

 التباین واألخطاء في التعلیمات
10 

11 
Method of Payment 

 طریقة الدفع
11 

12 
Performance Bond 

تأمینات النھائیةال  
12 

13 
Amendment of Contract 

 تعدیل العقد
13 

14 
Delay Panalty 

 غرامة التأخیر
14 

15 
Packing, Transport, and Shipment of Materials 

    التغلیف والنقل والشحن للمواد
15 

15 
Expenses incurring from Contract, Taxes and Duties 

لتعاقد والضرائب والرسومالنفقات الناجمة عن ا  16 

15 
Contract assignment and subcontracts 

 التنازل عن العقد والعقود الثانویة
17 
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16 
Extending Contract due to Force Majeure 

 تمدید بسبب القوة القاھرة
18 

17 
Supervision and Preparation of Materials 

وتحضیر الموادمراقبة الصنع   
19 

17 
Warranty 

 الضمان
20 

18 
Provisional Receipt 

 االستالم المؤقت
21 

18 
Final Receipt 
 االستالم النھائي

22 

18 
Propriety Rights and Patents 

 ضمان حقوق الملكیة وبراءات االختراع
23 

19 
Notices 
 األعذار

24 

19 
Notifications 

 التبلیغ
25 

19 
Commercial Agent 

ريالوكیل التجا   
26 

20 
Select Domicile 

 الموطن المختار
27 

20 
Dispute Settlement 

 حل الخالفات
28 

21 
Legal References 

 المراجع القانونیة
29 

21 
Contract Language 

 لغة العقد
30 

21 
Effectiveness of Contract 

 نفاذ العقد
31 

21 
Miscellaneous 

 شروط متنوعة
32 

  ***  
 Technical Conditions and Drawings     والمخططات    الشروط الفنیة - ٢
  العرض الفني مع التعدیالت واالستكماالت  -٣

 Technical Offer with Modifications and completions  
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  Paragraphing صیاغة الفقرات

  
  : الفقرات في الصیاغة القانونیة نوعان

  
  فقرات متواصلة  وفقرات على شكل بنود

  
غة االنكلیزیة القدیمة للفقرات كان ھناك میل نحو الفقرات  الكالسیكیة المتواصلة في الصیا

  : وتكثر فیھا تعابیر مثل  
  

 ‘PROVIDED THAT’, ‘PROVIDED ALWAYS THAT’, ‘PROVIDED FURTHER THAT’, ‘SO 
HOWEVER’ or ‘SO HOWEVER THAT’. 

 

فھم وملفتة لالنتباه أكثر في صیاغة ولكن التجربة أكدت أن الفقرات على شكل بنود سھلة ال
  : قارن الفقرات التالیة . العقود كما یمكن الرجوع إلیھا بیسر وسرعة 

  
  :فقرة من عقد تمت صیاغتھ بأسلوب الفقرات المتواصلة  الحظ 

  
Power to mortgage contained in a trust deed. 
 

 The trustees may with the consent of the Committee mortgage the 
Manor House and premises to secure such moneys as may be necessary 
for the execution of the trusts. No mortgage shall be made unless it covers 
the outstanding debt on the Manor House and premises at the time it is 
made other than (a) debts in respect of ordinary current expenses of the 
Manor House and premises and (b) debts payable to any person who 
consents to continue as an ordinary creditor after receiving written notice 
from the trustees of their intention to mortgage the Manor House and 
premises. It shall not be necessary for any mortgagee to inquire into the 
reason for any mortgage or whether it is for the amount of the debts 
outstanding or whether any person has consented to his debts continuing 
notwithstanding such mortgage being made and nothing in this deed or in 
any mortgage shall prevent the demolition or alteration of the Manor House 
and premises or the execution of the trusts so long as such mortgagee shall 
not be in actual possession of the property comprised or to be comprised in 
such mortgage. 

   
  :  حظال. رة بأسالیب الصیاغة الحدیثة سنصوغ نفس الفق

  
(1) The trustees may with the consent of the Committee 
mortgage the Manor House and premises to secure such 
moneys as may be necessary for the execution of the trusts. 



 االنكلیزیةالقانونیة للعقود التجاریة باللغتین العربیة والصیاغة 

 
68 

(2) No mortgage shall be made unless it covers the outstanding 
debt on the Manor House and premises at the time it is made 
other than: 

(a) debts in respect of ordinary current expenses of the 
Manor House and premises; 
  

and 
 

(b) debts payable to any person who consents to continue 
as an ordinary creditor after receiving written notice from 
the trustees of their intention to mortgage the Manor 
House and premises. 
 

 (3) It shall not be necessary: 
 

(a) for any mortgagee to inquire into the reason for any 
     mortgage; 
 

          (b) whether it is for the amount of the debts outstanding; 
and 

 (c) whether any person has consented to his debts 
 continuing notwithstanding such mortgage being made. 
 

(4) Nothing in this deed or in any mortgage shall prevent the 
demolition or alteration of the Manor House and premises or the 
execution of the trusts so long as such mortgagee shall not be in 
actual possession of the property comprised or to be comprised 
in such mortgage. 
 
للصائغ الحق في ترتیب الوثیقة القانونیة كیفما یراه مناسبا ناحیة التعداد وترقیم البنود بحیث 
تكون واضحة ویمكنھ والحالة ھذه االعتماد كثیرا على التبویب والتصنیف العشري الموجود 

المھم في األمر أن تكون الصیاغة واضحة وشاملة لكل بنود الوثیقة . سلفا في الحاسوب
للصائغ عین تسعى للتنافس في تقدیم األجمل في الوثائق القانونیة وتراه یجمع . یة القانون

نماذج الشركات المختلفة والصیغ القانونیة واألشكال والقوالب في مصنف للرجوع إلیھا عند 
  . الضرورة

فیما یلي سنورد طرق التبویب والتصنیف العشري التي قد تساعد الصائغ في تقدیم أجمل 
  :ضحة سھلة الفھم واالستیعابوثیقة وا
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  :یكون من المفید تذكیر القارئ باألرقام العربیة التي تكتب ھكذا

1-2-3-4-5-6-7-8-9 

٩-٨-٧-٦-٥-٤-٣-٢-١  

أنواع مختلفة من األرقام   في صیاغة العقود والوثائق القانونیة ، ھناك ضرورة الستخدام 

PART I   DEFINITIONS
PART X   TERMINATION
PART IV   POWERS OF TRUSTEES
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یكون من المفید تذكیر القارئ باألرقام العربیة التي تكتب ھكذا قد

  :وتكتب األرقام الھندیة ھكذا

   :وتكتب األرقام الرومانیة ھكذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

في صیاغة العقود والوثائق القانونیة ، ھناك ضرورة الستخدام 
  . للتوضیح و التبویب الجید 

  
  :تستخدم األرقام الرومانیة للفقرات الرئیسیة

DEFINITIONS 
TERMINATION 
POWERS OF TRUSTEES 

  :أما العناوین الفرعیة فنستخدم األرقام العربیة
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  :وفي حال مال الصائغ نحو التعداد الرقمي العربي یكون الترتیب وفقا لما یلي

  

وھذا الترتیب معتمد في الغالبیة العظمى من الكتب الغربیة ألنھ یمیل نحو الدقة أكثر وتقلیل 

Table 
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  : ویتم تفصیل العناوین األصغر ھكذا
  
  
  
  

  : والفقرات األصغر ھكذا
  

  
  :وفي حال أجزاء الفقرات ھكذا

  
وفي حال مال الصائغ نحو التعداد الرقمي العربي یكون الترتیب وفقا لما یلي

  

  
وھذا الترتیب معتمد في الغالبیة العظمى من الكتب الغربیة ألنھ یمیل نحو الدقة أكثر وتقلیل 

  . ھامش الخطأ

Table  الجداول 
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ھناك العدید من الطرق لكتابة الجداول في الوثائق القانونیة  شرط أن تكون واضحة جلیة ال 
 MS Wordویمكن االستفادة من الجداول المصممة مسبقا في الحاسوب .لبس فیھا مقروءة 

ألنھا توفر الكثیر من التعب في تصمیم الجدول لكن یجدر التنویھ إلى ضرورة اعتماد قالب 
كما یجب مراعاة الھوامش بین حد .ول في الوثیقة القانونیة الواحدة تالفیا للتشویشواحد للجدا

سنذكر طریقتین لكتابة الجداول في الصیاغة . الجدول وحد الصفحة في الوثیقة القانونیة 
  :القانونیة 

      Narrativeالطریقة السردیة  - ١
ف عن استخدام ھذه الطریقة وھي الطریقة التقلیدیة في الصیاغة القانونیة  ، وھناك عزو

  : ألنھا تمیل إلى الشرح كما یلي 
  

  
  Tabularجدولة   الطریقة المُ  - ٢

الجدولة المباشرة للمعلومات  إلىوھي الطریقة الحدیثة في  الصیاغة القانونیة ألنھا تمیل 
  : كما یلي

  
  . ویمكن استخدام قوالب ال تحصى للجداول
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  numerations in Legal DraftingE  التعداد في الصیاغة القانونیة
  

التعداد مسألة لھا أھمیتھا في الصیاغة القانونیة للوثائق ألنھا تسھل الوصول للمعلومة 
  :ولھا قواعدھا في اللغة االنكلیزیة . وتوضح الغرض المطلوب من الفقرة القانونیة

  
حظ الفقرة ال. جمیع البنود أو األشیاء المعدودة یجب أن تنتمي لنفس النوع والصنف -١

 : التالیة
 

I direct my executors to pay the sum of £5,000 to each of 
John Smith, Peter Smith, Mary Smith, John Jones, Alfred 
Jones, James Jones, Ann Brown, Jane Brown, Thomas 
Green and Betty Green. 
 

  :أفضل كالتالي یمكن صیاغتھا بطریقة
  

I direct my executors to pay the sum of £5,000 to each of: 
 
(1) John Smith; 
(2) Peter Smith; 
(3) Mary Smith; 
(4) John Jones; 
(5) Alfred Jones; 
(6) James Jones; 
(7) Ann Brown; 
(8) Jane Brown; 
(9) Thomas Green; 
(10) Betty Green. 
 

  :عریفیة تتم الصیاغة كما یليفي حال كان التعداد یبدأ بجملة افتتاحیة ت -٢
 
A National Board shall consist of: 
 
(a) a chairman appointed by the Secretary of State from among 
persons who are registered nurses, midwives or health visitors,  
 
(b) such number of other members appointed by the Secretary of 
State as he may specify by order, 
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(c) the person for the time being appointed in pursuance of sub-
section (6)(a) to be the chief executive officer of the Board, and  
 
(d) any person for the time being appointed in pursuance of sub-
section (6)(b) to an office under the Board which is specified for 
the purposes of this paragraph by the Secretary of State by 
order. 

  
في حال كان التعداد مستمرا من فقرة سابقة إلى فقرة الحقة تتم الصیاغة وفقا لما  -٣

 :یلي
(2) The debtor accepts a credit-token when: 

(a) it is signed, or 
(b) a receipt for it is signed, or 
(c) it is first used, 
either by the debtor himself or by a person who, 
pursuant to the agreement, is authorised by him to use it. 
 

وفي حال كان التعداد معقدا متشابكا یحتوي فقرات وفقرات ثانویة تكون الصیاغة  -٤
 : وفقا لما یلي

 
(4) Subject to sub-section (5), every statement given to an 
employee under this section shall include a note – 

 
(a) specifying any disciplinary rules applicable to the 
      employee, or referring to a document which is 
      reasonably accessible to the employee and which 
      specifies such rules; 
 
(b) specifying, by description or otherwise – 
       
       (i) a person to whom the employee can apply if he is 
           dissatisfied with any disciplinary decision relating to 
           him; and 
        
       (ii) a person to whom the employee can apply for the 
            purpose of seeking redress of any grievance 
            relating to his employment; 

(c) where there are further steps consequent upon any 
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such application, explaining those steps or referring to 
     a document which is reasonably accessible to the 

       employee and which explains them; and 
(d) stating whether a contracting-out certificate is in force 
     for the employment in respect of which the statement is 
   given. 
 

ألنھ من التعابیر المربكة   ’and’ or ‘or‘یجب االنتباه إلى استخدام التعبیر  -٥
الحظ . واإلشكالیة في الصیاغة القانونیة خاصة عندما یبنى على الشيء مقتضاه

 : صباغة الفقرة التالیة
 

18(1) A license committee may revoke a license if it is 
          satisfied: 
 
          (a) that any information given for the purposes of the 
          application for the grant of the license was in any 
          material respect false or misleading; 
 
          (b) that the premises to which the license relates are 
          no longer available; 
 
         (c) that the person responsible has failed to discharge, 
         or is unable because of incapacity to discharge, the 
         duty under s 17 of this Act or has failed to comply 
         with directions given in connection with any license; 
         or 
 
        (d) that there has been any other material change of 
         circumstances since the license was granted. 
 
9     No will shall be valid unless – 
       (a) it is in writing, and signed by the testator, or by some 
       other person in his presence and by his direction; 
       and 
 
       (b) it appears that the testator intended by his signature 
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      to give effect to the will; and 
 
      (c) the signature is made or acknowledged by the 
      testator in the presence of two or more witnesses 
      present at the same time; and 
 
     (d) each witness either – 
             (i) attests and signs the will; or 
 
             (ii) acknowledges his signature, 
 
              in the presence of the testator (but not necessarily 
              in the presence of any other witness), 
              but no form of attestation shall be necessary. 
 

یجب االنتباه إلى استخدام   قائمة مفردة یتبع جملة تنتھي بتعداد  في حال كان التعداد -٦
 : في القائمة كما یلي "and" or "or"یجب االنتباه إلى استخدام  

 
(3) In this Act ‘dependant’ means – 
 

(a) the wife or husband or former wife or husband of the 
deceased; 
 
(b) any person who – 

 
(i) was living with the deceased in the same 
household immediately before the date of 
death; and 
 
(ii) had been living with the deceased in the same 
household for at least two years before that 
date; and 
 
(iii) was living during the whole of that period as the 
husband or wife of the deceased; 
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(c) any parent or other ascendant of the deceased; 
(d) any person who was treated by the deceased as his 
parent; 
 
(e) any child or other descendant of the deceased; 

   
(f) any person (not being a child of the deceased) who, 
in the case of any marriage to which the deceased 
was at any time a party, was treated by the 
deceased as a child of the family in relation to that 
marriage; 
 
(g) any person who is, or is the issue of, a brother, sister, 
uncle or aunt of the deceased. 
 

تجدر اإلشارة إلى ضرورة االنتباه في تحضیر التعداد ألنھ یؤثر كثیرا في فھم العقد أو دفتر 
  . الشروط أو الوثیقة القانونیة 
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  Maps, plans and diagramsالخرائط والمخططات والرسوم   
  

أو العقود أو دفاتر تعد الخرائط والمخططات والرسوم جزءا ال یتجزأ من الوثائق القانونیة 
وفي الكثیر من الشركات الدولیة یتم . الشروط الحقوقیة والمالیة والفنیة  أو العروض الفنیة 

ي الخرائط والمخططات ي العقود والمشتریات على طریقة طاالھتمام بتدریب المختصین ف
   .والرسوم وإدخالھا في الوثیقة القانونیة بطریقة یسھل الوصول للمعلومة بسرعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

...........  

........... 

  

A3 map 

  

 
  الخرائط والمخططات والرسوم

  A3قیاس 

 في المنتصف تطوى

 

  

...........  

........... 

 طریقة طي الخرائط الكبیرة
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  السادسالفصل 
  

  التعاریف
 Definitions 

    
  .I hate definitions  أكره التعاریف

  Vivian Grey  فیفیان غري
  

***  
كیف نتفق إذا كنا نختلف على التعاریف ؟ یجب أن نتفق : في الیابان ، ھناك مثل شھیر یقول 

التعاریف مھمة جدا في العقود أیا كان نوعھا ألنھا توجد . اء قبل أن نبدأعلى تعریف األشی
في . األفكار حول موضوع معین وتقلل من التأویل وتزید العقد أو الوثیقة القانونیة وضوحا

  .   Simple present tenseالصیاغة باللغة االنكلیزیة نستخدم الزمن المضارع البسیط 
رة األولى من العقد أو دفتر الشروط ویجب أن تكون التعاریف یفضل وضع التعاریف في الفق

شاملة لكافة المصطلحات والتعابیر الغامضة التي تحتاج إلى شرح أو لھا دالالت معینة 
  : نورد فیما یلي مثاال توضیحیا.خاصة بالقانون المطبق أو شروط المؤسسة أو العقد ذاتھ

  
 /Article /1    /١/مادة 

المبینة بمحاذاة كل المعاني لتالیة یقصد بالتعابیر ا
  :منھا

  

  The following expressions are 
construed to mean the following parallel 
meanings :  

  . تعني الشركة السوریة للنفط والغاز -"اإلدارة"
  

  "Administration " means : The Syrian 
company for Oil and Gas 

  .أماتور ، بریطانیا یعني شركة -"المتعھد"
  

  " Contractor " means : Amateur , 
Britain. 

  .تعني اإلدارة والمتعھد -"الفریقان"
  

  " The Two parties " means : 
administration and contractor 

یعني ھذا االتفاق التعاقدي ودفتر  -"العقد"
الشروط الحقوقي والمالي والفني وجدول 

المخططات وعرض األسعار والكمیات و
  . المتعھد وتعدیالتھ

  

  "Contractor" means : This contractual 
agreement and the book of legal , 
financial , and technical conditions ; 
price tables; quantities ; drawings ; 
contractor's offer  and its amendments 

التجھیزات تعني جمیع المواد و"  التوریدات"
الواجب تقدیمھا بموجب ھذا العقد وفقا للشروط 

  . والمواصفات الفنیة المرفقة 
  

  "Supplies"  means : All materials and 
installations that shall be supplied by 
this contract as per technical terms and 
specifications attached. 
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الوارد في ھذا العقد تعني المبلغ "  قیمة العقد" 
وكذلك أي إضافات أو تنزیالت قد تطرأ  على 

  . ھذا المبلغ عمال بأحكام العقد

  "Contract Price" means : the amount 
mentioned in this contract with any 
increases or decreases that may incur 
this amount according to contract 
stipulations.  

  
  :ذج أخرى من التعاریفنما
  

‘Deed’ means a legal document. 
 
‘Agreement’ means a contract. 

 
‘Company’ means a public company as defined by the Companies 
Acts. 
 
‘Notice’ means a notice in writing. 
 
‘Conveyance’ means a conveyance made after 30 June 2000. 
 
‘Employee’ means an employee whose employment with the 
employer commenced after 1 January 2000. 
 
‘Land’ means land in England and Wales. 
 
‘Business’ includes any profession or trade. 
 
‘Cash’ includes money in any form. 
 
‘Wife’ includes a former wife. 
 
‘Motor Vehicle’ includes a bicycle or any horse drawn carriage. 
 
‘House’ includes a caravan. 
 
‘Taxes Act’ means the Income and Corporation Taxes Act 1988. 
 
‘Company’ means the Universal General Manufacturing and 
Trading Company Limited. 
 
‘IBC’ means International Brick Company plc. 
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‘Shareholders’ means persons listed for the time being as 
shareholders in the Company’s register of shareholders. 
 
‘Auditors’ means Brown and Co or such other firm of chartered 
accountants of internationally recognized standing as are appointed 
auditors of the Borrower and its Subsidiaries. 
 
‘Old Members’ means members who joined before 31 December 
2000. 
 
‘New Members’ means members who joined after 1 January 2001. 
 
‘Excluded Person’ means a person who was born after 1 January 
1990. 
 
 ‘Included Person’ means a person who was born before 31 
December 1991. 
 

  :مالحظات حول التعاریف
  

التداخل في المعنى بین المصطلحات وفي ھذه الحالة یجب توضیح الوضع القانوني لكل  -١
 : مصطلح  مثال

  :التداخل بین المصطلحات التالیة
  

Employer ) المشغل (      Management    )اإلدارة (  
Company   )الشركة(  Administration ) اإلدارة (     

  
  وھنا یجب التقید قدر اإلمكان بالمصطلح الواحد المحدد في فقرة التعاریف

  
الحشو في التعریف للمصطلحات وفي ھذه الحالة یجب المیل نحو الوضوح قدر اإلمكان  -٢

 : مثال
 
‘Class C Member’ means any Member who joined the scheme before 17 
March 1987 provided that the Member may elect, at any time, before the 
Relevant Date to be deemed to have become a Class A Member on 1 June 

1989   . 
 

 یجب عدم تضمین التعاریف أي شروط -٣
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  الفصل السابع
  

  لغة الصیاغة القانونیة
Drafting Language 

 
ذا لم تكن اللغة صحیحة ، فإن ما نقولھ غیر ما نقصده ، وإذا كان ما إ

  نقصده غیر ما نقولھ  ، فإننا لن نقوم بما یجب أن نقوم بھ
If language is not correct, then what is said 
is not what is meant; if what is said is not 
what is meant, then what ought to be done 
remains undone 

  Confucius  كونفوشیوس
  

  :مقدمة -١
  

. یحدث التواصل الشفھي الناجح عندما یطابق فھم المستمع المعنى الذي یرید المتحدث إیصالھ
عندما تكتب . وھذا ما یحدث تماما عند الصیاغة القانونیة للعقد أو الوثائق القانونیة األخرى

ب أن تنتبھ إلى ضرورة أن یلتقط القارئ للنص نصا قانونیا المراد بھ معنى محددا بعینھ ، یج
یجب أن یكون ھناك .القانوني المعنى المراد والمقصود من الفقرة القانونیة أو النص القانوني 

إن أي تباین في الفھم قد یعرض النص . تطابق في الفھم بین القارئ والكاتب للنص المكتوب
ھذا األمر ، . عضلیا أو عقلیا في غنى عنھ لعدم التطبیق وقد یحمل فریقا ما عبئا مالیا أو 

لذلك ووفق ما   . یؤخر تطبیق النص ویدفع الفریقین للجوء للتفسیر أو التحكیم   أو القضاء 
نرى مما شاھدنا في تجاربنا الحیاتیة في الصیاغة والتفسیر والتحكیم وحل النزاعات في 

الفنیة یمیلون نحو الوضوح والتبسیط العقود الدولیة أن جمیع الفرقاء في العقود التجاریة و
وسھولة الفھم وتحدید االلتزامات والحقوق والواجبات تالفیا للمشكالت المستقبلیة في تفسیر 

في معرض حدیثھ عن ھذا الموضوع في  Stephen Jالحظ ما یؤكده ستیفان ج . العقود  
Re Castioni [1891] 1QB 149,  عندما یقول:  

  
I think that my late friend, Mr Mill, made a mistake upon the subject, 
probably because he was not accustomed to use language with that degree 
of precision which is essential to anyone who has ever had, as I have on 
many occasions, to draft Acts of Parliament, which, although they may be 
easy to understand, people continually try to misunderstand, and which, 
therefore, it is not enough to attain to a degree which a person reading in 
good faith can understand, but it is necessary to attain, if possible, to a 
degree of precision which a person reading in bad faith cannot 
misunderstand. It is all the better if he cannot pretend to misunderstand it. 
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وقد دلت التجارب أن سوء فھم العقود والوثائق القانونیة المختلفة ھو أخر ما یواجھ العقود 
  . أثناء التطبیق والتنفیذ

  
  :  ion drawnIntentالمعنى المراد  -٢

  
. الصیاغة القانونیة تشبھ الكتابة العادیة إلى حد بعید لكنھا تختلف عن الكالم المنطوق كثیرا

الوجھیة واإلیماءات  والتعابیرالمعنى للمستمع عبر  إیصالالكالم المنطوق لھ أدواتھ في 
اغة أما في حالة الصی وطبقة الصوت وربما یعرف فریقا الحدیث بعضھما البعض مسبقا 

یستخدم الصائغ المصطلحات . القانونیة للعقود والنصوص القانونیة  فاألمر مختلف جدا
القانونیة والتراكیب والكلمات للتعبیر عن نوایاه ولتحقیق ھذه الغایة یلجأ الصائغ القانوني 

  .الستخدام كلمات بسیطة غیر معقدة طبیعیة لتبسیط الكتابة وتحقیق الفھم في أسرع وقت
  

یقرؤون النصوص یفسرون . لینا أن نعي أن الكتابة القانونیة ال تعترف على النوایا ویجب  ع
  . ومن ھنا كان اختیار الكلمات ضروریا وجوھریا. الكلمات بما تعنیھ فقط 

( Re Meredith (1989) 11 Ch D 731, p 739, per Brett LJ) 

  . لفریقین الذین وقعا علیھوالقانوني ینظر دائما إلى ما تعنیھ الكلمات ولیس إلى نیة ا
(Smith v Lucas (1881) 18 Ch D 531, p 542, per Jessel MR) 

اإلنسان ملتزم ومقید بما یكتبھ ویوقع . وھناك بون شاسع بین ما تقصده كتابة  وما تنویھ 
  . لألسف ھناك أناس كثیرون یعبرون  بأشیاء لم یقصدوھا. النوایا شيء آخر مختلف . علیھ 

(Simpson v Foxon [1907] P 54, p 57, per Sir Gorrell Barnes P) 
  :نقترح أن یتم تضمین العقود الغایة منھا وفق الصیاغة التالیة 

  
 Article /2/ Purpose of Contract    الغایة من العقد/ ٢/مادة 

یلتزم المتعھد بتورید المواد التي نظم العقد من 
 أجلھا والموضحة صراحة أو ضمنت في دفتر
الشروط الحقوقي والمالي والفني ، وقوائم 
الكمیات ، والكشوف ، والمستندات المرفقة لقاء 
المبالغ التي تتحقق لھ لدى اإلدارة وذلك وفق 
الشروط واألسعار واألحكام المذكورة في ھذا 

  العقد 

  Contractor adheres to supply materials 
for which the contract is concluded for  
overtly or covertly shown in the book of 
legal, financial and technical conditions; 
quantity list ; progress certificates ; and 
documents attached against the 
amounts entitled to him by 
Administration as per terms ,prices and 
stipulations of this contract.  

  
  موضوع العقد/ ٣/مادة

   
Article /3/ Subject of Contract 

  : ما یلي  لإلدارةیلتزم المتعھد بأن یقدم 
....................................................  
....................................................  

ط والنوعیة والمواصالت ووفق الكمیات والشر
  .بھذا العقد الفنیة المرفقة

  Contractor adheres to supply 
administration with the following: 
……………………………………………. 
…………………………………………….. 
As per quantities, terms ,qualities and 
technical specifications annexed to this 
contract.  
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  :لصیاغة وعلى الصائغ التقید بالمالحظات التالیة أثناء ا
 Plain Englishاستخدام اللغة الطبیعیة البسیطة    -١
 Avoid Vaguenessتجنب الغموض    -٢
  Avoiding ambiguityتجنب االلتباس  -٣

  
  

 Ambiguity in legal Draftingفي الصیاغة القانونیة   االلتباس - ٣
  

خطره في  یحدث االلتباس في الصیاغة القانونیة عندما تحمل الكلمات أكثر من معنى وھذا لھ
وھناك .  الوثائق القانونیة بسبب تعدد أوجھ التفسیر وتباین مستویات الفھم للنص القانوني 

  :ثالثة أنواع من االلتباس الذي قد یحدث في النص القانوني
الكثیر من الكلمات :   Semantic ambiguity)المعنى( االلتباس الداللي  -١

 :المثال ولیس الحصر  االنكلیزیة لھا أكثر من معنى نذكر على سبیل
 
‘bar’ can mean : to exclude, a tavern, a line, or to close. 
 
‘light’ can mean:  lamp, fire, not heavy, truth, or funny.  
 
‘pipe’ can mean : tube, flute, or tobacco pipe. 
 

من سوء وخطورة االلتباس الداللي في المعنى لیس من تعدد وجوه التفسیر لكن 
  . استخدام كلمة مكان كلمة 

( Lord Reid و Kirkness (Inspector of Taxes) v Hudson [1955] AC 696, p 735) 
 

ویحدث ھذا النوع بسبب الصیاغات :  Syntactic ambiguity االلتباس النحوي  -٢
ة مثال ذلك الجمل. القواعدیة الكثیرة التي قد تحتمل أكثر من وجھ في الفھم والتفسیر 

 : التالیة 
Piano for  sale by a lady going abroad in an oak case with carved legs 
 

االنكلیزیة بالتراكیب والعبارات وقلب المعاني في الجمل الذي یجعلھا  في اللغة وتذخر  كتب القواعد
  : الحظ العبارات التالیة . تحتمل أكثر من تفسیر

In a gift for religious bodies or schools 
((religious’ could be treated as referring to ‘bodies’ or as qualifying both 
‘bodies’ and ‘schools’, so that only religious schools could benefit.)) 
 

In a gift for ‘charitable, benevolent or public objects in the parish 
of Faringdon’ 
The words ‘in the parish of Faringdon’ could be interpreted as limiting all the 
objects to the parish of Faringdon, or as qualifying only ‘public objects’. 
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   Contextual ambiguityااللتباس النصي  -٣
  

الكلمات والتعابیر والمصطلحات واضحة في الوثیقة القانونیة لكن قد تنشأ أحیانا  قد تكون
  :بعض االلتباسات في فھم النصوص المقصودة نلخصھا بما یلي

فأحیانا تتم الصیاغة في ظرف معین لم یعد ساري : االلتباس المتعلق بالظروف  -  أ
 :وقت الحق  المفعول في

‘all my estate to my son’ 
لكن ماذا لو كان للشخص  واضحة وضوح الشمس وھي جملة مأخوذة من وصیة وھي 

الجملة تحتمل التأویل ، أنعطي العقارات . ھنا ینشأ االلتباس . ثالثة مثال   -أكثر من ولد 
  لألوالد الثالثة أم ألي ولد من األوالد؟  

  
ینشأ االلتباس من : خدام الضمائر في الجملة عند الصیاغةااللتباس الناشئ عن است  - ب

 ’he’, ‘she’, ‘him’, ‘her’, ‘it’ or ‘they‘ :االستخدام المتكرر للضمائر التالیة 
في مكانھا الصحیح ورغم الحرص الشدید أحیانا في صیاغة الجمل نقع في االلتباس 

الحظ استخدام . الصیاغةبسبب التكرار في ورود ھذه الضمائر في أكثر من مكان في 
 : Lease Contractالضمیر في الجملة التالیة المأخوذة من عقد إیجار 

‘The tenant covenants with the landlord that he will not alter or 
 add to the buildings on the property except with the consent of 
 the landlord,’ 
 

  .the landlordولیس لالسم  The tenantیعود لالسم  heوالضمیر حة الجملة واض            
  :في مكان آخر في عقد اإلیجار ترد الجملة التالیة             

‘The landlord will lease Blackacre to the tenant and he will pay 
£10,000 to him,’ 

  ؟ المالك أم المستأجر؟   himو  heمن المقصود بالضمائر . الجملة ھنا ملتبسة     
  :فإذا كان المقصود المستأجر ، كان یجب أن أن تصاغ الجملة على النحو التالي

‘Upon payment by the tenant of £10,000 to the landlord, the  
landlord will lease Blackacre to the tenant.’ 

ر للشروط القانونیة تكون ولیدة اللحظة وھناك التباسات كثیرة أقل أھمیة ناحیة االستخدام المتكر

  . واكتشافھا یزداد مع الخبرات
  

 Using plain English in Draftingاستخدام اللغة البسیطة في الصیاغة   - ٤
  

خطوات الصیاغة  Fowlerیلخص فاولر "  The King’s English"   في كتابة الرائع
  :كما یلي)  قواعد وأسلوب( الجمیلة للنصوص 

  
 .لى الكلمات السھلة المألوفة أكثر من الكلمات الغریبةاللجوء إ -١
 اللجوء إلى الكلمات الدقیقة المعنى أكثر من الكلمات المجردة  -٢
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 اللجوء الستخدام كلمات مفردة أكثر من التراكیب الطویلة -٣
 اللجوء الختیار الكلمات القصیرة أكثر من الكلمات الطویلة -٤
 . مات الرومانسیةاللجوء للكلمات الموضوعیة أكثر من الكل -٥

أثار كتاب فاولر الجدل في أوساط الصیاغة القانونیة ؛ ھناك من وافقھ وھناك من خالفھ 
ھناك . الرأي لكن یبقى االستخدام الدقیق والمباشر أھم ما یجب أن یمیز الصیاغة القانونیة 

  :عزوف عن استخدام التراكیب التالیة وما شابھھا في صیاغة النصوص
‘the last is also the least’. 
‘in the contemplated eventuality’ 
mutatis mutandis or inter alia 
‘amongst other things’. 

  
  

  الكلمات المألوفة
Familiar Words 

  
  

واستبدال  تعتمد الصیاغة القانونیة الحدیثة للنصوص القانونیة على اختیار التعابیر المألوفة
فمثال یمیل   Plain Englishبالتراكیب االنكلیزیة البسیطة التراكیب الالتینیة القدیمة 

بدال من التركیب الالتیني    Buyer and sellerالصائغ دائما إلى استخدام تعبیر 
mutatis mutandis or inter alia   كما یمیل إلى استبدال التركیب ،‘amongst other 

things’.    بالتركیب The necessary changes being made . نورد أدناه قائمة
  :بالتراكیب االنكلیزیة القدیمة ومقابالتھا باللغة االنكلیزیة البسیطة 

 
accorded . . . . . . . . . . . given 
afforded . . . . . . . . . . . . given 
cease . . . . . . . . . . . . . . stop 
consequence . . . . . . . . result 
deemed . . . . . . . . . . . . considered 
effectuate . . . . . . . . . . . carry out 
evince . . . . . . . . . . . . . show 
expend . . . . . . . . . . . . . spend 
expiration . . . . . . . . . . . end 
feasible . . . . . . . . . . . . possible 
forthwith . . . . . . . . . . . . immediately 
implement . . . . . . . . . . carry out 
indenture . . . . . . . . . . . deed 
indicate . . . . . . . . . . . . show 
institute . . . . . . . . . . . . begin 
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lessee . . . . . . . . . . . . . tenant 
lessor . . . . . . . . . . . . . . landlord 
per centum . . . . . . . . . . per cent 
portion . . . . . . . . . . . . . part 
possess . . . . . . . . . . . . have 
procure . . . . . . . . . . . . obtain 
purchaser . . . . . . . . . . . buyer 
remainder . . . . . . . . . . rest 
retain . . . . . . . . . . . . . . keep 
specified . . . . . . . . . . . named 
suffer . . . . . . . . . . . . . . permit 
vendor . . . . . . . . . . . . . seller 
whereabouts . . . . . . . . location 
with reference to . . . . . for 
 

  الكلمات الدقیقة
Concrete words  

  
یمیل الصائغ الستخدام الكلمات المجردة عندما تكون أفكاره غیر واضحة المعالم وتفكیره 

والصائغ الجید یمیل دائما إلى . مشوش أو عندما یضمر في نفسھ شیئا ملتبسا لتفسیر العقد
لیس المھم . ین في التعاقدالوضوح والمباشرة وتحدید الحقوق والواجبات لكال الفریقین الداخل

نورد أدناه أمثلة على الصیاغة التي . توقیع العقد؛ المھم انجاز و إكمال التعاقد بأیسر الطرق
  :تستخدم الكلمات والتعابیر المجردة مع تصحیحھا باستخدام التعابیر والكلمات الدقیقة

  :صیاغة مجردة
The actual date of completion of the purchase should coincide with 
the availability of the new facilities. 

  :صیاغة دقیقة 
‘the purchase should not be completed until the new facilities are 
available’. 

  :صیاغة مجردة
The availability of figures may indeed prove to be one of the obstacles 
in the efficiency of the whole of the proposed statistical content of the 
exercise. 

  :صیاغة دقیقة 
‘lack of figures may make it difficult to produce accurate statistics’. 

  
حول الكلمات )  Gower in The Complete Plain Words(یمكن الرجوع لكتاب غراور  

  االنكلیزیة البسیطة
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  لمفردةالكلمات ا

Single Words  
  

یمكن االستغناء عنھا بتعابیر  نجد في الوثائق القانونیة والعقود تعابیر وكلمات طویلة 
وتراكیب بسیطة أو بكلمة واحدة فقط تؤدي الغرض وتتم المعنى وتبعدك كثیرا عن التأول 

صیاغة ھناك میل عالمي الستخدام الكلمات المفردة قدر اإلمكان في . واإلطالة واإلطناب
 In/  المذكرات والعقود والوثائق القانونیة المختلفة  فمثال یمكن االستعاضة عن التركیب 

the event that     / بكلمة واحدة فقط ھي /if    / كما یمكن االستعاضة عن التركیب /
Under the provisions of  / بكلمة واحدة فقط /Under  / وھكذا لتجد أنك تستطیع

نورد فیما یلي قائمة . ة طویلة بسطر صغیر مباشر یؤدي الغرض المطلوب أن تختصر فقر
  :بالتراكیب القدیمة  ومقابالتھا في االنكلیزیة البسیطة 

  
1st day of January 2001 . . . . . . . 1 January 2001 
admit of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . allow 
all and singular . . . . . . . . . . . . . . . all 
at the time . . . . . . . . . . . . . . . . . . when 
by means of . . . . . . . . . . . . . . . . . by 
contiguous to . . . . . . . . . . . . . . . . next to 
covenant and agree . . . . . . . . . . . agree 
does not operate to . . . . . . . . . . . does not 
doth grant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grants 
doth order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orders 
during such time as . . . . . . . . . . . while 
each and every . . . . . . . . . . . . . . each (or every) 
enter into a contract with . . . . . . . contract with 
falls into and becomes part of . . . becomes part of 
for the duration of . . . . . . . . . . . . . during 
for the reason that . . . . . . . . . . . . because 
in the event that . . . . . . . . . . . . . . if 
in lieu of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in place of 
in order to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to 
in the interest of . . . . . . . . . . . . . . for 
is able to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . can 
is binding upon . . . . . . . . . . . . . . . binds 
it is the duty . . . . . . . . . . . . . . . . . shall 
it shall be lawful . . . . . . . . . . . . . . may 
lands, tenements and hereditaments . . . . . . . . . lands 
last will and testament last . . . . . . will 
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made and entered into . . . . . . . . . made 
mutually agree . . . . . . . . . . . . . . . agree 
now these presents . . . . . . . . . . . this agreement 
on the part of . . . . . . . . . . . . . . . . by 
or, in the alternative . . . . . . . . . . . or 
party of the first part . . . . . . . . . . . (1) 
party of the second part . . . . . . . . (2) 
pursuant to . . . . . . . . . . . . . . . . . under 
right, title and interest . . . . . . . . . . interest 
subsequent to . . . . . . . . . . . . . . . after 
to have and to hold . . . . . . . . . . . have 
to the effect that . . . . . . . . . . . . . . that 
under the provisions of . . . . . . . . under 
until such time . . . . . . . . . . . . . . . until 
with reference to . . . . . . . . . . . . . for 

  
  

  

  الكلمات القصیرة
Short Words  

  
نورد فیما یلي قائمة ببعض . الكلمات القصیرة تساعد في توضیح النصوص القانونیة  

التراكیب الطویلة التي تستخدم غالبا في صیاغة العقود القدیمة مع بدیالتھا باللغة االنكلیزیة 
  : البسیطة 

  
1st day of January 2001 . . . . . . . 1 January 2001 
accorded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . given 
admit of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . allow 
afforded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . given 
all and singular . . . . . . . . . . . . . . . all 
at the time . . . . . . . . . . . . . . . . . . when 
by means of . . . . . . . . . . . . . . . . . by 
cease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stop 
consequence . . . . . . . . . . . . . . . . result 
contiguous to . . . . . . . . . . . . . . . . next to 
covenant and agree . . . . . . . . . . . agree 
deemed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . considered 
does not operate to . . . . . . . . . . . does not 
doth grant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grants 
doth order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orders 
during such time as . . . . . . . . . . . while 
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each and every . . . . . . . . . . . . . . each (or every) 
effectuate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . carry out 
enter into a contract with . . . . . . . contract with 
evince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . show 
expend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spend 
expiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . end 
falls into and becomes part of . . . becomes part of 
feasible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . possible 
for the duration of . . . . . . . . . . . . . during 
for the reason that . . . . . . . . . . . . because 
forthwith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . immediately 
implement . . . . . . . . . . . . . . . . . . carry out 
in the event that . . . . . . . . . . . . . . if 
in lieu of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in place of 
in order to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to 
in the interest of . . . . . . . . . . . . . . for 
indenture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deed 
indicate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . show 
institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . begin 
is able to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . can 
is binding upon . . . . . . . . . . . . . . . binds 
it is the duty . . . . . . . . . . . . . . . . . shall 
it shall be lawful . . . . . . . . . . . . . . may 
lands, tenements 
and hereditaments . . . . . . . . . lands 
last will and testament . . . . . . . . . last will 
lessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tenant 
lessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . landlord 
made and entered into . . . . . . . . . made 
mutually agree . . . . . . . . . . . . . . . agree 
now these presents . . . . . . . . . . . this agreement 
witnesseth . . . . . . . . . . . . . . . . . . witnesses 
on the part of . . . . . . . . . . . . . . . . by 
or, in the alternative . . . . . . . . . . . or 
party of the first part . . . . . . . . . . . (1) 
party of the second part . . . . . . . . (2) 
per centum . . . . . . . . . . . . . . . . . . per cent 
portion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . part 
possess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . have 
procure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obtain 
purchaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . buyer 
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pursuant to . . . . . . . . . . . . . . . . . under 
remainder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rest 
retain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . keep 
right, title and interest . . . . . . . . . . interest 
specified . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . named 
subsequent to . . . . . . . . . . . . . . . after 
suffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . permit 
to have and to hold . . . . . . . . . . . have 
to the effect that . . . . . . . . . . . . . . that 
under the provisions of . . . . . . . . under 
until such time . . . . . . . . . . . . . . . until 
vendor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seller 
whereabouts . . . . . . . . . . . . . . . . location 
with reference to . . . . . . . . . . . . . for 
 

  التراكیب القدیمة
Archaic words  

  

عند  یجب تجنب  التراكیب القدیمة التي نجدھا في العقود القدیمة والعقود البحریة الدولیة
  :نورد فیما یلي قائمة بأكثر التراكیب القدیمة . لقانونیة الحدیثةصیاغة العقود والوثائق ا

  
above-mentioned 
aforementioned 
aforesaid 
henceforward 
herein 
hereinafter 
hereinbefore 
heretofore 
hereunto 
herewith 
notwithstanding 
premises 
said 
thenceforth 
therein 
thereunto 
therewith 
to wit 
undermentioned 
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unto 
whatsoever 
wherefore 
whereof 
whereon 
wheresoever 
witnesseth 
 

  المقدمات القدیمة
introductions  

  
نجد الكثیر من النصوص . كثیرة ھي النصوص القانونیة التي تحكمھا العادات والتقالید

انونیة إال إضفاء جو الحدیثة تبدأ بعبارات تقلیدیة لیس لھا أي قیمة العقد أو الوثیقة الق
یمیل الصائغ القانوني الحدیث إلى تجنب . من الرھبة والقداسة للوثائق أو العقود

نورد أدناه نماذج من المقدمات . استخدام المقدمات القدیمة واستبدالھا بأخرى حدیثة 
  :القدیمة مع بدیالتھا باللغة االنكلیزیة البسیطة

  
  :مقدمة قدیمة 

‘Now these presents witnesseth that ...’ 
  

  :مقدمة حدیثة
This agreement witnesses that ... 
This deed witnesses that ... 

  :مقدمة قدیمة 
‘It is hereby declared that ...’ 
It is hereby expressly declared and agreed that ... 
 

  :مقدمة حدیثة
It is declared that ... 
It is declared and agreed that ... 
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  :مقدمة قدیمة 
‘In witness whereof the parties hereunto have set their 
hands to these presents as a deed on the day month and 
year hereinbefore mentioned ...’ 
 
In witness whereof the parties have executed these 
presents as a deed ... 
 

  :حدیثة مقدمة
Executed as a deed on ... 
Signed and delivered as a deed on ... 
The parties have signed this document as a deed on ... 
 

  :مقدمة قدیمة 
‘This is the last will and testament of ...’ 

  :مقدمة حدیثة
This is the will of ... 

  :مقدمة قدیمة 
‘The parties hereunto mutually covenant, declare and agree ...’ 

  :مقدمة حدیثة
The parties agree ... 

  
  

  المترادفات
Synonyms  

  
ال تخلو وثیقة قانونیة أو عقد من ھذه المترادفات رغم أنھا مصطلحات مكررة تؤدي 

یق الصیاغة القدیمة للوثائق القانونیة كانت تمیل نحو تشدید اللفظ عن طر. نفس المعنى
الصیاغة الحدیثة للوثائق القانونیة والعقود تمیل نحو البساطة . مرات ومراته تكرار

ویجب ھنا أن نمیز بین المترادفات التي تؤدي نفس المعنى . والمباشرة والوضوح 
وبین المصفوفات اللغویة التي تأتي مع بعضھا في بعض الوثائق والعقود فمثال ھناك 

یتحمل المتعھد : الرسوم المالیة  تكون على الشكل التاليأنواع من الصیاغات الخاصة ب
قد یظن القارئ . على اختالف أنواعھا الضرائب والرسوم واألعباء والبدالتكافة 

المبتدئ أن العبارات المذكورة أعاله ھي نوع من المترادفات لكنھا غیر ذلك تماما 
البدالت والبدالت غیر فالضرائب غیر الرسوم والرسوم غیر  األعباء واألعباء غیر 

.  معین یختلف عن اآلخر أو مالي المسقفات إذ أن لكل عبارة مطرح ضریبي
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.  المترادفات نوع من اإلطناب في الوثائق القانونیة تمیل الصیاغات الحدیثة إلى تجنبھ
  :ولھا أشكال وأنواع

 :مترادفات من كلمتین -١
act and deed 
agreed and declared 
alienate and set over 
all and every 
authorize and direct 
authorize and empower 
bind and obligate 
claim and demand 
covenant and agree 
deed and assurance 
do and perform 
due and owing 
final and conclusive 
fit and proper 
from and after 
full and complete 
furnish and supply 
goods and chattels 
have and hold 
if and when 
loans and advances 
null and void 
over and above 
power and authority 
release and discharge 
repair and make good 
rules and regulations 
save and except 
sell and assign 
settle and compromise 
sole and exclusive 
suffer or permit 
terms and conditions 
true and correct 
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 :مترادفات من ثالث كلمات - ٢
amend, vary or modify 
build, erect or construct 
business, enterprise or undertaking 
changes, variations and modifications 
costs, charges and expenses 
do, execute and perform 
give, devise and bequeath 
goods, chattels and effects 
initiate, institute and commence 
lands, tenements and hereditaments 
legal, valid and binding 
liberties, rights and privileges 
loans, borrowings and advances 
place, install or affix 
reconstitution, reorganization or reconstruction 
rest, residue and remainder 
right, title and interest 
sell, call in and convert 
suit, claim or demand 
terminate, cancel and revoke 
terms, stipulations and conditions 

  
  النفي في الصیاغة القانونیة للوثائق والعقود

Negation in Legal Drafting  
 
یستخدم النفي في الصیاغة القانونیة للحظر أو الرفض ویتم التعبیر عنھ بأسالیب مختلفة 

  : سنوجزھا فیما یلي مع األمثلة 
  

 model orإلى أخر الفعل المساعد أو الخاص  notنعبر عن النفي بإضافة  -١
auxiliary   ولھ شكل مختصر-n't  

  
  :مثال

I have not signed the contract yet. 
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لألفعال المساعدة أو الخاصة المبینة في الجدول ونورد الشكل  notتضاف 
منوھین أن الصیاغة القانونیة الحدیثة تمیل الستخدام الشكل المختصر لھا للفائدة 

  :ولیس الشكل المختصر notالكامل ألداة النفي 
  

Don't Haven't Isn't 
Doesn't Hasn't Aren't 
Didn't Hadn't Wasn't 
Shan't Can't Weren't 
Shouldn't Mightn't Couldn't 
Won't Needn't Wouldn't 
 Oughtn't Mustn't 

 
  :أمثلة إضافیة 

It's not easy for us to come today to sign  contract. 
I have not had enough time to stay in your city. 
 

 :كلمات النفي في اللغة االنكلیزیة متعددة نذكر منھا على سبیل المثال ولیس الحصر -٢
Not, nobody, neither, never, no one ,nor , no , nothing , 
none , nowhere. 
  

  : أمثلة
I have never had such strict conditions. 
 
He could never issue bid bond in due time. 
 
She never receives e-mails in her office. 
 
He never visited Syria to sign a contract.  
 
Your company is never late to sign contract. 
 
Never submit an offer without a bid bond. 
 
Your company has given no reason for non-issuance of 
Performance Bond. 
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It will not do any good if you do not issue bid bond in due 
time. 
 
You cannot be awarded order  because there are no 
competitors. 
 
None has submitted an offer for this order. 
 
None of the bidders has been awarded the order. 
 
Nobody knows the winner without adjudication of financial 
offers. 
  
No one ever knew the result of the tender yet.  
 
There is nothing you can do but wait the results of the 
tender. 
 
There is almost nowhere left in the technical evaluation 
without questions.  
 
I would never discuss technical matters with legal people . 
 
Neither The Syrian Company for Motors nor Amatour won 
the tender.  
  
Your company offered neither fair prices nor good 
technical specifications to the tender. 
  

یلجأ الصائغ الستخدام أسلوب اإلثبات والنفي في الصیاغة القانونیة وعادة یفضل  -٣
 :الحظ الجمل التالیة .  أسلوب النفي في حاالت التأكید على الفعل المطلوب تأكیده

 
He was driving at a not inconsiderable speed. 
Or: 
John does not attend very often. 
Or: 
Mary is not very well. 
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القاعدة العامة تقول یجب تجنب النفي في الصیاغة القانونیة واالستعاضة عنھا بحالة 
قارن الجمل السابقة في حالة النفي عندما .  اإلثبات لكن للضرورات أحكام أحیانا

  : نحولھا إلى إثبات 
He was driving fast. 
John rarely attends. 
Mary is unwell. 
 

القارئ سوء الفھم  أو لصیاغة القانونیة أكثر وضوحا وتجنب في ا اإلثباتحالة 
قارن الجمل التالیة في حالة النفي . في كثیر من الحاالت  التأویل الخاطئ للنصوص

  :واإلثبات وستدرك ذلك جلیا في سھولة تفسیر النص عند استخدام الصیغة المثبتة 
  

  :حالة النفي
£10,000 to my children, other than those who have not    
attained age 18. 

  حالة اإلثبات
£10,000 to such of my children as have attained age 18. 

  
  

  :حالة النفي
An employee is eligible to join the Scheme if he or she is not: 

(a) under age 22 or over age 60; and 
(b) a casual or a temporary employee. 
 

  حالة اإلثبات
An employee is eligible to join the Scheme if he or she is: 

(a) age 22 and under age 60; and 
(b) a permanent employee. 

        
  :وفي حاالت اإللزام والمنع والتحریم وعدم الجواز یجب استخدام النفي كما یلي

  
The trustees shall not invest trust funds in ABC plc. 
 
The employee shall not bring any alcoholic beverages to his or 
her place of work. 
 
No amendment may be made by the Trustees without the prior 
written consent of the Employer. 
 

  سنتحدث عن  ھذه الصیغ بشيء من التفصیل في وقت الحق في ھذا الكتاب
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 :ب االنتباه الستخدامات التعابیر التالیة في الصیاغة القانونیةیج -٤

 
Anybody Everybody Nobody Somebody 
Anyone  Everyone No one  Someone 
Anything Everything Nothing Something  

 
 :یجب التدرب على استخدام  التعابیر التالیة في الصیاغة القانونیة -٥

 
any many little A 
less neither much enough 
each most some an 
few other either another 
all…are all…is fewer A few 
none no a few more 

  
  
  

  المبني للمعلوم والمبني للمجھول
Active and passive voice  

  
م یمكن استخدام المبني للمعلوم والمبني للمجھول في الكتابة العادیة وھناك حاالت تحك

الصائغ القانوني یمیل . استخدام المبني للمجھول في كتب قواعد اللغة االنكلیزیة المختلفة 
 Legalالستخدام صیغة المبني للمعلوم نظرا ألنھا أكثر وضوحا ناحیة الفاعل القانوني 

subject  والفعل القانونيlegal verb القانوني  والمفعول بھlegal object . الحظ
  : تینالجملتین التالی

  
The robber shot the shopkeeper. مبني للمعلوم 
 
And: 
 
The shopkeeper was shot by the robber. مبني للمجھول 
 

ال یوجد مشكلة  أو التباس في فھم الجمل القصیرة ، لكن ھناك مشكلة في فھم الجمل الطویلة   
بني للمعلوم تحدد مسؤولیة في كل الحاالت نجد أن صیغة الم. عند استخدام المبني للمجھول 

. الفاعل القانوني وماھیة الفعل القانوني وھذه ھي الغایة من الوثیقة القانونیة والرسالة منھا
  : قارن
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My executors shall pay the sum of £10,000 to my son, Peter. 
 

  :تصبح في المبني  للمجھول
  

My son, Peter, shall be paid £10,000 by my executors. 
  

  :قارن. والركاكة اللغویة استخدام المبني للمجھول في الجمل الطویلة مسألة مثیرة لالرتباك
 

 Subject to the conditions in this clause, the Trustees shall 
pay a pension to the spouse of a Member who dies in 
service  . مبني  للمعلوم  

 If a Member dies in service and leaves a spouse the 
spouse shall receive a pension subject to the conditions 
set out in this clause and which shall be paid by the 
Trustees . مبني للمجھول 
 

  
  

  جنس األسماء في الصیاغة القانونیة باللغة االنكلیزیة
Gender  

  
  : س نوع االسم ولھ أنواعفي اللغة االنكلیزیة  یحدد الجن

  
 son, husbandاألسماء المذكرة العاقلة مثل   masculineالمذكر  -١
  daughter, wifeاألسماء المؤنثة العاقلة    feminineالمؤنث  -٢

  )) bull, cow, cock henوقد یشمل المذكر والمؤنث الحیوانات مثل (( 
 : األشیاء التي لیس لھا جنس  مثل  neutralالحیادي  -٣

car, house, light, table 
 :الكائنات الحیة والحیوانات من الجنسین مثل  commonالعام   -٤

child, adult, bird, sheep, pig 
  

  :ویمكن التعبیر عن المذكر والمؤنث في اللغة االنكلیزیة بثالثة طرق
 :كلمات مختلفة عن بعضھا لیس بینھا رابط لغوي محدد  -١

brother and sister, father and mother, or goose and gander  

  :كلمات متشابھة بالشكل مع إضافات على الكلمة األصل للداللة على المؤنث -٢
waiter and waitress, testator and testatrix or widow and widower 

  : كلمات یضاف لھا الحقة كاملة تدل على المؤنث -٣
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policeman and policewoman, landlord and landlady or billy goat 
and nanny goat 

  
  ))في جنس السماء في أحد كتب قواعد اللغة االنكلیزیة المتخصصة بالغوص بشيء من التفصیل القارئننصح (( 

  

  في الصیاغة القانونیة اللغة حیادیة الجنس
neutral language-Gender  

  
في كتابھ   Growerویصر غراورھناك میل متزاید لتجنب ذكر الجنس في اللغة القانونیة ، 

على "  The Complete Plain Wordsالكلمات االنكلیزیة البسیطة الكاملة   " الرائع 
جنس األسماء غیر مستقر حتى اآلن في اللغة االنكلیزیة  ألن ھناك من لأن االستخدام الحالي 

 یستخدم صیغة المذكر للداللة على األنثى ویطبق على اإلناث ما یطبق على الذكور لذلك
وبھدف الدقة ھناك میل إلتباع أسلوب عصري في الداللة على الفاعل القانوني فإذا كان 

أما إذا كان غیر معلوم نمیل ) مذكر/ مؤنث ( معلوم الجنس یجب استخدامھ جنسھ المحدد 
  : الستخدام الصیغة المختلطة  وإتباع التقنیات التالیة في الصیاغة 

  
 ’him‘و عبارتي   ’s/he‘أو  ’he/she‘بعبارة  ’he’ and ‘she‘استبدال   -١

بعبارة  ’man’ and ‘woman‘عبارتي  ’him/her‘بعبارة  ’her‘و
‘wo/man’ . 

 
   ’he’ and ‘she’ and ‘him’, ‘his’ and ‘hers‘    استبدال الضمائر -٢

 :بالضمائر
 ‘I’ and ‘we’, ‘mine’ and ‘ours’, ‘me’ and ‘us’ and ‘they’, ‘theirs’  
and ‘them’ 

 
 postal‘بعبارة  ’postman‘استبدال التعابیر التي تدل على الجنس مثل عبارة  -٣

worker’  وعبارة, ‘fireman’ بعبارة‘firefighter’  وعبارة‘foreman’  بعبارة
‘supervisor’  . 

 
االستعاضة عن الكلمات التي تدل على الجنس بعبارات عامة كأن نستخدم عبارة  -٤

‘partner’  بدال من‘husband’ and ‘wife’  وعبارة‘landowner’ or 
‘lessor’  بدال من‘landlord’  و‘landlady’ . 

  

 
 ’members of the weaker sex‘: االبتعاد عن استخدام عبارات مثل  -٥
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  الصیاغة التقلیدیة للعقود
Traditional  Drafting of Contracts 

  
م صیغة المذكر عند كتابة العقود أو ركزت دائما الصیاغات القانونیة للعقود على استخدا

وكانت تشیر دائما إلى أن صیغة المذكر یشمل المؤنث وكافة األجناس . المذكرات القانونیة 
  :الحظ الفقرات التالیة . األخرى 

    
‘words importing the masculine gender shall include the feminine’. 
 

  :كیفیة تفسیر وفھم العقدوقد اقتضى ذلك دائما إدراج فقرة حول  
  

... words denoting one gender shall include all genders ... 
  :أو فقرة

  
... unless the context otherwise determines, words (other than the word 
‘male’)  importing the masculine gender shall include the feminine gender ... 
 

  :ضرورة القصوى أو عندما تنطبق الحالة على النساء فقط ، تستخدم صیغة المؤنثوفي حال ال
  

If a Member is temporarily absent because of pregnancy or childbirth then, 
unless she has given notice of her intention to return to work under the 
Employment Protection (Consolidation) Act 1978, Rule 15 shall apply to 
her. 
 

لمزید من الفھم الستخدام صیغة  الجنس الحیادي في النصوص القانونیة والعقود نضیف 
  :األمثلة التالیة للمقارنة

  
 : نص یستخدم صیغة المذكر -١

6 . Breach of contract 
 

6.1  If the Consumer is in breach of any of the terms or 
conditions of the contract the Company may give him 
written notice to terminate the same and recover the 
Equipment from him. 
 
6.2  The Company may terminate the contract if the 
Consumer is at any time the subject of a bankruptcy 
order, or if he has become insolvent or made any 
arrangement or composition or assignment for the 
benefit of his creditors or if any of his assets are subject 
to any form of seizure. 
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6.3  The contract is regulated by the Consumer Credit Act 
1974 and a notice to terminate the contract may be 
served by the Company on the Consumer if he does not 
comply with the relevant default notice by the date 
specified in the same which will not be less than seven 
days. 
 
6.4  The Company reserves the right to terminate the 
contract at any time: 
 
 

 :غة الجنس الحیادينص بصی -٢
  

6   Breach of contract 
 

6.1 If you do not comply with the requirements of this 
contract we can terminate it and recover the Equipment 
by giving you written notice. 
 
6.2 We can also terminate this contract if you are the subject 
of a bankruptcy order, or if you have become insolvent 
or make any arrangement or composition or assignment 

      for the benefit of your creditors or if any of your assets 
are subject to any form of seizure. 
 
6.3 This contract is regulated by the Consumer Credit Act 
1974 and our notice to terminate it takes effect if you do 
not comply with the relevant default notice by the date 
specified in it, which may not be less than seven days. 
 
6.4 Even if we ignore one breach by you of this contract, we 
can still terminate it if you are in breach of contract again 
later. 
 

  نص بصیغة المذكر -٣
 
Any trustee being a person engaged in any profession or business shall be 
entitled to be paid and retain all usual professional or proper charges and 
commissions for business done by him or by his firm in connection with the 
trusts of this settlement including any acts which a trustee not being in any 
profession or business could have done personally. 
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  نفس النص بصیغة الجنس الحیادي -٤
 

If you are engaged in any profession or business you shall be entitled to be 
paid and retain all your usual professional or proper charges and 
commission for any business done by you or your firm or business in 
connection with this settlement and including any acts which you could 
have done personally if you had not been in any profession or business. 
 

 نص بصیغة المذكر -٥
 
If any member shall fail to pay his annual subscription within one month 
after it has become due, notice shall be sent to him by post drawing his 
attention to his failure to pay, and, if he shall not pay the amount within 14 
days of the posting of such notice, he may immediately be posted in the 
club premises as a defaulter. If his annual subscription is not paid one 
month of the posting of such notice, the committee may terminate his 
membership. 

 نص بصیغة الجنس الحیادي -٦
 

Members who fail to pay their annual subscription within one month after it 
has become due shall be sent a notice by post drawing attention to their 
failure to pay, and, if the amount is not paid within 14 days of the posting of 
such notice, they may immediately be posted in the club premises as a 
defaulter. If the annual subscription is not paid one month of the posting of 
such notice, the committee may terminate membership. 
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  الوقت والتاریخ في العقود 

 Date and Time in Contracts  
 

 تحدد زمن البدء وزمن االنتھاء للتاریخ والوقت أھمیة قصوى في صیاغة العقود ألنھا
كل العقود لھا بدایة ونھایة إال عقد . وتحدد مسؤولیات األطراف الداخلین في التعاقد

التاریخ والوقت زمن بدء التنفیذ ، حقوق یحدد . الزواج لھ بدایة ویبطل إن كان لھ نھایة
األطراف ، السلطات ، المزایا والرزایا ، مدة التنفیذ ، غرامات التأخیر ، الواجبات ، 

تحدد المدد القانونیة عادة بالیوم ولیس . زمن االنتھاء من العمل ، تصفیة األعمال
دد القانونیة أھمیة للتواریخ والوقت والم. بالشھر أو األسبوع توخیا للدقة في العمل

  :قصوى في
  

   .إلى تاریخ البدء واالنتھاء لإلشارة Leases اإلیجارعقود  -
 إلى الفترة التعاقدیة لإلشارة Contracts of employmentعقود االستخدام  -

  .، وتاریخ البدء واالنتھاء ، األعذار  ، وتاریخ إنھاء أو انتھاء العقد 
لإلشارة إلى زمن  Contracts for the sale of landعقود بیع األراضي  -

  .االنتھاء
للداللة على تاریخ البدء و األعمار التي بموجبھا  Trustsعقود الجمعیات   -

  .تتحقق الواجبات والحقوق واالستحقاقات 
لإلشارة  Insurance proposals and policiesعروض وبوالص التأمین  -

  .زمن البدء واالنتھاء  إلى زمن اإللغاء والفترات التي یغطیھا التأمین مع
لإلشارة إلى تاریخ بدء العقد  وتاریخ المباشرة ومدة  Contractsالعقود العامة  -

 واألعذار التنفیذ واالنتھاء وتوقیع العقد واالنتھاء واالستالم األولي والنھائي
  .وتحریر الكفاالت المصرفیة 

لإلشارة إلى مواعید وتواریخ  Pension plansخطط التعویضات  -
  . الستحقاقا

  
  : قواعد عامة لكتابة التاریخ والوقت

  
  Year السنة - ١

من اثني عشر شھرا تقویمیا تحسب اعتبارا من األول من ) العام ( تتألف السنة 
یوما في السنة  ٣٦٥كانون األول ضمنا تحتوي السنة  ٣١كانون الثاني وتنتھي في 

ولذلك یلحظ . Leap yearیوما في السنة الكبیسة  ٣٦٦و Normal Yearالعادیة 
تحتسب المدة المحددة للتنفیذ بالیوم . الصائغ ھذه المعطیات عند البدء بصیاغة عقد ما
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 IRC v) : انظر .التقویمي أو یوم العمل الفعلي وفق نظام المؤسسة المعمول بھا
Hobhouse [1956] 1 WLR 1393)  كأن نقول :  

  
   ٢٠١٧ون الثاني كان ١یوما تقویمیا یبدأ من  ٣٦٦: مدة التنفیذ 

Execution Period: 366  calendar days starting from 1 January 2017 
  

  :وفي بعض العقود یرد التاریخ بھذا الشكل
  

One year beginning on 1 July 2001. 
 
Or: 
 
One year ending on 30 June 2002. 

  
یوما  ٣١عضھا یوما وب ٣٠لھذه الطریقة مشكالتھا نظرا ألن بعض األشھر تحتوي 

وھذا یجعل مدة تنفیذ  یوما ٢٩یوما وأحیانا  ٢٨وھناك شباط الذي یحتوي أحیانا 
لذلك في حال اإلصرار على كتابة التاریخ بھذه الطریقة نقترح . العقد غیر دقیقة 

  . إضافة تاریخ البدء وتاریخ االنتھاء للعقد
 

One year beginning on 1 July 2001 and ending on 30 June 2002. 
 

 : Monthالشھر  - ٢
وذلك بسبب االختالف في كتابة التاریخ بین دولة  یفضل ذكر الشھر كتابة ولیس رقما

الطریقة البریطانیة في كتابة التاریخ  تبدأ بالیوم فالشھر فالسنة  .وأخرى 
الطریقة األمریكیة في التاریخ فتبدأ بالشھر فالیوم فالسنة  اأم ١٢/١/٢٠١٧
ا السبب وجب كتابة اسم الشھر لتبسیط الفھم والرجوع إلى لھذ. ١٢/١/٢٠١٧

  .(Migoti v Colville (1879) 4 CPD 233)انظر .الحقائق الخاصة بالتاریخ عند االحتساب
  

 :   Dayالیوم   -٣
ھناك اختالف بین الدول والثقافات في كتابة الیوم  . كتابة الیوم مرتبطة بكتابة الشھر

ثم الشھر ثم العام  أما في أمریكا فیكتب الشھر أوال ثم  في بریطانیة یرد الیوم أوال
إلیكم بعض .   Cartwright v MacCormack [1963] 1 WLR 18انظر . الیوم ثم العام

  :الطرق لكتابة الوقت والتاریخ في العقود
  

‘fifteen days from the commencement of the date of risk’ 
 
The note was issued at 11.45 am on 2 December 1959….. 
 
The insured had an accident at 5.45 pm on 17 December 1959 
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 'before’ ,  ‘after’ and 'on‘استخدام التعابیر   - ٤
نظرا  'before’, ‘after’ and 'on‘االنتباه إلى استخدام  التعابیر  یجب

  :الحظ . لحساسیة االستخدام والقراءة والفھم 
  

Employees born after 1 January 2016.  بعد 
 
Employees born before 1 January 2016.    قبل
 
Employees born on 1 January 2016.   بتاریخ 
 
‘Class A Members’ means members admitted before 31 December 
2016. 
 
‘Class B Members’ means members admitted after 1 January 2016. 

  
On or after 1 December 2017. 
 
On or before 1 December 2017. 
 

  ’by‘استخدام التعبیر  - ٥
  :كما في الجملة التالیة "  بحلول" ھذا التعبیر یعني 

‘Class B Members’ means members admitted by 1 January 2016. 
 

  ٢٠١٦كانون الثاني  ١أي حتى انتصاف لیل 
  

  ’from‘استخدام التعبیر  - ٦
  :كما في الجملة التالیة "  من تاریخ" لتعبیر یعني ھذا ا

 
A rent increase is effective ‘from 25 March’. 

  )أذار ٢٥الیوم التالي لـ ( آذار  ٢٦وھذا یعني أن الزیادة في األجرة تبدأ من صباح 
  

 ’till’ and ‘until‘استخدام التعابیر   - ٧
ویتم . لتحدید المواعید  inclusively  "ضمنا " أحیانا تستخدم المحاكم التعبیر 

  :للداللة على انتھاء المدة بموعد محدد مثال ’till’ and ‘until‘ استخدام التعابیر
An insurance policy is stated to be effective ‘until 1 September’ 

   أیلول ٣١أي أن بولیصة التأمین ساریة المفعول حتى  منصف لیل       
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  ’between‘ التعبیر -٨
  

عند الصیاغة القانونیة ألنھ یدل على أشیاء قد ال تكون  betweenیجب فھم كیفیة استخدام  التعبیر 
  : في الحسبان فھو یستخدم بین تاریخین  على سبیل المثال

  
‘between 1 January 2000 and 30 June 2003 

  . وھذا یعني أن األول من كانون الثاني والثالثین من حزیران غیر متضمنین
  

  : على سبیل المثال agesبین عمرین  betweenوقد تستخدم 
‘between the ages of 18 and 21 years’ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 االنكلیزیةالقانونیة للعقود التجاریة باللغتین العربیة والصیاغة 

 
108 

  

  الثامنالفصل 
  

  إنشاء الشروط القانونیة
The Composition of Legal Clauses 

 
Proper words in proper places, make the true 
definition of a style. 

تصنع الكلمات المناسبة في المكان المناسب التعریف 
.الحقیقي للبالغة  

Jonathan Swift  جوناثان سویفت 
  

  :مقدمة
  

الصیاغة لیست . الصیاغة القانونیة للشروط حجر الزاویة في انجاز الوثائق القانونیة والعقود
یصالھا من خالل مسألة اختیار للكلمات والمصطلحات التي تؤدي مفاھیم معینة نرید إ

صحیح أن ھذه االعتبارات . قانونیة للقارئ الالشروط القانونیة ولیست مسألة عرض للمفاھیم 
لكنھا ال تؤدي المعنى المراد منھا دائما لذلك ھناك أھمیة بالغة لترتیب الكلمات في  ھامة جدا

إلى حد بعید الجملة  الجملة القانونیة تشبھ.  الجملة القانونیة باللغتین العربیة واالنكلیزیة
في الجملة القانونیة نتبع ) . علم النحو( العادیة ناحیة استخدام الفعل والفاعل والمفعول بھ 

نفس األسلوب الذي نتبعھ في إنشاء وتحلیل الجملة العادیة مع فارق بسیط ھو أن اللغة 
إن كان . كلم فقطالقانونیة تمیل نحو الرصانة والحصافة بینما الجملة العادیة تعبر عن المت

األسلوب  إلىمتعلما مثقفا تستخدم األسلوب الرسمي الراقي وإن كان غیر متعلم أمي تمیل 
وفي المسرح والروایة والشعر یجید الكاتب عندما ینجح في إلباس .سمي العاميرغیر ال

) .  ,Chapter 2 Fowler‘s The King’s English ( انظر . شخصیاتھ اللغة المناسبة 
  : وامل كثیرة تحكم الصیاغة للجملة القانونیة وإنشائھا نذكر منھاعھناك 
 )أمر -جواز –وجوب ( أسلوب الكتابة والمفردات القانونیة المستخدمة  التعرف على -١
 legal subjectالتعرف على الفاعل القانوني    -٢
 Legal verbالتعرف على الفعل القانوني  -٣
الحقوق  – provisionsروط الش( التعرف على مكونات الجملة الضروریة  -٤

Rights–  االلتزامات obligations –  المسؤولیاتliabilities  ( وتحدید
 . األسلوب الفعال والمفید في إیصال الرسالة المطلوبة من النص القانوني

 ).   Tense and time( التعرف على زمن الفعل في الجملة  ووقتھ  -٥
 Punctuationلعالمات التنقیط االستخدام المناسب  -٦
 Numerals) رقما وتفقیطا( االستخدام المناسب لكتابة األرقام المالیة  -٧
  . تجنب التعابیر والتراكیب التي تشوش المعنى المراد من الفقرة القانونیة -٨

  

  ) Drafting – 2nd ed – (Legal skills series) P142    Doonan, Elmer : انظر( 
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   clause, one conceptOneفكرة واحدة في الفقرة الواحدة   

  

القانونیة عندما ضبط الكتابة اإلبداعیة من خالل  ربما كان أرسطو أول من صاغ القوالب
والصیاغة القانونیة ال تبتعد . وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الموضوع: الوحدات الثالث

موضوعا عن تفكیر أرسطو لذلك یثیر الصائغ القانوني ضرورة أن تحتوي كل فقرة أو بند 
ویثور دائما الخوف والخشیة من أن إقحام فكرتین ضمن فقرة . مستقال أو مكمال لفقرة سابقة 

واحدة قد یؤدي إلھمال إحداھا أو نسیانھا أو تفضیل فكرة على أخرى وفي حال عدم ارتباط 
ھناك میل . الفكرتین مع بعضھما قد یصاب القارئ باالرتباك أو التشویش أو سوء الفھم 

  . كل فقرة مستقلة بذاتھا واضحة األھداف والمعالملجعل 
  

  كیف نفھم مكونات الفقرة القانونیة؟ 
  

الوثائق القانونیة والعقود قانون ینظم العالقات بین األفراد والمؤسسات ، بین اإلدارات 
المختلفة والنوادي والمتعھدین ، بین اإلدارات مع بعضھا ، بین القطاع العام والقطاع الخاص  

لقطاع المشترك ، بین المؤجر والمستأجر لذلك نجد أن لكل كلمة في الفقرات القانونیة وا
یحفظ الحقوق ویبین  اء التعاقد ھمیتھا التي تؤثر على فریق من فرقللوثائق والعقود لھا أ

وقد عمل . الواجبات  وكلما كانت الشروط القانونیة واضحة كان الفھم أفضل واالنجاز أسرع 
  .لى تحلیل الفقرة القانونیة والشروط المكونة لھا توخیا للدقة والوضوح ع Coodeكود 

  

  Coode’s analysisتحلیل كود 
  

حیث أن القانون علم قائم بذاتھ مثل جمیع الفروع األخرى من العلم فقد انفرد لتحقیق أھدافھ 
لة والدولة بخصائص تمیزه عن غیره لتنظیم العالقات بین أفراد المجتمع وعالقة الفرد بالدو

والقانون  Common Lawالقانون العام : باألفراد وقد انقسم القانون إلى فرعین أساسیین 
 Constitutionalفالقانون العام یشمل القانون الدستوري .  Private Lawالخاص 

Law   والقانون الجنائيCriminal Law  والقانون الماليFinancial Law  والقانون
أما القانون الخاص فیشمل عدد كبیر من القوانین    Administrative Lawاإلداري

والقانون البحري  Commercial Lawوالقانون التجاري  Civil Lawكالقانون المدني  
Maritime Law ..... الخ ولكل نوع من القوانین صیاغتھ القانونیة الممیزة وقواعده

عامة لصیاغة الشروط القانونیة لكن ھناك أصول مشتركة . القانونیة وشروط خاصة ممیزة 
والفقرات بین جمیع الفروع القانونیة وقد قام كود بتقدیم تحلیل عملي لفھم تكوین الفقرة 

  :القانونیة والشروط المتضمنة بھا و وأضاف أن كل تعبیر قانوني یتألف من
 Legal subject وصف الفاعل القانوني  -١
 Legal Action   وصف الفعل القانوني -٢
 Legal Case الة القانونیة التي ینحصر بھا الفعل القانونيوصف الح -٣
  Performance of the Legal Action. شروط تنفیذ الفعل القانوني -٤
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والتشریعیة وحدد تقسیمات مفیدة للغة القانون  ما أكد على أھمیة العنایة بالصیاغة القانونیة ك
  : وفقا لما یلي

  
وھي اللغة المتبعة في  Legal Academic Writingاللغة القانونیة األكادیمیة  -١

كتب القانون والتفسیر والمناھج الدراسیة والبحوث األكادیمیة المتخصصة والمجالت 
 . القانونیة 

وھي اللغة التي تصاغ بھا القوانین  Legislative Writingاللغة التشریعیة  -٢
ود واالتفاقیات والمراسم الجمھوریة التشریعیة والتنظیمیة واللوائح والدستور والعق

والمعاھدات الدولیة ومذكرات التفاھم تحدد دائما االلتزامات والحقوق والواجبات     
 . و المسموحات والمحظورات

وھي اللغة التي تكتب بھا قرارات المحاكم  Judicial Writingاللغة القضائیة  -٣
 . اریر القانونیة باإلضافة إلى المطالعات والتق والدفاع واالتھاموالمطالعات القانونیة 

  
 Legal Draftingوالصیاغة القانونیة  Legal Writingوھناك فرق بین الكتابة القانونیة 

حیث تھتم الكتابة القانونیة بتقدیم حلول عملیة لمشكالت معینة وتقترح البدائل وتركز على 
 Form من حیث الشكل  واألسلوب استخدام وإتباع نماذج سابقة في أن الصیاغة القانونیة

and Style    تحدد العالقات بین األفراد وتوضح االجراءت المتفق علیھا بین الفرقاء لتنفیذ
  .  عمل معین أو خدمة معینة ویغلب علیھا الطبع اإلبداعي األصلي الخالق

  
كثیرة ھي المؤسسات التي تمیل إلى إصدار صیغ قانونیة جاھزة خاصة بھا تسمى في كثیر 

وفي سوریة  ھناك   Boilerplate Formsد أو الصیغ القانونیة من الدول بصیغ العقو
 –دفتر الشروط العامة  –مفتاح بالید  –التركیب والتشغیل  –التورید ( صیغ العقود المختلفة 

تساعد الصائغ القانوني على انجاز عملھ بالسرعة ) الخ ...التوظیف  –التوكیل  –االیجارات 
  . الممكنة وبشيء من التعدیل بما یتناسب الموضوع المحدد

  
األولى تھتم بالقوالب والنماذج . ھناك فرق كبیر بین الصیاغة القانونیة والصیاغة التشریعیة 

 –صحف الدعاوى  –التقاضي صیغ  –صیغ العقود ( والصیغ القانونیة للوثائق والعقود 
. تمیل الصیاغة القانونیة ترتیب الواجبات والحقوق ) المذكرات القانونیة  –مذكرات الدفاع 

مثل صیاغة  Legislative draftingأما الصیاغة التشریعیة فتھتم بصیاغة التشریعات 
 Subordinateوالتشریع الفرعي  Normal Legislationالدستور والتشریع العادي  

Legislation   واللوائح التنفیذیة والتنظیمیةExecutive and regulatory   
regulations   . الصیاغة التشریعیة أكثر صعوبة ألن لكل كلمة داللتھا القانونیة وتأخذ

 وقتا أكثر ومفعولھا طویل األمد تتطلب معرفة جیدة بالبیئة وإحاطة شاملة بالقانون والقوانین
  . صفتھا الدوام

  :إلى أنھ یقع على عاتق صائغ الوثیقة القانونیة المھام التالیة   Coodeخلص كودوی
 Clarity and accuracyالدقة والوضوح  -١
  all-knower and all-rounderاإلحاطة والعلم  -٢
 Tradition and modernityالعلم بالتقالید المتوارثة واألسالیب العصریة   -٣
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  نیةتعابیر ترد كثیرا في الصیاغة القانو
   
  obligationااللتزام  -١

Shall: 
Contractor shall pay stamp duty within 30 days from now. 
 
Abide by: 
The parties shall abide by the law in force. 
 
Observe: 
Contractor has to observe the laws of safety in the company. 
 
Obey: 
Contractor shall obey the instructions of supervising committee 
at worksite. 
 
Comply with: 
The supplied materials have to comply with the required 
specifications. 
 
Adhere to: 
Bidder adheres to the book of conditions in full without 
reservations . 
 
Conform to ( with): 
Quoted materials shall conform to international standards. 
 
In accordance with: 
Contractor shall act in accordance with the contract signed. 
 
Stick to: 
Contractor shall stick to the fire regulations in the company. 
 
Follow: 
All contractors are required to follow safety and security  
 
Declare: 
Bidder has to declare acceptance of our book of conditions. 



 االنكلیزیةالقانونیة للعقود التجاریة باللغتین العربیة والصیاغة 

 
112 

Acknowledge: 
Contractor has to acknowledge receipt of our mail and respond  
to it without delay. 
 
Accept: 
Bidder accepts the book of conditions without reservation. 
 
Undertake: 
Contractor undertakes to execute project as per the contract 
signed. 
 
Agree: 
Contractor agrees to give technical support when and where 
required (necessary). 
 
Warrant: 
Contractor warrants goods  for a period of 365 calendar days as 
from date of receipt.  
 
Guarantee : 
We guarantee you against any claim concerning patents. 
 
Must: 
Notice to contractor must be sent within 30 days. 
Notice to contractor shall be ( must) delivered in registered mail. 
Contractor must not behave on his own unless he is directed by 
administration.  

 
   willوعند تكافؤ القوة القانونیة للفریقین نستخدم 

  
  :مثال 

Contractor will start work and the Syrian Company for Oil and 
Gas will handle worksite in due time. 
 

 prohibition and allowanceالمنع والحظر والجواز  -٢
May: 
The general manager may sign  service contracts. 
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The Minister of petroleum may sign concession agreement  with 
…….for Exploration. 
 
Have the right to: 
The general manager has the right to cancel contract before 
signature upon justified reasons. 
 
Is entitled to: 
He  is entitled to sign on behalf of the general manager. 
 
Is authorized to:  
The manager is authorized to sign the contract by a power of 
attorney. 
 
Can sign: 
He can sign contract upon presentation of certified documents. 
 
Shall not: 
Contractor shall not perform any work in consistent  with 
contract. 
 
May not: 
Contract may not assign contract or any part of the contract to 
other parties without the prior written consent of administration. 
 
Have/Has the authority to: 
The chairman has the authority to sign contracts. 
 
Impose: 
The general manager has the power to impose restrictions on 
administration's expenditures. 
 
Must ( conditional use): 
To enter into local tenders , bidder must have ( must be – has to 
be) of Syrian or Palestinian nationalities.   
 
 
 



 االنكلیزیةالقانونیة للعقود التجاریة باللغتین العربیة والصیاغة 

 
114 

  words -, and where-, there-Hereاستخدام التعابیر 
  

نورد بعض التعابیر المستخدمة في العقود الكالسیكیة على سبیل االطالع مع معانیھا وأمثلھ 
  . علیھا

  
Word Meaning Example 

Hereafter from now on or to some time in the 
future 

The contract is effective 
hereafter. 

Hereat (1) at this place or point 
(2) on account of or a�er this 

Hereat the stream divided 

Hereby by this means; as a result of this The parties hereby declare… 

Herefrom from this place or point The goods shall be collected 
herefrom. 

Herein in this document or matter The terms referred to herein… 

Hereinabove previously in this document or matter The products hereinabove 
described 

Hereinafter later referred to in this matter or 
document 

hereinafter referred to as the 
Company 

Hereinbefore previously in this document or matter The products hereinabove 
described 

Hereof of this matter or document the parties hereof 

Heretofore before now The parties have had no business 
dealings heretofore 

Hereunder later referred to in this matter or 
document 

the exemptions referred to 
hereunder 

Herewith with this letter I enclose herewith the plan 

Thereof of the thing just mentioned The contract was signed on 1 
May 1999. The par�es thereof… 

Thereafter after that time The products shall be 
transported to The Grange. 
Thereafter, they shall be stored 
in a warehouse. 

Thereat (1) at that place 
(2) on account of or a�er that 

Thereat, payments shall cease 

Thereby by that means; as a result of that the parties thereby agree 

Therein in that place, document or respect The parties shall refer to the 
contract dated 1 May 1999. It is 
agreed therein that… 

Thereinafter later referred to in that matter or 
document 

thereinafter, it is agreed that… 

Thereof of the thing just mentioned Reference is made in paragraph 
5 to the contract dated 1 May 
1999. The par�es thereof agreed 
that… 
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Thereon on or following from the thing just 
mentioned 

The machine rests on a wooden 
block. There is a place thereon a 
metal bracket… 

Thereto to that place or to that matter or 
document 

the parties thereto 

Therefor [not to 
be confused 
with ‘therefore’] 

for that The equipment shall be delivered 
on 13 September 2003. The 
Company agrees to pay therefor 
the sum of $150,000. 

Thereupon immediately or shortly after that Delivery shall take place on 13 
September 2003. Thereupon the 
equipment shall be stored in the 
Company’s warehouse. 

Whereabouts the place where someone or 
something is 

The Company shall be kept 
informed as to the whereabouts 
of the products. 

Whereat at which The seller attempted to charge 
extra interest on late payment, 
whereat the buyer objected. 

Whereby by which The contract dated 1 May 19999, 
whereby the Company agreed to 
purchase the products. 

Wherefore as a result of which The buyer breached the contract, 
wherefore the seller suffered 
damage. 

Wherein (1) in which 
(2) in which place or respect 

The contract dated 1 May 1999, 
wherein it is stated that… 

Whereof of what; of which …the Company one of the 
directors whereof is a foreign 
national. 

Whereupon immediately after which The sum of $15,000 shall be paid 
by the buyer to the seller on 13 
September 2003, whereupon the 
buyer’s liability to the seller shall 
be discharged. 

  
 : انظر

Workshop on Contract Drafting and Patent Licensing    8 march 2008. 

C. Fox, Working with Contracts. What Law School Doesn’t Teach  You, 

Practising Law Institute ,2002   (  
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   :مفھوم القاعدة القانونیة

  
في معظم أشكالھا على  للنصوص القانونیة والعقود ودفاتر الشروط  تعتمد الصیاغة القانونیة

  :قاعدتین قانونیتین أساسیتین ھما
  

الوجوب القاعدة اآلمرة صارمة تفید . القاعدة القانونیة اآلمرة والقاعدة القانونیة المكملة 
واإللزام والقسر وال یمكن تعدیلھا نظرا لوجود نص تشریعي یحددھا أما القاعدة القانونیة 

القانون ثابت ومنتظم ومتفق . المكملة فیمكن النظر فیھا ودراسة الظروف المحیطة وتعدیلھا
میة ال القانون في نظریتھ العامة یحدد قواعد تقوی. علیھ كأن تقول قانون الجاذبیة قانون التبخر

تقریریة ال تعتمد النصح واإلرشاد بل تستخدم أسلوب اإلجبار واإللزام وتستخدم صیغ األمر 
لذلك یمكن أن نقول أن القانون یعتمد على قواعد قانونیة والقواعد  . أو النھي أو التكلیف

القانونیة لھا عنصر مادي من وقائع وأحوال وأحداث تنجم بفعل النشاط البشري وعنصر 
  .یتمثل في الحكم الذي تعطیھ القاعدة القانونیة معنوي

  
القاعدة القانونیة خطاب موجھ إلى األشخاص المكلفین یستھدف تنظیم سلوكھم وتوجیھھ 

  . و ال تخرج القاعدة القانونیة في العقود عن ھذا السیاق في السلوك. توجیھا عاما وملزما
  )٢٠٠٤-جامعة حلب  –كریم ظالم عبد ال .د –حمود غزال . د  –انظر مقدمة القانون ( 
  

  :خصائص القاعدة القانونیة
  

القاعدة القانونیة خطاب موجھ إلى األشخاص المكلفین  أفرادا وجماعات لھم  -١
وفي ھذا السیاق ال توجھ القاعدة القانونیة خطابھا للصبي غیر . شخصیتھم القانونیة 

توجھ .  أو القّیم علیھم الممیز أو المجنون أو المعتوه واستعاضت عن ھؤالء بالوصي
القاعدة القانونیة خطابھا لألشخاص الطبیعیین واألشخاص االعتباریین المتمتعین 

 اإلباحةمضمون خطابھا األمر بالقیام بعمل معین أو النھي أو . بالشخصیة القانونیة 
ب یج: " الحظ الصیاغة القانونیة للقاعدة في األمثلة التالیة. والجواز أو مجرد اإلنذار

یمضي في العمل الذي بدأه إلى أن یتمكن رب العمل من مباشرتھ  على الفضولي أن
 -١٩٢المادة " ( بنفسھ كما یجب علیھ أن یخطر بتدخلھ رب العمل متى استطاع ذلك

ال یجوز لشخص أن یتعاقد " في  والنھي ، وصیغة األمر )القانون المدني السوري
تعاقد لحسابھ ھو أم لحساب شخص آخر باسم من ینوب عنھ سواء أكان ال مع نفسھ

ال یجوز " ، )  القانون المدني السوري – ١٠٩المادة .." ( دون ترخیص من األصل
النصوص السابقة إذا كانت ھذه األحكام مخالفة  تطبیق أحكام قانون أجنبي عینتھ

وصیغ  ) القانون المدني السوري -٣٠المادة " (  للنظام العام واآلداب في سوریة
 إبطال یجوز لناقص األھلیة أن یطلب: " عن القیام بعمل معین كما في  باحةاإل

بإلزامھ بالتعویض إذا لجأ إلى طرق احتیالیة لیخفي  اإلخالل، وھذا مع عدم العقد
یجوز إبطال العقد " ، ) القانون المدني السوري – ١٢٠المادة " (  نقص أھلیتھ

حد المتعاقدین أو نائب عنھ من الجسامة إذا كانت الحیل التي لجأ إلیھا أ للتدلیس
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القانوني المدني  -١٢٦مادة  – ١فقرة(  "بحیث لوالھا لما أبرم الطرف الثاني العقد 
 كل سوري علم بجنایة على أمن الدولة ولم ینبئ بھا" وقد تحمل اإلنذار  )السوري 

ن بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالمنع م عوقبالسلطة العامة في الحال 
وننوه إلى أن العقود  .)قانون العقوبات السوري - ٣٨٨المادة (      "الحقوق المدنیة  

 . تتبع نفس أسلوب الصیاغة القانونیة 
 

القاعدة القانونیة عامة ومجردة خاصة وأنھا تتوجھ نحو األشخاص الطبیعیین  -٢
ین األشخاص واالعتباریین بصفاتھم ال بذاتھم والغایة من ذلك تحقیق مبدأ المساواة  ب

وھذا یحتم أن یعتمد خطاب القاعدة القانونیة المعیار الموضوعي المجرد عن 
طالما  االعتبارات الذاتیة تطبق على الدوام وعلى عدد ال متناھي من الحاالت

انظر  المدخل إلى علم القانون ( . توافرت الصفات والشروط العامة التي تفترضھا 
الحظ  ) ١٩٩٣العام  –  ٦ اإلسكندریة طمنشأة المعارف ب –د حسن كیرة  –

كل خطأ سبب ضررا للغیر یلزم صاحبھ : " الصیاغة القانونیة للفقرة التالیة 
  )القانون المدني السوري - ١٦٤المادة .." ( بتعویض ھذا الضرر

  

لتبني الدولة لھا والسھر على حسن تنفیذھا وتطبیقھا عن  القاعدة القانونیة ملزمة -٣
 .اء الذي یجبر األشخاص على إتباع القاعدة القانونیة واحترامھاطریق إیقاع الجز

مركز التعلیم  –جامعة القاھرة  –دروس في مقدمة القانون  –انظر د سمیر كامل ( 
  ) ٢٠٠١عام  –المفتوح 

  
  :أنواع القواعد القانونیة 

  
  :تصنف القاعدة القانونیة من حیث قوتھا في اإللزام إلى نوعین 

  آمرة وقاعدة قانونیة مكملة  ومفسرة قاعدة قانونیة 

  :مفھوم القاعدة القانونیة اآلمرة

ھي كل قاعدة قانونیة ال یستطیع األفراد أن یتفقوا على مخالفة أحكامھا وال یجوز لھم تبني 

القواعد . أحكاما غیر األحكام التي تفرضھا ھذه القواعد في كل ما یقیمونھ من عقود واتفاقیات

اإلرادة إذ تتحد العالقة بینھا على أساس قواعد مطلقة ینعدم إزاءھا سلطان القانونیة اآلمرة 

  : تكثر التعابیر التالیة في صیاغتھا. الخضوع المطلق والكامل ألحكامھا 

الخ من ......، وعلیھ أن...... یلتزم..... ، یقدم .....، ال یحق.....،  لیس لھ..... ال یجوز 

مثالھا القوانین واألنظمة والدساتیر وفي العقود . النھي واألمرالتعابیر التي تفید االلتزام و

  ) . ٤٥٠/٢٠٠٤الشروط العامة رقم دفتر  – ٥١/٢٠٠٤القانون ( السوریة  
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  :مفھوم القاعدة القانونیة  المكملة والمفسرة

ھي كل قاعدة قانونیة یجوز لألفراد االتفاق على ما یخالف أحكامھا فھي ال تسري إال عندما 

یتفقوا على مخالفة أحكامھا ویعود ذلك لكونھا ال تمس مصالح المجتمع العلیا والقوانین ال 

واألنظمة العامة بل تتناول مسائل تتعلق بالنشاط الخاص لألفراد وقد قصد المشرع من وضع 

. القواعد المكملة وضع نموذج للتعاقد ینطبق إذا لم تتجھ إرادة المتعاقدین إلى تنظیم یخالفھ

ى اتفق الفریقان على القاعدة القانونیة المكملة تصبح ملزمة لھما في الحالة التي اتفقا لكن مت

وفي ھذا السیاق تكون . تمنع ھذه القاعدة االتفاق على تطبیق أحكام أخرى یختارونھا. علیھا

اختیاریة في البدء وملزمة عند االنتھاء أي تصبح ملزمة للفریقین عند توقیع العقد أو تحریر 

تفاق على أساس أن القاعدة القانونیة  ال تكون قاعدة قانونیة إن لم یتوفي فیھا عنصر اال

  )دفتر الشروط الحقوقي والمالي والفني الخاص ( ومثالھا .اإللزام 

في كل األحوال ال یجوز للقاعدة القانونیة المكملة أو المفسرة أن تتناقض أحكامھا وشروطھا 

  . مع القاعدة القانونیة اآلمرة

  )٢٠٠٤عبد الكریم ظالم ، جامعة حلب ،. حمود غزال ، د. انظر مقدمة القانون ، د ( 
  )انظر عبد المنعم فرج الصدة ، أصول القانون ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، بال تاریخ( 
  

   مكونات الجملة القانونیة
  

  :تالیةعماد الصیاغة القانونیة وتتألف من المكونات ال تشكل الجملة القانونیة

 Legal Subject) یسمى أحیانا الفاعل القانوني( بالنص القانوني   المخاطب -١

 Legal Actionالفعل القانوني  -٢

 Legal Caseالحالة القانونیة  -٣

 Effectiveness of Conditionsالشروط التي تؤمن نفاذ الفعل القانوني   -٤

  
 Legal Subjectالفاعل القانوني  -١

  

خص المخول لھ حقا أو امتیازا أو سلطة أو یفرض علیھ التزاما یقصد بالفاعل القانوني  الش

قد یكون الفاعل . أو واجبا أو مسؤولیة وقد یكون شخصا طبیعیا وقد یكون شخصا اعتباریا

أو ما یعادلھ وھناك دائما اختالف وفرق بین الفاعل في  Proper nounالقانوني اسم علم 

  :قارن . نیة الجملة العادیة والفاعل في الجملة القانو
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A. A Bidder shall submit the Bid Bond before the deadline 

nominated on 1.12.2017. 

  ١/١٢/٢٠١٧على العارض أن یقدم التأمینات األولیة قبل یوم اإلغالق المحدد في 

B. A notice must be in writing. 

  . تكون األعذار مكتوبة 

ي فسھ الفاعل القانوني الذي یقوم بالفعل  أما فھو نالعادي  Bidderالفاعل  (A)في المثال 

لذلك یجب أن یكون الفاعل القانوني  . ال یعد الفاعل القانوني Noticeالفاعل   (B)الجملة 

شخصا لھ كیانھ القانوني  یؤدي واجباتھ ویفرض علیھ التزام وقد یكون شخصا طبیعیا أو 

  . شخصا اعتباریا

   :he Legal Subject Types of tأنماط الفاعل القانوني 
  

 : Universal Personالشخص العام  - ١

الشخص ھو كل فرد أو جھة اعتباریة أو حكومیة أو حكومة أو قطاع حكومي أو خاص     

أو مشترك أو جھاز أو ھیئة أو شركة تدار بشكل انفرادي أو جماعي أو لجنة إداریة أو أمناء 

  . ادي أو أي كیان قانوني آخرأو اتحاد احتكاري أو شركة أشخاص أو جمعیة أو ن

وكلمة  individualوكلمة فرد   A personتثور ھنا مشكلة الخلط بین كلمة شخص 

party  وكلمةBody  وھذا ینم عن ضعف في الصیاغة ألن كلمة شخص شاملة لكل ھذه

  . المفردات التي یجب استخدامھا بحذر شدید

  : مثال

A Person shall not enter a swimming pool unless that person 

wears a bathing suit. 

  . دخول حمام السباحة ما لم یكن ذلك الشخص یرتدي لباس االستحمام شخصیحظر على أي 

كلمة شخص في الجملة أعاله تشمل كل فرد أو جھة اعتباریة أو حكومیة أو حكومة أو قطاع 

شكل انفرادي أو جماعي حكومي أو خاص     أو مشترك أو جھاز أو ھیئة أو شركة تدار ب

أو لجنة إداریة أو أمناء أو اتحاد احتكاري أو شركة أشخاص أو جمعیة أو نادي أو أي كیان 

  .  Singularوقد ُعبَِر عنھ  باستخدام صیغة المفرد .  قانوني آخر
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 :الشخص التابع لفئة مھنیة في المجتمع - ٢

قتصر الفعل القانوني علیھ دون العارض والتاجر والمتعھد والطبیب والمحامي  حیث یومثالھ 
  : نقول. غیره من الفئات  
  .....یقدم المحامي.....یقدم المتعھد.....على الطبیب أن ...... على العارض أن

  .وھنا ینطبق الحكم القانوني على طبقة معینة في المجتمع دون غیرھا 
   

 :الشخص المعین بذاتھ - ٣

ذاتھ سواء كان طبیعیا أو اعتباریا مثل قد یكون الشخص الفاعل القانوني شخصا معینا ب

في  المتعھدأو  اإلیجارالعارض الذي یشترك في المناقصات السوریة أو المستأجر في عقد 

  عقود األشغال السوریة

If Bidder fails to submit a withdrawal in due time , administration 

has the right to renew his/her commitment period in his/her offer 

for three months. 

تجدید في انسحابھ في الوقت المناسب ، لإلدارة الحق  یمفي حال فشل العارض في تقد

  . ارتباطھ بعرضھ لمدة ثالث أشھر

  :صیغة المفرد للداللة على الجمع - ٤

  :من المتفق علیھ عالمیا أن تكون صیاغة الجملة القانونیة في المفرد ولیس الجمع كأن نقول

A contractor deserves  a monthly financial installment  against  

progress of work.  

  )كل متعھد. (دفعھ مالیة شھریة لقاء تقدم األعمال المتعھدیستحق 

  :والستخدام ھذه الصیغة أھمیة بالغة في 

 جعل عملیة الصیاغة القانونیة بسیطة وواضحة -١

 .تخصیص الحكم المصاغ على شخص بذاتھ -٢

  خص في الفئة ولیس كمجموعة منفصلةأكید على أن الحكم یسري على كل شالت -٣
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  :   الفاعل القانوني المتعدد - ٥

مسؤولیة  انونیة ویقع على الصائغ القانونيعندما یتعدد الفاعل تثور مشكلة الصیاغة الق

  :ل التاليااإلیضاح كما في المث

  ....ل الضرائب یحق  للمحافظة أو المدینة أو البلدة أو القریة  تحصی

  .ة واحدةرال تتعدد الضرائب وإنما تدفع لم وھنا

  : الفاعل القانوني المنفي-٦

  :باللغة االنكلیزیة استخدام  صیغة الفاعل المنفي مثل  ةیحظر في الصیاغة القانونی

No person shall smoke in this area. 

  :ونستعیض عنھا بصیغة الحظر التالیة 

A person may not / shall not smoke in this area. 

  :مشكالت الفاعل القانوني
  

ھ ھو من قام بالفعل لكن ھذا التعریف الفاعل على أن االنكلیزیة التقلیدیة تعرف كتب القواعد

  :ملتبس وال یخلو من الضعف و التشویش لألسباب التالیة اأحیان

یعني أن ھذا  Signed a contract Khalidوقع عقدا   اعندما نقول أن خالد -١

 ). الفاعل القانوني( بفعل التوقیع على العقد خالد ھو من قام 

 is lovely in the spring Lattakiaعندما نقول الالذقیة جمیلة في الربیع   -٢

      ھو الفاعل للجملة االنكلیزیة  Lattakiaتعتبر قواعد اللغة االنكلیزیة أن التعبیر 

 .)فاعل غیر قانوني ( 

تعتبر قواعد اللغة  knows him well Sheعرفھ جیدا عندما نقول ھي ت -٣

 .)فاعل غیر قانوني ( ھو الفاعل للجملة االنكلیزیة  Sheاالنكلیزیة أن الضمیر 

suffered a heart  Mohammadعندما نقول عانى محمد من أزمة قلبیة   -٤

attack  تعتبر قواعد اللغة االنكلیزیة أن اسم العلمMohammad  ھو الفاعل

 .)فاعل غیر قانوني ( ة االنكلیزیة رغم أنھ یعاني ویتألم  للجمل

was attacked  My brotherعندما نقول اعُتدَي على أخي من كلب الجیران  -٥

by the neighbour's dog  قواعد اللغة االنكلیزیة أن التعبیر تعتبرMy 

brother   ر فاعل غی( ھو الفاعل للجملة االنكلیزیة رغم أنھ تعرض لالعتداء

 .)قانوني 
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is wrong with this  Somethingعندما نقول ھناك خلل في ھذا القرص  -٦

disk drive  تعتبر قواعد اللغة االنكلیزیة أن التعبیرSomething   ھو الفاعل

 ).فاعل غیر قانوني ( للجملة االنكلیزیة رغم أنھ موضوع الجملة  

 ,can hear  nobodyIn spaceعندما نقول في الفضاء ال أحد یسمع صراخك  -٧

your scream   تعتبر قواعد اللغة االنكلیزیة أن التعبیرnobody    ھو الفاعل

 ).فاعل غیر قانوني ( للجملة االنكلیزیة رغم أنھ موضوع الجملة  

time these kids were in  It'sعندما نقول حان الوقت لیذھب الصغار للنوم  -٨

bed ضمیر المصمت تعتبر قواعد اللغة االنكلیزیة أن الit    ھو الفاعل للجملة

 ).فاعل غیر قانوني ( االنكلیزیة رغم أنھ موضوع الجملة  

The door broke/ Glassالخ ..انفتح الباب / عندما نقول انكسر الزجاج  -٩

opens  ن  یقواعد اللغة االنكلیزیة أن االسمتعتبرThe door/Glass ھما 

 ergativeتحت طائفة أفعال  انندرجی اماالنكلیزیة رغم أنھ ةلجملفي ا فاعالن

verbs      ) فاعل غیر قانوني.( 

 

  :انظر
Rodney Huddleston and Geoffrey K. Pullum, A student's Introduction to 

English Grammar , Cambridge, 2009    

  : الحظ حضور الفاعل القانوني في الجمل التالیة 

The buyer shall pay to the seller the purchase price on 1 

December 2001. 

  The buyer: الفاعل القانوني
  shall pay: الفعل القانوني 

  

The purchaser shall receive the purchase price on 1 December 
2001. 

  The purchaser: الفاعل القانوني 
  shall receive: الفعل القانوني 

The Landlord agrees with the Tenant to keep the main structure 
and electrical and gas supplies in repair and to keep heating and 
water supply apparatus supplied by the Landlord in repair. 
 

  The Landlord :الفاعل القانوني 
  agrees with: الفعل القانوني
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The Trustees may insure against any loss or damage from any 
peril any property for the time being comprised in the Trust Fund 
for any amount and pay the premiums out of the Trust Fund. 
 

  The Trustees: الفاعل القانوني
  may insure against: الفعل القانوني 

  
  اعال قانونیا  أما الفاعل في الجملة التالیة فال یعد ف

Notice shall be given in writing. 
  . غیر معروف لدینا" األعذار " مرسل 

  
  :وینطبق ذلك على الصیاغة التالیة 

Trustees may be appointed or removed by deed. 
  . حیث یغیب الشخص المسؤول في الجمعیة 

  :لذلك
في تحدید الواجبات نیة لألھمیة یجب تجنب إغفال الفاعل القانوني في الصیاغات القانو

  :قارن الجملتین  التالیتین .والمسؤولیات 
  

Employees will be entitled to maternity/paternity leave. 
 

  : حبذا لو تمت الصیاغة كما یلي
  

The Employer shall give Employees maternity/paternity leave. 
 

  :انظر
Doonan, E and Foster, C ,Drafting ( legal skills series),  Second edition Cavendish 
Publishing Limited, The Glass House, Wharton Street, London WC1X 9PX, United 
Kingdom /2000 
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  Legal actionالفعل القانوني  - ٢
  

علیھ الفھم العام یعتبر الفعل القانوني من أھم مكونات الجملة القانونیة  واألساس الذي یبنى 

ر عن غة ذلك الجزء من الجملة الذي یعبیقصد بالفعل القانوني في الصیا. للجملة المصاغة

بعمل معین أو تفرض علیھ القیام حق أو امتیاز أو سلطة أو التزام أو مسؤولیة تخول الفاعل 

  : مسؤولیة كأن نقول

  . على العارض وقبل تقدیم عرضھ أن یقوم بزیارة موقع العمل

Bidder shall make a worksite visit before submission of his offer. 

  .یجوز للشرطة ودون أمر ضبط أن تقبض على المشتبھ بھ

The police may, without warrant, arrest the suspected person 

  .یعتبر باطال كل عقد یبرم بما یخالف ھذا القانون

A contract entered into ,in contravention of this act , is void. 

ولما كان الفعل القانوني في أغلب حاالتھ یفرض التزاما أو واجبا على الفاعل القانوني أو 

یخولھ سلطة ما  أو یمنحھ حقا أو اختصاصا أو امتیازا أو یفرض علیھ شرطا  یكثر استخدام 

التي تستخدم ألداء  اآلمرة تلك األفعال بالصیغالصیغ اآلمرة  مع الفعل القانوني  ویقصد 

نذكر من الصیغ اآلمرة على سبیل المثال ولیس الحصر ما . المعنى المراد بھا دون غیره 

  : یلي

Mean, construe یعني...یقصد 
Declare, represent, acknowledge یقر 
Represent , warrant یقر ویتعھد 
Undertake یتعھد 
Abide by , comply with , adhere to تزم بـیل... 
Warrant, guarantee یضمن... 
Apply to ینطبق على.../ یسري... 
Is subject to, is governed by یخضع لـ.... 
Indemnify , compensate یعوض... 
Provide , contextualize  ینص على.... 
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ى الصائغ مراجعة وفي الصیاغة علینا دائما االنتباه إلى الصیغة القانونیة المستخدمة لذلك عل

سنورد أدناه ...قواعد اللغة االنكلیزیة  في مرجع جید نظرا لصعوبة حصرھا في ھذا الكتاب

  .بعض المالحظات الخاصة بالصیاغة القانونیة یمكن للصائغ االستعانة بھا

  :الحاضر البسیط في الصیاغة القانونیة

 presentحاضر ن وقت العللحدیث  Present tenseیستخدم زمن الحاضر البسیط 

time نقول : كوظیفة رئیسیة  

I promise to sign the contract 

She signs the contract 

  :لكنھ قد یستخدم للتعبیر عن المستقبل كما في 

The next meeting is at 4 o'clock. 

The meeting tomorrow comes at 6.10 pm. 

Exams start next week. 

We arrive two days before the Eid. 

  :ویمكن اإلشارة للمستقبل باستخدام الحاضر البسیط كما في الجمل التالیة 

Please bring the washing in if it rains. 

I will give it to you before I leave. 

I hope that you are feeling better today.  

د إیصالھ قد یختلف كثیرا باختالف للغة أھمیة قصوى في الصیاغة القانونیة ألن المعنى المرا

  :قارن . الصیغ اللغویة

(a) She has lived in Paris for ten years. ) عمل انتھى للتو (   

(b) She lived in Paris for ten years. )  عمل انتھى في الماضي البعید(  

 

 

(a)She has met the president. ) عمل انتھى للتو (    
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(b)She met the president. )  ل انتھى في الماضي البعیدعم(   

 

(a)The primer has resigned.   ) عمل انتھى للتو(  

(b)The primer resigned. )  عمل انتھى في الماضي البعید(   

 

(a) You have put on some weight. ) عمل انتھى للتو (    

(b) You put on some weight. )  عمل انتھى في الماضي البعید(   

 

  :لیتینقارن الصیغتین التا

It is essential that he keep us informed. )      للتمني(   

It is essential that he keeps us informed.  )أمر ضروري  (  

  :قارن الصیغتین التالیتین

(a). She has already gone to bed. من وجودھا في السریر  الست متأكد  

(aa). She has been to bed for two hours. لت في السریر ال زا  

(b).She had already gone to bed when we arrived. 

 من وجودھا في السریر عندما وصلنا الست متأكد

(bb).She had been to bed for two hours  when we arrived. 

 ال زالت في السریر عندما وصلنا

 : الفرق في المعنى بین قارن. وقد تكون الصیاغة على الشكل التالي

(a) We believe that she was in Bonn at the time. )إشارة للماضي ) 

(b) We believe her to have been in Bonn at the time. 

)إشارة للماضي )                                          

(c) As we reached agreement yesterday, we do not need to 

meet today. )إشارة للماضي  ) 
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(d) Having reached agreement yesterday, we do not need to 

meet today. إشارة للماضي( ) 

   :قارن . یزال مستمرا وقد تدل الصیاغة على عمل تم انجازه  أو عمل ال

(a) She wrote a novel.   ) تم العمل في الماضي(  

(b) She was writing a novel.  )ال یزال العمل مستمرا (  

(c) She spent last summer with her parents.  ) تم العمل في الماضي(  

(d) She still lived with her parents.   )ال یزال العمل مستمرا(  

 

  : وقد نستخدم زمن الماضي للتعبیر عن المستقبل كما في الجمل التالیة 

It would be better If I took them to school next week. )خطة مستقبلیة(  

I told you he was going to come to the party.  )خطة مستقبلیة (  

I knew Julie would make dinner.  ) عمل اختیاري(  

Jane said Sam was going to bring his sister with him, but he 
came alone.  )خطة مستقبلیة(  

I had a feeling that the vacation was going to be a disaster. )تنبؤ(  

He promised he would send a postcard from Egypt.  ) وعد(  

  
  : الغموض في فھم الفعل القانوني 

  
  : الحظ الجمل التالیة.   یحصل االلتباس في بعض الجمل ویحتاج إلى توضیح  قد
  

You can drive. ) ھل المقصود المقدرة  أم اإلذن بالقیادة؟ (   
 
You cannot be serious. ) لدھشة؟ ھل المقصود اإلنكار أم ا(   
 
I thought he was a friend of mine. ) ھل المقصود المعرفة الحقیقیة أم الخیبة؟ (   

 
  :انظر

Rodney Huddleston and Geoffrey K. Pullum, A student's Introduction 

to English Grammar , Cambridge, 2009    
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انوني واضح المعالم  واألبعاد ویرى علماء الصیاغة القانونیة ضرورة أن یكون الفعل الق

الحظ األمثلة . قانونیة  ةومرتبطا بالفاعل القانوني  ألنھما یشكالن حجر الزاویة لكل جمل

  :التالیة

The Employer will engage the Employee as a sales manager. 
  

  The Employer: الفاعل القانوني 
  will engage: الفعل القانوني 

  

My Executors shall pay £10,000 to X. 
 

  My Executors: الفاعل القانوني 
  .shall pay £10,000 to X: الفعل القانوني 

The seller may terminate the contract by giving notice. 
 

  The seller: الفاعل القانوني
  may terminate: الفعل القانوني 

  
  :انظر

Doonan, E and Foster, C ,Drafting ( legal skills series),  Second edition Cavendish 
Publishing Limited, The Glass House, Wharton Street, London WC1X 9PX, United 
Kingdom /2000 
 

  
  

   legal caseالحالة القانونیة  -٣
  

الحالة القانونیة بأنھا الحكم القانوني الذي یسري في حالة معینة بظرف  Coodeیلخص كود 
ویعد تحدید الحالة القانونیة أو الرسالة القانوني من المھمات التي یقوم بھا الصائغ  معین

القانوني بھدف إیصال رسالتھ المتوخاة من النص ویجب وصف الحالة القانونیة التي 
  . استدعت النص القانوني المراد

  :مثال
  :الحظ . ونیا إذا قرأنا الجملة التالیة نجد أنھا تتضمن فاعال  قانونیا وفعال قان

  
My Trustees shall pay my son, John, £50,000. 
 

  My Trustees: الفاعل القانوني 
  shall pay my son, John, £50,000: الفعل القانوني
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  : وفي حال تم إدراج أي شروط إضافیة للجملة السابقة أو ظروف أو حاالت  تصبح كما یلي
  

When my son, John, attains the age of 21 years my Trustees 
shall pay him the sum of £50,000. 

  
  when my son, John, attains the age of 21 years :الحالة القانونیة 
  My Trustees: الفاعل القانوني 

  shall pay my son, John, £50,000: الفعل القانوني
  

   :وأحیانا نضع الحالة في نھایة الجملة للتوضیح 
  

My trustees shall pay the sum of £50,000 to my son, John, when 
he attains the age of 21. 
 
 

     Case Analysisتحلیل الحاالت 
  

1.If a card is lost or stolen or a card is for any other reason liable 
to be misused, you must immediately notify us. 

  :الحالة القانونیة
if a card is lost or stolen or a card is for any other reason 
liable to be misused. 

   you :الفاعل القانوني

  
  .must immediately notify us :الفعل القانوني

  
2. In the event of absence on account of sickness or injury the 
Employee (or someone on his behalf) must inform the Employer 
of the reason for the Employee’s absence not later than the end 
of the working day on which absence first occurs. 

  
  : الحالة القانونیة

in the event of absence on account of sickness or injury 
  :الفاعل القانوني 

the Employee (or someone on his behalf) 
  : الفعل القانوني

must inform the Employer of the reason for the Employee’s absence 
not later than the end of the working day on which absence first 
occurs. 
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3. Where the Tenant fails to execute a repair specified in a notice 
served under clause 12 hereof, the Landlord or his agents may 
enter the premises and carry out that repair. 

  
  :الحالة القانونیة 

where the Tenant fails to execute a repair 
  :الفاعل القانوني

the Landlord or his agents 
  : الفعل القانوني

may enter the premises and carry out that repair 
  

  : والتي تقول/  ٣/ الحظ صیغة الشرط في الجملة رقم  :مالحظة 
specified in a notice served under clause 12 hereof 
 
 
4. Where the seller terminates the contract because he is unable to 
supply the goods, the seller will refund to the buyer all sums paid by 
the buyer under the contract. 
 

  :الحالة  القانونیة
where the seller terminates the contract 

  : الشرط القانوني
because he is unable to supply the goods 

  :الفاعل القانوني
the seller 

  : الفعل القانوني
will refund to the buyer all sums paid by the buyer under the contract 
 

  :والتي تقول/  ٤/ الحظ صیغة الشرط في الجملة رقم  :مالحظة 
because he is unable to supply the goods 

  
  

  in legal sentences  Drafting tense: صیاغة الزمن في الجملة القانونیة
  

ن من الماضي یستعمل الزمن في الصیاغة القانونیة كثیرا نطقا وكتابة ولذلك عندما یقفز الزم
إلى المضارع  إلى المستقبل في الجملة القانونیة یجعل الفھم واالستیعاب للجملة صعبا 
وتصبح الجمل القانونیة غامضة ولھذا السبب نجد أن كل القوانین والتشریعات تستخدم في 

 Lopes LJ said in Re Pulborough P S B(صیاغتھا الزمن المضارع البسیط 
E [1894] 1 QB 725, p 737 (  
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  : حظ ال
1.The common duty of care is a duty to take such care as in all the 
circumstances of the case is reasonable to see that the visitor will be 
reasonably safe in using the premises for the purposes for which he is 
invited or permitted by the occupier to be there. 
 
2. Where any damage is caused by an animal which belongs to a 
dangerous species, any person who is a keeper of the animal is liable 
for the damage, except as is otherwise provided by this Act. 

  
)2(2) of the Occupiers’ Liability Act 1957 (  
  

  :مبررات استخدام الزمن الحاضر البسیط في الصیاغة القانونیة 
  

  :یجب استخدام الحاضر البسیط في صیاغة الوثائق القانونیة لألسباب التالیة 
  

 البساطة في الحدیث -١
 الوضوح -٢
 التعامل مع الحقائق -٣
 الدقة  -٤
 تجنب التعقیدات في التراكیب اللغویة المختلفة  -٥
 ریرالمیل نحو الوصف والتب -٦

  
المراد إیصالھا لھذا السبب ھناك میل للوضوح الذي یساعد في سرعة الفھم والتقاط الفكرة 

. منوھین أن السرد في الكتابة العادیة یختلف كثیرا عن الكتابة القانونیة كما مر معنا سابقا
بصیغتھا اآلمرة في الصیاغات القانونیة لكن في معظم  Shallھناك میل دائم الستخدام 

إال في حاالت اإللزام وااللتزام والقسر إلیكم  shallیان لیس ھناك ضرورة الستخدام األح
اآلمرة  و التي یفضل استخدام صیغة الحاضر البسیط في   shallبعض األمثلة التي تستخدم 

  : صیاغتھا  قارن الجمل التالیة 
  

(a) If the buyer shall give 14 days notice in writing to the seller he 
may return the goods ... 
(b)If the buyer gives 14 days notice in writing to the seller he 
may return the goods ... 
 
(a)If the trustee shall in their absolute discretion determine ... 
(b)If the trustee in their absolute discretion determine ... 
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(a)If any balance shall have been found to be due ... 
(b)If any balance is found to be due ... 
 
(a)All payments shall be made in such manner as the trustees shall 
direct ... 
(b)All payments are made in such manner as the trustees direct ... 
 
(a)If any person shall neglect to ... 
(b)If any person neglects to ... 
 

  
 Legal Instrumentsأدوات في الصیاغة القانونیة 

 
  :  whereصیغة  -١

  :تستخدم في التعبیر عن الحاالت المفتوحة  نقول
  

  .................إذا ابرم العقد بشكل صحیح
Where a contract is concluded correctly…….. 

  ..........لمتعھد إخطارا بـإذا أعطي ا
Where the contractor has been given a notice of…… 

  ..............إذا اكتشفت اإلدارة أن المتعھد قد
Where the administration discovers that contractor…….. 
 

 
 :   in case of, in the event of, in case where , ifصیغة   -٢

  :كنوع من االحتیاط المستقبلي المشروط كأن نقولتستخدم ھذه الصیغ 
  

  .................... في حال تقاعس المتعھد عن 
If contract fails to…………..(in the event of..) 

  ............المتعھد في  جمیع األحوال إذا أخفقفي 
In any case where contractor fails to…… 

  .........اإلدارة ھي السبب في أما في الحاالت التي تكون فیھا
However, in case where the administration is the cause in…. 

  .......................إذا قام المتعھد بـ
If contractor…… 

  .....إذا اقترف أحد الفریقین خطأ علیھ أن 
If a party commits a mistake he has to……. 
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  الفصل التاسع
  

  لصیاغة القانونیةالعدد في ا
Numbers in Legal Drafting 

 
 Numbers count ; they take you up and down    األرقام تھم ؛ قد ترفعك وقد تنزلك

 A wise man    حكیم

 
األرقام مھمة جدا في الصیاغة القانونیة و أساسیة في إعداد العروض وصیاغة العقود 

قانونیة  لھذا السبب كان لھا أھمیة خاصة من الحكومیة والوثائق والمعاھدات والنصوص ال
  : ناحیتین
 السالمة اللغویة عند الصیاغة  -١
 الجمالیة اللغویة لكتابة األرقام  -٢

ولیس ھناك أسوأ من وثیقة قانونیة أو عقد أو فاتورة  كتبت أرقامھا خطأ باألرقام والتفقیط  
  . ألن الخطأ یستدرج الخطأ والتأویل والتفسیر 

أھمیة األعداد واألرقام في صیاغة الوثائق باللغتین العربیة واالنكلیزیة وفي  ومن ھنا جاءت
ھذا الفصل سنقوم بتقدیم مراجعة شاملة  لألعداد في اللغتین االنكلیزیة والعربیة بحیث یتمكن 

  . الصائغ القانوني بكل یسر من الرجوع إلیھا عند الضرورة 
  
 sh Numbers in Engliاألعداد في االنكلیزیة  
 

  :ھناك نوعان من األعداد في اللغة االنكلیزیة  ھما 
Cardinal Numbers - 1 (one), 2 (two) etc.  

  تستخدم في التعداد
 

Ordinal Numbers - 1st (first), 2nd (second) etc.  
  تستخدم في التعداد التراتبي المعرف

 
 Cardinal Numbersاستخدامات 

 مثال : التعداد العادي  -١
I have two brothers. There are thirty-one days in January. 

 مثال: التعبیر عن العمر -٢
I am thirty-three years old.  
My sister is twenty-seven years old.  

  مثال: قراءة أرقام الھواتف -٣
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Our phone number is two-six-three, three-eight-four-seven. (481-
2240) 

 مثال: ن واألعوام التعبیر عن السنی -٤
She was born in nineteen seventy-five (1975).  
America was discovered in fourteen ninety-two . 

  
  : مالحظة حول األعوام والسنین

  
   عندما نكتب السنین أو نقرؤھا نقسمھا إلى قسمین 

1980 : nineteen eighty 
1989: nineteen eighty nine 
1970: nineteen seventy 

  فیقرأ ویكتب  ٢٠٠٠أما عام  ١٩٩٩ینطبق ذلك على قراءة وكتاب السنین حتى عام 
2000 : two thousand 

  ولیس 
two thousands 

  فتكتب وتقرأ  ٢٠٠٠أما باقي السنین فوق 
2001: two thousand ( and ) one 
2010: two thousand ( and ) ten 
2015: two thousand ( and ) fifteen 
2017: two thousand ( and ) seventeen 
 

 Numbers Ordinalاستخدامات 

األول من آب ، الثاني بالترتیب ، الرابع : في اللغة العربیة نعرفھا بـ أل التعریف كأن نقول 
  :إلى نھایة العدد كأن نقول  th–في اللغة االنكلیزیة یضاف لھا المقطع . عشر من نیسان

The fourteenth of February  
 : مثال. التواریخ -١

My birthday is on the 27th of January. (Twenty-seventh of January) 
 

 :مثال. وضع األشیاء في الترتیب  -٢
Liverpool came second in the football league last year. 

 :مثال. مع أرقام الطوابق في البنایات -٣
His office is on the tenth floor.  

 : مثال. المیالد والموالیدمع أعیاد  -٤
He had a huge party for his twenty-first birthday.  
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  :  العادیةقائمة  باألعداد 

21 - twenty-one  

22 - twenty-two  

23 - twenty-three  

30 - thirty  

40 - forty  

50 - fifty  

60 - sixty  

70 - seventy  

80 - eighty  

90 - ninety  

100 - one hundred*  

101 - one hundred and 

one  

200 - two hundred  

300 - three hundred  

1000 - one thousand  

1,000,000 - one million  

10,000,000 - ten million  

1 - one  

2 - two  

3 - three  

4 - four  

5 - five  

6 - six  

7 - seven  

8 - eight  

9 - nine  

10 - ten  

11 - eleven  

12 - twelve  

13 - thirteen  

14 - fourteen  

15 - fifteen  

16 - sixteen  

17 - seventeen  

18 - eighteen  

19 - nineteen  

20 - twenty  

 

  مالحظات حول كتابة األعداد وقراءتھا

 :وما شابھھ بطریقتین اثنتین ١٢٧یمكن قراءة العدد  -١

(127) one hundred and twenty-seven  

(127) a hundred and twenty-seven. 

  :نقول/   ١.٠٠٠.٠٠٠/ و/  ١٠٠٠/ وتنطبق القاعدة على 

One thousand (a thousand) ,  one million (a million) 
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 :/ ٩٩/ و / ٢١/لكتابة األرقام بین ) - (نحتاج  -٢

Twenty-one , thirty-five , fifty-six ,ninety-nine. 

 :عبر وضع فاصلة بینھا لسھولة القراءة لطویلة نحتاج لتجزئة األرقام ا -٣

5000000 : 5,000,000 ( 5 million ) 

  ersOrdinal Numbقائمة باألعداد التراتبیة 

  

  / صفر / العدد 

لكن عندما نقرأ  أرقام الھواتف أو نعطي    Zeroوینطق /   0/في العادة یكتب باالنكلیزیة 
ینطق الصفر على شاكلة الحرف الكتابي . األرقام العادیة على الھاتف تنطق بطریقة مختلفة  

 /O  . /مثال:  
505-1023 = five-O-five, one-O-two-three 

22nd - twenty-second  
23rd - twenty-third  
30th - thirtieth  
40th - fortieth  
50th - fiftieth  
60th - sixtieth  
70th - seventieth  
80th - eightieth  
90th - ninetieth  
100th - hundredth  
101th - hundred and first  
200th - two hundredth  
300th - three hundredth  
1,000th - thousandth  
1,000,000th - ten millionth  

1st - first  
2nd - second  
3rd - third  
4th - fourth  
5th - fifth  
6th - sixth  
7th - seventh  
8th - eighth  
9th - ninth  
10th - tenth  
11th - eleventh  
12th - twelfth  
13th - thirteenth  
14th - fourteenth  
15th - fifteenth  
16th - sixteenth  
17th - seventeenth  
18th - eighteenth  
19th - nineteenth  
20th - twentieth  
21st - twenty-first  
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  ns and DecimalsFractioالكسور 

 ordinalبالطریقة التالیة وتنطق بالقراءة التي تتم بھا األرقام التراتبیة  تكتب الكسور 
Numbers .مثال:  

1/2 - a half  
1/3 - a third  
2/3 - two thirds  
1/4 - a quarter (a fourth)  
3/4 - three quarters (three fourths)  
1/5 - a fifth  
2/5 - two fifths  
1/6 - a sixth  
5/6 - five sixths  
1/7 - a seventh  
1/8 - an eighth  
1/10 - a tenth  
7/10 - seven tenths  
1/20 - a twentieth  
47/100 - forty-seven hundredths  
1/100 - a hundredth  
1/1,000 - a thousandth  

  
  : مالحظات حول الكسور

   a quarter , a fourth: تین یكتب وینطق بطریق 1/4الكسر  -١

  two and a three-fifths: یكتب وینطق  3/5 2الكسر  -٢

 two and a half: یكتب وینطق   1/2 2الكسر   -٣

 two point five: یكتب وینطق  2.5الكسر  -٤

 : تكتب بالطریقة التالیة  789.456,3الكسور العشریة الكبیرة  مثل   -٥

seven eight nine. pointsix -iftyfour hundred and f ,three thousand  

  )العمالت وأجزائھا ( یشذ عن ھذه القاعدة األرقام التي تتحدث عن الدوالرات والسنتات  

  twenty-one dollars, ninety-five (cents): تكتب وتنطق بالطریقة التالیة  21.95$مثال 
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  :  Cardinal Numbersالعادیةاألرقام  قراءة وكتابة 

379 = three hundred and seventy nine  
2,860 = two thousand eight hundred and sixty  
5,084 = five thousand and eighty-four  
470,000 = four hundred and seventy thousand  
2,550,000 = two million, five hundred and fifty thousand  
3,000,000,000 = three billion 

الكلمات التي تحتھا خط في حالة المفرد ولیس الجمع  تكتب ھكذا ألنھا جزء من الحظ أن 
  :الجمع  إلیھا كأن نقول  /s/رقم  أما إذا أتت لوحدھا فیمكن إضافو 

thousands of people; millions of insects; billions of dollars 
  
  

  : dinal NumbersOr  قراءة وكتابة األرقام التراتبیة
  

  :ھذه األرقام في التواریخ واألعوامتكثر 
4 January/ 4th January 
the fourth of January / January the fourth. 
 
21 May / 21st May 
the twenty-first of May / May the twenty-first 
 
1997 = nineteen ninety seven  
1905 = nineteen hundred and five or nineteen oh five  
 

 :Fractions and decimals ءة الكسور والكسور العشریة وكتابتھاقرا

1 1/4 = one and a quarter  

1 1/2 = one and a half  

1 3/4 = one and three quarters  

1 1/3 = one and a third  

1.25 = one point two five  

1.5 = one point five  

1.75 = one point seven five  

1.33 = one point three three  
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  Percentagesقراءة وكتابة النسب المئویة 

26% = twenty-six per cent  

More than 50% is the majority;  

less than 50% is the minority. 

 Basic Arithmeticقراءة وكتابة العملیات الریاضیة األساسیة 

+ = addition e.g. 6 + 4 = 10 (six plus/and four equals/is ten)  

- = subtraction e.g. 6-4 = 2 (six minus four equals/is two) 

X = multiplication e.g. 6 X 4= 24 (six times / multiplied by four 

equals/is twenty-four) 

/ = division e.g. 4/2 = 2 (four divided by two equals/is two) 

   : حاالتھ المختلفة  في/ صفر / كیف ننطق ونكتب الرقم 

  : الھاتف

603 724 = six oh three, seven two four (AmEng = six zero three) 

  الریاضیات

0.7 = nought point seven, 6.02 = six point oh two 

  درجات الحرارة
-10 degrees = ten degrees below zero / minus ten degrees 
 

  كرة القدم
2-0 = two nil 

  
  التنس

40-0 = forty love 
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  : a/one billion    1,000,000,000قراءة وكتابة الملیون

  لتعني ملیون ملیون Billionفي االنكلیزیة القدیمة كان تستعمل لفظة 

مثل   a milliardللداللة على ألف ملیون  Billionفي االنكلیزیة الحدیثة یستعمل اللفظ 
  . االنكلیزیة األمریكیة

  
  xpressing Numbers in EnglishEاألرقام باالنكلیزیة قراءة وكتابة 

  
 ٩٩- ٢١األرقام من  -١

25   twenty-five  
57   fifty-seven  
89   eighty-nine 

 ١٠٠األرقام التي تزید عن  -٢
 
203      two hundred and three             
           (AmE: two hundred three) 
622      six hundred and twenty-two      
           (AmE: six hundred twenty-two) 
 

 ١.٠٠٠.٠٠٠و ١٠٠٠ألرقام بین ا -٣
 
1,803    one thousand, eight hundred and three             
            (AmE: one thousand, eight hundred three) 
1,963    one thousand, nine hundred and sixty-three      
             (AmE: one thousand, nine hundred sixty-three) 
2,840    two thousand, eight hundred and forty             
             (AmE: two thousand, eight hundred forty) 
 

 / ٠٠/ األرقام التي تنتھي بـ  -٤
 
1700=seventeen hundred 
1800=eighteen hundred 
1900= nineteen hundred 
 

 :األرقام التي تستخدم للتعریف بحدث معین -٥
1963= one nine six three 
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 :أرقام الھواتف التي تحتوي أرقاما مكررة -٦
 
561 6603    five six one [pause] double six 'oh' three  (AmE: five 
six one [pause] six six 'oh' three)  
 

 :األرقام التي تختص بالتواریخ  -٧
 
1058   ten fifty-eight 
1706   seventeen hundred and six (or 'seventeen oh six') 
1865   eighteen sixty-five 
1900   nineteen hundred 
 

 / :٠٩/وحتى / ٠١/األرقام التي تختص بالتاریخ وتنتھي بالرقم  -٨
 
1901= nineteen oh one / nineteen hundred and one 
1909= nineteen oh nine / nineteen hundred and nine 
 
2001= two thousand and one (AmE: two thousand one) 
2006= two thousand and six (AmE: two thousand six) 
2010= two thousand and ten (AmE: two thousand ten) 
2017= two thousand and seventeen (AmE: two thousand 
seventeen) 
 

 : م الخاصة بالطیراناألرقا -٩
 
110      one ten (or 'one one oh') 
1248    twelve forty-eight 
2503    twenty-five oh three 
3050    three oh five oh (or 'three zero five zero', 'thirty fifty') 
 

 أرقام المالیین  -١٠
 
1,412,605        one million four hundred (and) twelve 
thousand six hundred (and) five 
  
2,760,300        two million seven hundred (and) sixty 
thousand three hundred 

  . في الكتابة/  and/ یسقطون  األمریكیةفي االنكلیزیة 
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  :كتابة النقاط والفواصل بین األرقام باللغة االنكلیزیة

  
 ري   النقطة لفصل الرقم األساسي عن الرقم العش -١

3.062 means 'three point nought six two'. 
  point= النقطة 

 
 الفاصلة لفصل المئات عن اآلالف عن المالیین  -٢

3,062 means 'three thousand and sixty-two'. 
  

  . لذلك یجب االنتباه بشدة لكتابة األرقام عند الصیاغة القانونیة لألرقام
  
  

  مفھوم العدد في اللغة العربیة
  
یذكر  لتحدید كٍم ُمّعیٍن ،  –وقد یكون مبنیا  –لفظ معرب في الغالب عدد في اللغة العربیة ال

  . وھو فئاٌت ، ولكل فئة أحكام تتعلق بالتأنیث والتذكیر واإلعراب والبناء
  

  . ولسھولة الفھم واالستیعاب سنقسمھ إلى فئات
  

 )١(الفئة األولى 
  

 : التأنیث والتذكیر واإلعراب ، مثل  لمعدود فيوھذان العددان یطابقان ا.  ٢و١العددان 
  

  جاَء َولٌَد واِحدٌ 
  فعل ماض مبني على الفتح:   جاء
  فاعل مرفوع عالمتھ تنوین الضم :   ولد

   صفة مرفوعة:   واحد
  

 جاَءْت بنتان اثنتان
  فعل ماض مبني على الفتح ، التاء للتأنیث حرف مبني على السكون:   جاءت
  المتھ األلف ألنھ مثنى فاعل مرفوع ع: بنتان 
   صفة مرفوعة عالمتھا األلف  :  اثنتان

  
  :وكذلك الحال مع ھذین العددین عندما یدالن على ترتیب 

   
  استقبلت األسرةُ مولوَدتھا الثانیةَ  /  استقبلْت األُسرةُ مولوَدھا الثانيَ  
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   ولى الساِئُق َیْسُكُن في الطبقِة األ/  الساِئُق َیْسُكُن في الطابِق األولِ 
  ألَقْت الشاعرةُ الثانیُة قصیَدتھا /  ألقى الشاعُر الثاني قصیدَتھُ 
باِح الثاني باحة َ الثانیة َ /   التقى المذیُع بالسَّ   التقى المذیع السَّ

أُت الفائَِز األَولَ  أُت الفاِئَزَة األولى /  َھنَّ   َھنَّ
لُ    ھذِه البْنُت األُولى/  ھذا الَولَُد األوَّ

  
 ة الفئة الثانی

  
 غیر المركبة  –المفردة  ١٠و  ٩-٣األعداد من 

وھذه األعداد تخالف المعدود في التذكیر والتأنیث ، فإن كان العدد مذكرا كان معدوده مؤنثا 
كان معدوده مؤنثا والعكس صحیح ، وأما   والعكس صحیح ، وأما إعرابھا وإعراب االسم

 :من بعد ، نقول  بعدھا فسنالحظھ –المعدود  – إعرابھا وإعراب االسم
  

   َعَدُد الطالِب في الّصِف َثمانَِیُة ُطالِب ، وَعَدُد الطالباِت ثماني طالباتٍ 
     ُیباُع ِمتُر الَبالِط ِبَخْمَسِة دنانیَر ، َثَمُن ِمْتِر القماِش َخْمُس لیراتٍ 

  َر َبَقراٍت شُع َعَشَرَة رؤوٍس من الغنم َوعَ ُیربي المزار
َة مسافرینأََقلَّْت السیارةُ سِ       أقلت السیارةُ ِستَّ مسافراتٍ / تَّ

  
ْلُت بالدیناِر َتْسَعَة َدَراھمَ   ْلُت بالدیناِر تِْسَع روبیاتٍ /  َبدَّ      َبدَّ

    اشتریت أربَع مجالتٍ /  اشترْیُت أَْرَبَعَة ُكُتبٍ 
    األسبوُع َسْبُع لیالٍ /  األسبوُع َسْبَعُة أیامٍ 
   ُث بناتٍ ولھ َثال / للرجل َثالَثُة أوالدٍ 

  
  الفئة الثالثة

  
متضمن  ١٠ ، فالعدد ٢  +  ١٠و  ١+ ١٠یتكونان من  ١٢و  ١١معلوم ان العددین  -١

للمعدود في التذكیر  ٢و  ١العددین   من حیث مطابقة   و ١فیھما ، وھما یتفقان مع العددین 
   :والتأنیث شأنھما شأن ذلك العددین ، نقول 

 
  إحدى َعْشَرَة امرأةً *                                        أَحَد َعَشَر رجالً * 
  اثنتا َعْشَرَة مدرسةً *                                       اثنا َعَشَر َمْسِجداً * 
  إحدى َعْشَرَة ُمذیعةً *                                        أَحَد َعَشَر ُمذیعاً * 
  اثنتا َعْشَرَة ُشْرطیةً *                                       اثنا َعَشَر ُشرطیاً * 
  إحدى َعْشَرَة ُمَتفّرجةً *                                      أََحَد َعَشَر ُمَتَفّرجاً * 
   اثنتا َعْشَرَة متساِبَقةً *                                      اثنا َعَشَر ُمتسابقاً * 
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  .الجزئین دائما ، مھما كان موقعھ من اإلعراب  مبني على فتح) ١١(وان العدد  -٢
جزؤه األول یعرب إعراب المثنى ، یرفع باأللف وینصب ویجر بالیاء ) ١٢(وان العدد  -٣   

بل ) ١٢(وعند اإلعراب فإننا ال نعمد إلى تجزئة العدد    .وجزؤه الثاني مبني على الفتح
  : نعتبره كتلة واحدا ، ونعربھ على ھذا األساس مثل 

وجزؤه  فاعل مرفوع جزؤه األول مرفوع عالمتھ األلف ،: جاء اثنا َعَشَر ضیفاً اثنا عشر 
  . الثاني مبني على الفتح 

   
مفعول بھ منصوب ، جزؤه األول منصوب : أكَرْمُت اثنتي َعْشرَة ضیفة اثنتي عشرة   

  . وجزؤه الثاني مبني على الفتح   بالیاء
  
 اسم مجرور جزؤه األول مجرور:  فضائیة اثنتي عشرة اشتركت مع اثنتي َعْشَرَة قناةً   

   .والثاني مبني على الفتح  الیاء عالمتھ 
  

  الفئة الرابعة
  

  ١٩-١٣األعداد من
  وھذه األعداد من حیث تركیبھا تدخل في باب العشرة المركبة مضافا إلیھا األعداد المفردة

تنطبق علیھا األول من حیث التذكیر ثالثة إلى تسعة ، لذا فإن نوعین من األحكام والقواعد 
   .الستعمال ھذه األعداد  والتأنیث ، والثاني من حیث الوظیفة النحویة ، وفیما یلي بیان

 
َة َعَشَر َفتًى وِستَّ *      َعْشَرَة فتاةً  َعلََّم الُمْحِسُن على َنَفَقِتِھ ِستَّ
یتوِن َثماني َعْشَرَة تنكةَ *            َزْیتٍ  جنى الُمزارُع من ِثماِر الزَّ
ِة ِبَسْبَعَة َعَشَر َفْرداً *  ُر َعَدُد أفراِد بعض األُسِر الَعرِبیَّ    ُیَقدَّ
  َبینما ُیباُع في لُبناَن بَِخْمَس َعْشَرَة لِیرًة * 
یتوِن الُمَخلَلِ  *     وِتّسَعَة َعَشَر رطالً من الزَّ
        َعَدُد ُغَرِف الفُندِق أَْرَبَع َعْشَرَة ُغْرَفةً * 
   َقَطَف َثالَثَة َعَشَر ُعنقوداً من البلحِ و* 
   ُیَباُع ِكیلو الُخبِز ِبَخْمَسَة َعَشَر ِقْرشاً * 
    بیَع من الَعمارِة َسْبَع َعْشَرَة َشقةً * 
   وَعَدُد ُموَظفیِھ أَْرَبَعَة َعَشَر ُمَوَظفاً * 
    َقلََّم الُمزارُع ثالَث َعْشَرَة َشَجَرةً * 
  

    َعْشَرَة َشَجَرةً  َقلََّم الُمزارُع ثالثَ 
  
    فعل ماض مبني على الفتح:   قلم

   فاعل مرفوع عالمتھ الضمة: المزارع 
     عدد مبني على فتح الجزئین في محل نصب مفعول بھ: ثالث عشرة 

    تمییز منصوب عالمتھ تنوین الفتح:   شجرة



 االنكلیزیةالقانونیة للعقود التجاریة باللغتین العربیة والصیاغة 

 
145 

   
   وَقَطَف َثالَثَة َعَشَر ُعنقوداً من البلحِ 

    
    ى فتح الجزئین في محل نصب مفعول بھعدد مبني عل: ثالثة عشر 

  تمییز منصوب :  عنقودا
  َعَدُد ُغَرِف الفُندِق أَْرَبَع َعْشَرَة ُغْرَفةً 

   عدد مبني على فتح الجزئین في محل رفع خبر:    أربع عشرة
  

 وَعَدُد ُموَظفیِھ أَْرَبَعَة َعَشَر ُمَوَظفاً 
   ع خبراسم مبني على فتح الجزئین في محل رف:   أربعة عشر

    
      ُیَباُع ِكیلو الُخبِز بَِخْمَسَة َعَشَر قِْرشاً 

   
  اسم مبني على فتح الجزئین في محل جر بحرف جر: خمسة عشر : بخمسة عشر 

   تمییز منصوب عالمتھ تنوین الفتح: قرشا 
  ِبَخْمَس َعْشَرَة لِیرةً  سوریةَبینما ُیباُع في 
  حل جرعدد مبني على فتح الجزئین في م: بخمس عشرة 

  
َة َعَشَر َفتًى وِستَّ َعْشَرَة فتاةً     َعلََّم الُمْحِسُن على َنَفَقتِِھ ِستَّ

 
   مفعول بھ  عدد مبني على فتح الجزئین في محل نصب:   عشر ستة
  تمییز منصوب بتنوین مقدر على آخره :  فتى

  مفعول بھ عدد مبنى على فتح الجزئین في محل نصب: ست عشرة 
    عالمتھ تنوین الفتحتمییز منصوب : فتاة 

  
ِة بَِسْبَعَة َعَشَر َفْرداً  ُر َعَدُد أفراِد بعض األُسِر الَعربِیَّ   ُیَقدَّ

  
  الجر   عدد مبني على فتح الجزئین في محل جر بحرف: بسبعة عشر 

   تمییز منصوب:   فردا
  

  بیَع من الَعمارِة َسْبَع َعْشَرَة َشقةً 
 

  ن في محل رفع نائب فاعلسبع عدد مبني على فتح الجزئی:    سبع عشرة
  تمییز منصوب :  شقة

  
یتوِن َثماني َعْشَرَة تنكَة َزْیتٍ    جنى الُمزارُع من ثِماِر الزَّ

  مفعول بھ   عدد مبني على فتح الجزئین في محل نصب:    ثماني عشرة
یتوِن الُمَخلَلِ    وِتّسَعَة َعَشَر رطالً من الزَّ
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   منصوب على  معطوف ل نصبعدد مبني على فتح الجزئین في مح:   تسعة عشر
  

  الفئة الخامسة
  

  وما یعطف علیھا ٩٠-٢٠ألفاظ العقود 
  
  َباَع أخي تسعیَن َسْھماً من أَْسُھِم الِمصفاِة ، َوَربَِح في كلِّ َسْھٍم أربعین دیناراً * 
ْفَحِة األَخیرِة ثالثون إعالناً *    َعَدُد َصَفحاِت الَجریدِة ِعشرون صفحًة ، وفي الصَّ
  ، وَخْمٌس وعشرون لیلةً  من الشھر أََرَبعٌة وعشرون یوماً َمضى * 
  ، وثماني وستین بطاقًة بریدیةً   َجَمْعُت َثالَثًة وخمسین طاَبعاً * 
  ، وِسٌت وثالثون راكبةً   على الطائرِة َخمسٌة وأربعون راكباً * 
حلُة اثنین وثالثین یوماً *    ، وثالثا وثالثین لیلًة  استغرَقْت الرِّ

  " أخي لھ تسٌع وتسعون نعجًة ، ولي نعجٌة واحدة إن ھذا * "
 ، وَسْبعاً وخمسین لیرًة  ادفعوا ثمانیًة وثمانین دیناراً * 
  

ْفَحِة األَخیرِة ثالثون إعالناً   َعَدُد َصَفحاِت الَجریدِة ِعشرون صفحًة ، وفي الصَّ
  

  خبر مرفوع عالمتھ الواو ، ملحق بجمع المذكر السالم :  عشرون
  ییز منصوب تم:   صفحة
  سالم  خبر مرفوع عالمتھ الواو ، ملحق بجمع مذكر:   ثالثون
  تمییز منصوب :   إعالنا

حلُة اثنین وثالثین یوماً وثالثا وثالثین لیلةً    استغرَقْت الرِّ
  فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنیث :  استغرق
     فاعل مرفوع عالمتھ الفتحة:   الرحلة
  ھ الیاء ألنھ مثنى ظرف منصوب عالمت:   اثنین

  بجمع المذكر السالم   معطوفة على اثنین بالنصب وعالمتھا الیاء ألنھ ملحق:  وثالثین
   تمییز منصوب:   لیلة
  

 َمضى من الشھر أََرَبعٌة وعشرون یوماً وَخْمٌس وعشرون لیلًة 
  

  فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره : مضى 
  جار ومجرور : من الشھر 

  فاعل مرفوع عالمتھ تنوین الضم :  أربعة
  بجمع المذكر السالم  ملحق   اسم معطوف على مرفوع عالمتھ الواو ألنھ: وعشرون 

  اسم معطوف على مرفوع عالمتھ تنوین الضم :   خمس
   بجمع المذكر السالم اسم معطوف على مرفوع عالمتھ الواو ألنھ ملحق:   وعشرون

  ٌت وثالثون راكبةً على الطائرِة َخمسٌة وأربعون راكباً وسِ 
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  مبتدأ مؤخر مرفوع :  خمسة
  اسم معطوف على مرفوع عالمتھ الواو :   وأربعون

  معطوف على مرفوع:  ست
      معطوف على مرفوع:  وثالثون

  
  َجَمْعُت َثالَثًة وخمسین طاَبعاً وثماني وستین بطاقًة بریدیةً 

 
  مفعول بھ منصوب عالمتھ الفتح :   ثالثة

  منصوب عالمتھ الیاء معطوف على:   وخمسین
  معطوف على منصوب عالمتھ فتحة مقدرة على الیاء :  ثماني

  معطوف على منصوب عالمتھ الیاء :   وستین
  ادفعوا ثمانیًة وثمانین دیناراً وَسْبعاً وخمسین لیرةً 

  مفعول بھ منصوب عالمتھ الفتحة :   ثمانیة
  اسم معطوف على منصوب عالمتھ الیاء:   وثمانین

  طوف على منصوب عالمتھ تنوین الفتح مع:  سبعاً 
   معطوف على منصوب عالمتھ الیاء:   وخمسین

  
 " إن ھذا أخي لھ تسٌع وتسعون نعجًة ولي نعجٌة واحدة "
  

  مبتدأ مؤخر مرفوع عالمتھ تنوین الضم :   تسع
  معطوف على مرفوع عالمتھ الواو :   وتسعون

  تمییز منصوب :   نعجةً 
  متھ تنوین الضم مبتدأ مؤخر مرفوع عال:   نعجةٌ 
   نعت مرفوع عالمتھ تنوین الضم:   واحدة

  
  الفئة السادسة

  
  ٩٩٩،  ٣٠٠،  ٢٠٠،  ١٠٠العدد 

  
  مفردة ومثناة ومجموعة ، وفي كل حالة تدل على كم محدد ُیفھم من ) مئة(تستخدم 

  جملتھا ، لذا فھي ُتعرب إعراب االسم المفرد حینا ، وإعراب المثنى حینا آخر ، وتعرب 
 : نقول. راب جمع المؤنث السالم في أحیان أخرىإع
  

ِك مئُة دینارٍ   َثَمُن المحرِّ
  دفعُت مئتي دیناٍر ثمنا للمحرك

َك اآلخَر بثالِث مئِة دینارٍ   اشتریُت المحرِّ
 . في السنِة ثالُث مئٍة وخمسٌة وستون یوماً 

  . وثالُث ِمئٍة وخمٌس وستون لیلةً 
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َج في كلیِة الھندسِة أرب   ُع مئٍة وواحٌد وأربعون شاباً تخرَّ
َج في كلیِة الھندسِة خمُس مئٍة واثنتان وثالثون شابةً      تخرَّ

  .مسافراً  كاَن عدُد المسافرین عن طریِق المیناِء سَت مئٍة وأحَد َعشرَ 
  كان عدُد الطائراِت التي حطت في المطار االسبوَع الماضي سبَع مئٍة واثنتا َعْشَرَة طاِئرةً 

 مواطناً  ارةُ تأشیراِت ُدخوٍل لتسِع مئٍة وثالثٍة وسبعینمنحْت السف
 مواطنةً  منحْت السفارةُ تأشیراِت ُدخوٍل لثماني مئٍة وأربٍع وستین

  األسمدة استوردْت الحكومُة تسَع مئِة وثالثًة وعشرین طناً من
  استوردْت الحكومُة تسَع مئٍة وأربعاً وثالثین سلعًة مختلفًة 

 
  :ونقول

  
 المھاجرین إلى الوطنِ  عاَد مئاتُ 

ُر َعَدُد النسوِة العامالِت بمئاِت النساءِ    ُیَقدَّ
لَْت الحكومُة مئاِت المھاجرین غیر الشرعیین    َرحَّ

  
  الفئة السابعة

  
  ١٠٠.٠٠٠،  ٠٠٠.١٠،  ٣٠٠٠،  ٢٠٠٠،  ١٠٠٠األعداد 

    وثالثین، وسبع مئة بلغت أرقام السیارات عام ألفین وواحٍد خمَس مئة وعشرین الفاً 
ألٍف ومئتین وتسعًة  بینما بلغت أرقاُم السیارات عاَم الٍف وتسِعِمئٍة وخمسٍة وتسعین أربَع مئةِ 

  وتسعین 
ومئًة وسبعَة َعَشَر  كانت عائداُت ضریبِة المبیعاِت ھذا العام تسَع مئٍة وخمسًة وأربعین ألفاً 

  دیناراً 
ُرھا ثالُث مئِة ألٍف وأْربُع مئٍة واثنا وحصلت دائرة األراضي في شھر واحد على عائداٍت َقد

  َر ألفاً وسُت مئٍة ودیناران َعشَ 
َج في قسم الحاسوب ثالثُة آالٍف وأربُعمئٍة وسبعٌة وعشرون شابا    تخرَّ
  َعَدُد الطالباِت في ُكلیِة التمریِض ستُة آالٍف وثالُثمئٍة وطالبتان اثنتان 

َم المتحاِن الشھادِة الثانویة أحدَ     َعَشَر ألفاً ومئتان وثالُث طالباٍت  َتَقدَّ
  عدد العاملین في المؤسسة ألُف موظٍف ، وألٌف وثالُث موظفاٍت 

َج في قسم الحاسوب ألفان وسبُع مئٍة وأرَبَع َعْشَرَة فتاةً    تخرَّ
َم المتحاِن الشھادِة الثانویةِ    َثالَثَة َعَشَر الفاً وستُة طالب  َتَقدَّ

بِّ خمسُة آالٍف وطالٌب واحٌد ع   َدُد الطالِب في ُكلیِة الطِّ
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  الفئة الثامنة
  

  ملیون وملیار
  
   :نقول  

  
ألَف برمیٍل في   تنتُج بعُض دوِل منظمِة أوبِْك اربعَة مالییَن ومئتین وخمسًة وعشرین

    األسبوع
   مالییَن وسبَع مئٍة وواحداً وعشرین الفاً وثالَثمئٍة وبرمیالً واحداً  وتنتج دوٌل أخرى َعْشَرةَ 

    عاملٍ   ملیوني یبلُغ َعدُد العماِل العاملین في إحدى شركاِت انتاِج السیاراتِ 
  عدُد سكانِّ الجمھوریِة العربیِة السوریِة تسعَة َعَشَر ملیوَن نسمةٍ 

    نسمةٍ ) ملیونُ ( عدُد سكاِن الّصین ملیاٌر وأربُع مئِة الِف ألفِ 
    بینما یبلغ عدُد سكان قطر آخَر أكثَر من تسعَة َعَشَر ملیونا

  بینما یقترب عدُد سكاِن العالَِم من ثالثِة ملیاراِت نسمةٍ 
    یبلُغ عدُد ُسّكاِن القُْطِر ثالثَة مالییِن نسمةٍ 

   ثريُّ القصَر بملیوِن دینارٍ اشترى ال
  

  العدد الترتیبي
  

لبیان ترتیب  األول ل على ترتیب معین ، ویصاغ من العدد واحد علىوھو ما یستعمل لید
 : لبیان ترتیب المؤنث ، مثل  األولى المذكر ، وعلى

   األولىفي القناِة  األولشاھدُت البرنامَج 
  

  : مثل فاعلة و  فاعل على وزن ١٠-٢ األعدادویصاغ من 
  

ھ  روصَل المتسابُق الثاني في الساعِة الثالثِة بعد الظُّ
 وصلت المتسابقُة الثانیُة في الساعِة الثانیِة وَعْشِر دقائقَ 

 لم أرهُ ُمنُذ الیوم الثامِن من الشھِر التاسعِ 
   انقضْت اللیلُة العاشرةُ من الشَّھر

  
 . من العدد األول على وزن فاعل وفاعلھ من الجزء ١٩-١١المركبة  األعدادویصاغ من 

  :مثل
 

  الموسوعة قرأُت الباَب الحادَي عشر من
 قرأت الصفحَة الحادیَة َعْشَرَة من الكتاب

 ُولَِد الطفُل في الشھِر الثاني َعَشرَ 
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  ُولِدْت الطفلُة في اللیلة الثانیِة َعْشَرة
 استضافْت عماُن الدورَة الریاضیَة العربیَة الثامَنَة َعْشَرةَ 

   العربیِة سباَق الفروسیِة التاسَع َعَشرَ  اإلماراتَرَعْت دولُة 
  

   : ، مثل /أل التعریف/ـ ویصاغ من العقود على لفظ العقد مسبوقاً ب
 

  الفصل الثالثون من الكتاب ُمترَجمٌ 
 العدد الخمسون من مجلة اآلداب عدد قّیمٌ 

   اعتمد المحامي على المادة األربعین من الدستور في تبرئة المتھم
 

األول منھ على وزن فاعل وفاعلة ،  أما األعداد المعطوفة ، فیصاغ العدد الترتیبي من الجزء
  :مثل

  
  اإلعالناُت التجاریُة منشورةٌ في الصفحِة الثالثِة والعشرین من الصحیفة

  أما أخباُر الریاضِة ففي الصفحة الثامنِة والثالثین
  

  كنایات األعداد
  
-تستعمل للداللة على العدد دون التصریح بتحدید مقداره بدقة -ي كلمات ولیست أعداداً ھ
وتسمى كنایات العدد ، وقد یكون السبب في استعمالھا ھو المبالغة ، أو إكبار العمل عن   

اإلحصاء ، أو ربما كان الغرض من استخدامھا ھو إظھار الدھشة واالستغراب من أمر ُتذكر 
 . كم وكأین : معھ ومن ھذه األلفاظ 

  
  استفھامیة وخبریة : وھي نوعان كم ،  -١

ستعمل للسؤال عن عدد غیر معروف للسامع ، ویرید بوساطتھا أن ُیحّدد وت :كم االستفھامیة 
  :نقول  .لھ السامُع الَعَدَد الذي یسأل عنھ 

  
  َكْم مصنعاً في المنطقة

   
  اسم استفھام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم: َكم 

  تمییز منصوب: مصنعاً 
  شبھ جملة في محل رفع خبر: في المنطقة 

    َصرفت َكْم قرشاً  
      اسم استفھام مبني على السكون في نصب مفعول بھ: َكْم 

  تمییز منصوب: قرشاً 
     فعل وفاعل: صرفت 

    بَكْم دیناراً ُیباع كیلو الجوز
      كم اسم مبني على السكون في محل جر بالباء: بكم 
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       تمییز منصوب ویجوز أن تكون مجرورة باإلضافة: دیناراً 
   مجھول فاعلھفعل مضارع :  یباع

  مضاف  وھو. نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على أخره : كیلو 
  

  ، ویخبر بھا عن عدد كثیر ولكنھ غیر محدد ، ) كثیر(وھي تكون بمعنى  :َكْم الخبریة 
  :نقول . وھي ال تحتاج إلى جواب ، ألنھ المتكلم بھا ُیخِبُر وال َیَسأُل 

   
  الطالب  أي علمت كثیراً من: كم طالٍب علَّمُت 

  
  :مثل ) ِمنْ (ـ واالسم الذي یلیھا یكون اسما مجروراً باإلضافة أو مجروراً ب

  
  ! كم من كتاٍب قرأُت   

  !كم مسؤوٍل احترمُت : ومثل 
   كم دروٍس تعلمُت من الحیاة

  
  كم طالٍب علمت 

  اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول بھ : كم 
  مضاف إلیھ مجرور: طالب 
  فاعلفعل و: علمت 

  
  كم من كتاب قرأت

  اسم مبني في محل نصب مفعول بھ: كم 
   شبھ جملة جار ومجرور: من كتاب 

  
عدد كثیر غیر محدود   عن –مثلھا  –وھي تعني معنى كم الخبریة ، ویخبر بھا  :كأین  - ٢

  :وھي كذلك ال تحتاج إلى إجابة نقول 
 

   كأین ِمْن ُمَشّرٍد َتركْت الحربُ 
  رَّ البشریَة كأین من اختراٍع أض

   "كأیْن من دابٍة ال تحمُل رزَقھا ، هللاُ یرُزقھا " ومثل قولھ تعالى 
    

   كأین ِمْن ُمَشّرٍد َتركْت الحربُ 
    اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول بھ:   كأین

   شبھ جملة متعلقة بكأین: من مشرد 
  فعل ماض مبني على الفتح:   تركت

   فاعل مرفوع: الحرب 
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  التعریف) أل(ف العدد بـِ تعری
  

بعض األسماء لتفرقھا عن النكرة ، فإن بعض األعداد تلحقھا أل  / أل التعریف/ مثلما تلحق 
  :   التعریف لتفید تحدیدھا وتفریقھا عن غیرھا ، فنقول

  
  . اشتریت بالدیناِر الواحِد ھذه األشیاَء الَعْشَرَة 

  األعالُم الثالثُة مرفوعٌة : ومثل 
  

  : على العدد / أل التعریف / یلي بیان لدخولوفیما 
 
إذ أردنا تخصیص الحدیث عن األعداد المفردة : المضاف  –غیر المركب  –العدد المفرد -١

  : تدخل على المضاف إلیھ ، مثل  / أل التعریف/ المضافة ، فإن 
  
     اشتریُت الكتاَب بخمِس اللیراتِ /اشتریُت الكتاَب بأربعِة الدنانیرِ * 
البِ اش*    اشتركت مع ثماني الطالباتِ /تركُت مع ثمانیِة الطُّ
  أُكِرمْت َعْشُر المتفوقاِت / أُْكِرَم تسعُة المتفوقین* 
  شاھدت ثالَث المباریاِت /شاھدُت سبعَة األفالمِ * 
  
العدد المركب غیر المعطوف ، عند تعریف ھذا العدد بأل التعریف،فإننا ندخلھا على  -٢

  : د ، مثلالجزء األول من العد
  ھّنأُت الثالَث َعْشَرَة متفوقة/ ھنأُت الثالثَة َعَشَر متفوقاً * 
  بعُت الثماني َعْشَرة أونصٌة من الذھب/ بعُت الثمانیَة َعَشَر دونماً * 
  استعنت بالستَّ َعْشَرْة روایةً /  استعنُت باألربعَة َعَشر بحثاً  *

  ْشَرَة سائحةْ زارتنا االثنتا عَ /   زارنا االثنا َعَشَر سائحا* 
  قابلت اإلحدى َعْشَرَة فائزة/    قابلت األحَد َعَشَر فائزاً * 
  
التعریف   ألتعریف أعداد العقود ، إذا كان العدد المراد تعریفُھ من أعداد العقود ، فإن  -٣

  :تدخُل على العدِد مباشرًة ، مثل 
 

  .ساھَم العشروَن سباحاً في تمثیِل العرِب في إیطالیا
ِف على تطوِر المصانع في القُطرِ  اْستبَدلتُ    .الثمانین ریاالً مرئیاً من أجِل التَّعرُّ

  .شارَكْت األربعون َفتاًة في توزیع الھدایا على المسنین
  .أَعدْت الكلِّیُة السبعین طالبًة لالھتماِم بتربیِة ذوي الحاجاِت الخاصةِ 

َعْت المعلماُت الخمسون المتدرباُت على الستین مدرسة   .بستَة عشَر دیناراً  .ًُوزِّ
  استَعنُت بالثالثین شریطاً 

  
فإننا نعرف جزئیة  التعریف ،) بأل(العدد المركب المعطوف ، عند تعریف ھذا العدد  -٤
 :ا ، فنقول ـمع
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                 اشتریُت الخمسَة والعشرین كتاباً 
  اشتریُت الستَّ والعشرین مجلةً 

ماً                      نجح الستُة والثالثون متقدِّ
  َنَجَحْت الثماني واألربعون متقدمةً 

  أمضیُت في المصیِف االثنین والخمسین یوما 
  أمضیُت في المصیف االثنتین والثالثین لیلةً 

  تقاعد بعَد الثالثِة والثالثین عاماً المحددَة للتقاعد 
  .وتقاعدْت بعد الثالِث والثالثین سنًة المحددَة 

  
  المركبة -ألرقام ا -األعداد  وكتابة  قراءة

  
  : نقرأ األرقام في الجملة نكتب و 

 
الخامس والعشرین من الشھر السادس عام ألف وتسعمئة وستة  ٢٥/٦/١٩٩٦ولد الغالم في 

   .سنة ألف وتسعمئة وست وتسعین / وتسعین 
     

  :على النحو التالي ١٩٦٩وربما قُرئْت السنة 
   .ن وتسعمئة وألفعام تسعة وستی/ سنة تسع وستین وتسعمئة وألف  
  

  :نقرأ نكتب و و
 

  ھجریة  ٦٥٦م ، ١٢٥٨سقطت بغداد في ید المغول عام  -
  عام ألف ومئتین وثمانیة وخمسین م
  سنة ألف ومئتین وثمان وخمسین م

  عام ست مئة وستة وخمسین ھـ
   سنة ست مئة وسٍت وخمسین ھـ

  
 م ١٩٦٢أسست الشركة عام 

  عام ألٍف وتسعمئٍة واثنین وستین 
  ة ألْف وتسعمئٍة واثنتین وستین سن
  

 ١٩٦٨/  ٦/  ٧في  ولدت طفلتي
   وستین ثمانیةعاَم ألٍف وتسعمئة و) حزیران(في الیوم السابع من الشھر السادس 

   
  وستین  وثمانوسنَة ألٍف وتسعمئٍة 

  

  ٢٠٠٨األلعاب األولمبیة في بكین عاصمة الصین عام  جرت
   

  عام ألفین وثمانیة 
  وثمانٍ  –ني سنة ألفین وثما
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  العاشرالفصل 
  

  في الصیاغة القانونیة الرسوم البیانیة
Graphs in Legal Drafting 

  
 Express to impress    عّبر لتؤثر

 A wise man    حكیم

  
  

الرسوم البیانیة جزء ال یتجزأ من العقود التجاریة ، وتعد أحدى الوثائق الھامة التي یبنى 
تنفیذ عقد على العارض أو المتعھد أن یرفق بعرضھ  عند تقدیم عرض أو. علیھا العقد 

مخططات ورسوم بیانیة وھذا الفصل یساعد الصائغ على قراءة وشرح الرسم البیاني وفھمھ 
  . من دون التباس

  
 التعبیر عن الزیادة نستخدم األفعال واألسماء الموجودة أسفل الرسم البیاني -١
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 واألسماء الموجودة أسفل الرسم البیانيللتعبیر عن النقص نستخدم األفعال  -٢
  

  
  

 للتعبیر عن الزیادة المفرطة نستخدم األفعال واألسماء الموجودة أسفل الرسم البیاني -٣
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للتعبیر عن النقص المفرط أو الثبات  نستخدم األفعال واألسماء الموجودة أسفل  -٤
 الرسم البیاني

  

  
  

 عال واألسماء الموجودة أسفل الرسم البیانيللتعبیر عن التباین والتغیر نستخدم األف -٥
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للتعبیر عن التغیر صعودا وھبوطا نستخدم األفعال واألسماء الموجودة أسفل الرسم  -٦
 البیاني
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 للتعبیر عن درجة التغیر نستخدم األفعال واألسماء الموجودة أسفل الرسم البیاني -٧
  

  
  

 األسماء الموجودة أسفل الرسم البیانيللتعبیر عن سرعة التغیر نستخدم األفعال و -٨
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  الحادي عشرالفصل 
  

  في الصیاغة القانونیة الشرط واالستثناء
Conditionals and exceptions in Legal Drafting 

  
  :الشرط 

  
  .یقصد بالشروط األوضاع التي یجب تحقیقھا قبل أن یصبح الحكم القانوني نافذ المفعول

  
  :استخدامب ویمكن التعبیر عن الشرط

  
  . جمل الشرط  في اللغة االنكلیزیة أو معادالتھا -١
  provided that  : صیغة الشرط التقییدي -٢
  :subject toصیغة الشرط   -٣
 Unless / unless otherwise: صیغة الشرط المنفي -٤

 
  جمل الشرط  في اللغة االنكلیزیة أو معادالتھا

  
رط في اللغة االنكلیزیة أما من الناحیة نظریا ھناك ثالثة أنواع من الجمل للتعبیر عن الش

العملیة فیكاد الصائغ القاني التعبیر عن الشرط بعدد ال یحصى من الجمل وفق الحالة القانونیة 
  . والسیاق القانوني 

  
  . شرط ممكن التنفیذ: النوع األول

  
If clause ( simple present), main clause ( will-future or model+ 
infinitive) 
 

  .شرط  نظریا ممكن التنفیذ: النوع الثاني 
  

If clause ( simple past), main clause ( would+ infinitive) 
 

  . شرط مستحیل التنفیذ: النوع الثالث 
  

If clause (past perfect), main clause ( would+ have +past 
participle ) 
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  : أمثلة 
If I study ,I will pass the exam. 
If I studied , I would pass the exam. 
If I have studied , I would have passed the exam. 
 

  :ویمكن عكس موقع جملة الشرط وجوابھا لیصبح
  

I will pass the exam If I study. 
I would pass the exam If I studied. 
I would have passed the exam If I have studied. 

  . حالة ال نضع فواصل بین الجملتین وفي ھذه ال
  

  : صیغة اإلثبات والنفي في الجمل الشرطیة 
If I study ,I will pass the exam. 
If I study ,I will not fail the exam. 
If I do not study ,I will fail the exam. 
 
 
If I studied , I would pass the exam. 
If I studied , I would not fail the exam. 
If I did not study , I would fail the exam. 
 
 
If I have studied , I would have passed the exam. 
If I have  studied , I would not have failed the exam. 
If I have not  studied , I would have failed the exam. 
 

   could/mightبـ  wouldوأحیانا یمكن استبدال 
I would pass the exam. 
I could pass the exam. 
I might pass the exam. 
I may pass the exam. 
I should pass the exam. 
I must pass the exam. 

  : الحالة األولى من الجملة الشرطیة 
مع  وتحتمل الصیغ التالیة المبینة في الجدول if clauseیمكن تحقیق الشرط المذكور في  

  : األمثلة
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Main clause 
 

If clause 

Will+ future Simple present 
Infinitive Simple present 
Model + Infinitive Simple present 

  
 :مثال

If I study ,I will pass the exams. 
If you see Mohammad tonight ,tell him to e-mail me. 
If Ali gets up early , he can catch the bus. 
 

  : من الجملة الشرطیة  الثانیةالحالة 
وتحتمل الصیغ التالیة  if clauseمن الناحیة النظریة یمكن تحقیق الشرط المذكور في  

  : المبینة في الجدول مع األمثلة
  

Main clause 
 

If clause 

would+ future Simple past 
Could+ Infinitive Simple past 
Might + Infinitive Simple past 

  
  :مثال

If I studied , I would pass the exam. 
If I studied , I could pass the exam. 
If I studied , I might pass the exam. 
 

  :من الجملة الشرطیة  الثالثةالحالة 
وتحتمل الصیغ التالیة المبینة في  if clauseمن المستحیل تحقیق الشرط المذكور في  

  : جدول مع األمثلةال
  

Main clause 
 

If clause 

would+ have + past participle Past perfect 
could+ have + past participle Past perfect 
might+ have + past participle Past perfect 

  
  



 االنكلیزیةالقانونیة للعقود التجاریة باللغتین العربیة والصیاغة 

 
162 

  :مثال
If I have studied , I would have passed the exam. 
If I have studied , I could have passed the exam. 
If I have studied , I might have passed the exam. 

 
  

  :من الجملة الشرطیة  حاالت خاصة
وتكون فیھا الصیغة الشرطیة مختلطة أو معقدة أحیانا  تحتوي جملة أولیة ثم جملة وسیطة ثم 

موضح في  كما ھو initial clause-medial clause-final clauseجملة نھائیة   
  :الجمل التالیة 

If you like , I will catch a movie. 
We, if you like , can catch a movie. 
We can catch a movie if you like.  

  
  : الفرق بین الجمل الشرطیة الحقیقة والجمل الشرطیة غیر الحقیقیة

  
  : Real Conditions الجمل الشرطیة الحقیقیة

  
If I have money , I spend it.   ( present real conditional, type 1) 
If I had money ,I spent it.   ( past real conditional, type 1 ) 
If I have money , I will / am going to spend it.  ( future real 
conditional, type 1 ). 

  
  : Unreal Conditions الجمل الشرطیة غیر الحقیقیة

  
If I had had money , I would have spent it. 
 
( past unreal conditional, type 3 ) 
 

If I had money , I would spend it. 
 
(I think about spending money today- present unreal conditional, type 3 ) 

 
If I had money , I would spend it. 
 
(I think about spending money next week- future unreal conditional, type 3 ) 
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  :استخدام األفعال الخاصة في الجملة الشرطیة
If I have money , I can spend it. 
If I had money , I could spend it.( I would be able to spend it) 
If I had money , I might spend it.( I would possibly spend it) 
 

  
  :ملة الشرطیة المختلطةالج

قد تكون الجملة مختلطة وقد یكون زمن  ) ٣+ ٢النوع ( في الجملة الشرطیة غیر الحقیقیة 
  . جمل فعل الشرط مختلف عن زمن جملة جواب الشرط

  الحاضر> ----- الماضي 
If I had taken aspirin ,I would not have a headache now. 

  المستقبل> ----- الماضي
If I has known that you are going to come by tomorrow, I would 
be in then . 

  الماضي> ----- الحاضر
If she had enough money, she could have done this trip to 
Damascus.  

   المستقبل >----- الحاضر
If I were you, I would be spending my vacation in the mountains. 

  الماضي >-- ---المستقبل
I were not flying to Damascus, I would have planned a trip to 
Aleppo.  

  الحاضر >----- المستقبل
If I were taking this exam next week, I would high- strung. 

  
  

 If I was youو    If I were youالفرق بین 
  

تب القواعد االنكلیزیة على شكل قواعدي خاص یعرف في ك   If I were youالتركیب 

  . (subjunctive mood ) أنھ صیغة تمنى افتراضیة غیر حقیقیة 

   beجملة في الماضي البسیط من فعل الكون   If I was youالتركیب 

  . األمریكیون یعتقدون أن التركیب الثاني غیر صحیح

  :اآلخرون یستخدمون التركیب بشكل ممیز على اعتبار أن

  

If I were you, I would phone him. ( subjunctive mood)  

If I was you, I would phone him. ( simple past)  
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  في الجملة الشرطیة wouldو    willاستخدام 
  

عندما یصبح العمل أو الوضع في   ifفي الجملة التي تحتوي  wouldو    willتستخدم 
  :مثال  Main clauseنتیجة عمل حدث في الجملة الرئیسیة    ifجملة 

  
He will pay me $10 if I will help him do the overwork.  
( doing the overwork is the result of paying ten dollars) 
 

  :مثال. للتعبیر عم الطلبات المؤدبة جدا  ifفي جملة   wouldوتستخدم 
  

It would be nice if you would help me in the kitchen . 
are you ready to help me in the kitchen?) 

  
  

  في الجمل الشرطیة  Ifبدیالت 
  

  :بالتراكیب التالیة    ifیمكن أن نستبدل 
As long as 
Assuming ( that) 
On condition ( that) 
On the assumption ( that ) 
Provided (that) 
Supposing (that) 
Unless 
With the condition ( that) 

  
  في الجملة الشرطیة Ifف حذ
  

  : في بعض الجمل الشرطیة   ifیمكن حذف 
  

Had I known……..( instead of If I had known…) 
 
Were you my daughter,…(instead of if you were my daughter..) 
 
Should you need my advice, …(instead of if you should  need 
my advice..) 
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  whenو   if العالقة بین
  

  :مثال. أو العكس من دون التأثیر على المعنى  whenأن تحل محل   ifیمكن لـ 
  

If you heat ice , it melts. 
When you heat ice, it melts. 
 
We can spend the afternoon on the beach if the weather is fine 
( it might happen) 
 
I will clean up the kitchen right away when I am back from work. 
( it will happen) 
 

 In caseو  ifالعالقة بین 
  

  :قارن . لتقصیر الجملة الشرطیة  in caseنستخدم 
If there is a fire, leave the room 
In case of fire, leave the room 
 

  :قارن. الحتمالیة للتعبیر عن ا in caseللتعبیر عن الشرط في حین نستخدم   ifنستخدم 
  

I need painkillers if I am in severe pain. 
I need painkillers in case I am in severe pain. 
 

  :عند غیاب الیقین حول شيء ما in caseوأحیانا نستخدم 
 
I got you a pizza just in case you are hungry.  
( I am not sure whether you are hungry or not) 

  
   أدوات الشرط 

  
  : وھي عدیدة 

If: 
I will go to the cinema if I have time  
Even if: 
Even it rains, the conference will be held soon. 
Only if: 
The conference shall be held inside only if it rains 
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Unless: 
Unless it rains, the conference shall be held outside. 
In case : 
The conference shall be held inside in case it rains. 
The conference shall be held inside in case that it rains. 
Whether or not: 
The party will be held outside whether it rains or not. 
Providing that, provided that: 
Providing (that) we train everyday, we should win the 
competition. 
Provided ( that ) we train everyday, we should win the 
competition.  
 
 

  : Implied conditionsصیاغة الشرط الضمني
  

  : مثال. قد یكون الشرط ضمنیا یفھم من سیاق الجملیة ولیس شرطا صریحا
  

I would have gone to the market, but I had to do my homework. 

If she had not helped me, I never would have learned German. 

I never would have learned German without your help. 

If Ali had not studied hard, he would have failed the exam. 

 

  : Explicit conditionsصیاغة الشرط الصریح 
  

Ali studied hard, otherwise, he would have failed the exam. 
  

  : Provided thatصیاغة الشرط باستخدام 
  

He is entitled to take a holiday provided that this holiday does 
not exceed /15/days.  

  :وھناك مرادفات لھذا التعبیر 
Provided ,provided always that , provided further that , provided 
nevertheless that… 
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  :.…Subject toصیاغة الشرط باستخدام  
 He may, subject to the employer's approval, get a leave for two 
hours. 
This contract is subject to the approval of higher authorities. 
The property subject to these trusts may be invested in ... 
 

  :unless .…صیاغة الشرط باستخدام  
  

  ...إال إذا/ إذا لم / مالم : ومعناھا 
  

Unless the parties have agreed that no hearing shall be held, … 
 

  :مثال otherwiseوقد یقترن بھا التركیب 
  

Unless the parties agree otherwise….مالم یتفق الفریقان على غیر ذلك 
Unless otherwise agree….مالم یتفق على غیر ذلك 
Unless the contract otherwise provides….مالم ینص العقد على غیر ذلك 
Unless otherwise provided… یتفق على غیر ذلك / مالم ینص   
 

  االستثناء في الصیاغة القانونیة 
  

   )ربح التجار إال خالداً (مثل اسم یذكر بعد أَداة استثناء مخالفاً ما قبلھا في الحكم  المستثنى
  :وأَركان االستثناء كما في المثال ثالثة

   
   )التجار(مستثنى منھ  
   )خالد(ومستثنى  
   )إال(وأداة االستثناِء  
  ). ربح(أما الحكم فھو  
  

  :األُمور التالیة ولنتذكر
  

   أدوات االستثناء
  

  .، ال یكون  ، لیس شا، حا ، عدا ، غیر، سوى، خال إال  : أدوات االستثناء ثمان
  

  حكم المستثنى
  

   :المستثنى یجب نصبھ دائماً في األحوال اآلتیة
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  )).ما خال، ما عدا، ما حاشا، لیس، ال یكون، بید((بعد األدوات  -١
   :في استثناء تام مثبت أو في استثناء تقدم فیھ المستثنى على المستثنى منھ)) إال((بعد  -٢
  

   لم یحضر إال خالداً أحد ، سافر القوم إال خالداً 
  

   .، نفدت البضائع ال یكون الحریر ، تسابق الفرسان لیس علیاً  نجح الطالب ما عدا سلیماً 
  

  :أدوات االستثناء في اللغة االنكلیزیة 
  

But…(noun) 
all but  
none but  
but hey...  
may...but  
anything but  
might...but  
nothing but  
last but one  

 

   :استعماالت بعض أدوات االستثناء
only (adjective, adverb, conjunction)  
except ( conjunction, preposition)   
excluding (preposition)  
beyond (adverb, preposition)  
but (adverb, conjunction, preposition)  
save (preposition)  
except (preposition) 
excepting(preposition) 
namely (adverb) إضافة معلومات       
incidentally (adverb) إضافة معلومات       
furthermore (adverb)  إضافة معلومات  
anyhow (adverb)    إضافة معلومات  
anyway (adverb) إضافة معلومات    
not to mention   إضافة معلومات  
even so إضافة معلومات    
the fact that إضافة معلومات    
in any case   فة معلوماتإضا  
by the way إضافة معلومات    
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  : تعابیر لالستثناء في اللغة االنكلیزیة
cannot (help) but  
in all but (name) 
slowly but surely  
close, but no cigar  
last but not least  
bloody/bloodied but unbowed  
there's nothing for it but  
apart from 
saving 
bar 
barring  
excepting  
other than 
excluding 
omitting 
with the exception of 
aside from 
save (archaic) 
not counting 
exclusive of  
exclude (v.) 
rule out (v.) 
leave out (v.) 
omit (v.) 
disregard (v.) 
pass over  (v.) 

  
  :أمثلة على االستثناء

  
1. "It is reported that all other escapees have been returned 

to custody, except for a Negro." 
 
2. It obviously never existed except in the minds of the 
superstitious 
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3. I never heard anything except a disembodied voice of a 
loudspeaker. 
 
4. Everyone here is dispensable except me. 
 
5. That's the most brilliant cut l have ever thought of, except it 
was Mike's. 
 
6. I don't own nothing cheap except you. 
 
7. Everyone except my brother, and look where it got him. 
 
8. Nice people were here except the man who was my father 
and he was a rat. 
 
9. I swear he gave me nothing except a pack of cigarettes. 
 
10. I did. Except he killed him 
 
11. You never see a thing except what you want to see, do 
you? 
 
12. Oh, lovely, except that the frost is building up. 
 
13. We can do except keep an eye on it. 
 
14. In short, we can't go to war except on an express order. 
 
15. And the truth in this case is that we are, all of us, except 
you, fit only for pickling. 
 
15. They were all in the shed except one the one who wasn't, 
I figure did it. 
 
16. Anyone knows nothing about it except my business 
associates and you. 
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17. I cannot be relieved of that responsibility except by the 
order of Herr Ribbentrop. 
 
18. This great king has time for everything, except the time 
for being a man. 
 
19. That's all I know, except they say she's as cold as the 
proverbial icicle. 
 
20. There's nothing else I can say, except that I'm glad that 
before our marriage you showed yourself up in your true 
colors. 
 
21. Same damn thing, except they don't have any heat. 
 
22. Not at all in my line, exactly except that I spoke German 
like a native. 
 
23. You will be famous and you'll never go hungry except in 
your heart. 
 
24. You know I never read any part except my own. 
 
25. There were no marks on the bodies, except a slight 
discoloration or bruise at the base of the brain. 
 
26. She recognizes no terms except her own. 
 
27. No civilians, except by special permission from 
Washington. 
 

  :انظر
Peter Butt and Richard Castle ,Modern legal drafting , (A Guide to Using Clearer 
Language , Second Edition ) Cambridge University Press ,The Edinburgh Building, 
Cambridge CB2 8RU, UK , 2006 
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  الثاني عشرالفصل 
  

  في الصیاغة القانونیة الصیغ اآلمرة
Words of power  in Legal Drafting 

 
Words are the lawyer’s tools of trade.  الكلمات أدوات تجارة المحامي 

Lord Denning,The Discipline of Law (1979)   ١٩٧٩( یننغ ، تنظیم القانون داللورد(  

 
تلك التراكیب اللغویة التي تستخدم في صیاغة النصوص والوثائق  یقصد بالصیغ اآلمرة

لتحدید الواجبات وفرض االلتزامات وجواز ووجوب والحظر أعمال  وتفسیرھا القانونیة
  . وتحدید االختصاصات معینة وتخویل السلطات التشریعیة والتنفیذیة ومنح الحقوق 

  )٢٠٠٤عبد الكریم ظالم ، جامعة حلب ،. حمود غزال ، د. انظر مقدمة القانون ، د ( 
  )انظر عبد المنعم فرج الصدة ، أصول القانون ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، بال تاریخ( 
  

  :وتشمل الصیغ اآلمرة الموضوعات التالیة
  

 صیغ اإللزام  -١
 صیغ المنع واإلبطال -٢
 یغ الحظرص -٣
 صیغ منح الحق وإبطالھ -٤
 صیغ تخویل السلطة واالختصاص  -٥
 . صیغ االشتراط -٦

  
ویبدو ذلك جلیا في جمیع النصوص القانونیة سواء في القانون العام أم القانون الخاص 
بفروعھما المتعددة كالقانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون اإلداري والقانون 

زائي والقانون المدني  وقانون األحوال الشخصیة والقانون التجاري المالي والقانون الج
وقانون العمل وقانون أصول المحاكمات الجزائیة والمراسیم التشریعیة والتنظیمیة والقوانین 

لتوضیح  ٢٠٠٤/ ٥١االنفرادیة المختلفة  وسنأخذ أمثلة من  قانون العقود السوري رقم 
  . الصیغ القانونیة موضوع بحثنا

  
 صیغ اإللزام - ١

  
الستخدام  عالمات فارقة وخطوط حمراء ال یجوز تخطیھا في أي  میل النصوص القانونیةت

  :حال من األحوال لذلك كان ھناك قوالب قانونیة یستخدمھا الصائغ في عملھ منھا
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 hallSصیغة   - أ
  

تشیر إلى من العالمات الفارقة في  الصیاغة القانونیة باللغة االنكلیزیة وتستخدم ل  Shallتعد 
أن الفاعل القانوني علیھ واجب القیام بعمل ما أو أنھ ملتزم القیام بھذا العمل والسیما إذا كان 

وتستخدم . الفاعل الذي یسبقھا شخصا  قانونیا سواء كان ھذا الشخص طبیعیا أو اعتباریا 
ا أو فرض كثیرا في التشریعات والعقود والوثائق القانوني لتؤدي معنى اآلمر للقیام بعمل م

التزام ما ولھا دائما معنى القسر واإلجبار واإللزام كما أنھا تستبعد فكرة حریة  التصرف أو 
  .استخدام السلطة التقدیریة 

A bidder shall raise a bid bond before submission of his offer 
  . على العارض أن یقدم تأمینات أولیة  قبل تقدیم عرضھ

  
  :أمثلة أخرى

The Trustees shall pay the sum of £100,000 to my son, John, on 
attaining the age of 21. 
 
The tenant shall not sub-let the whole or a part of the premises. 
 
The Purchaser shall pay to the Vendor on 1 March 2001 the 
sum of £25,000. 
 
Employees shall pay 7% of their Pensionable Salary to the 
Pension Fund. 
 
The Company shall at the request of ... 

  
  .اإللزام واإلجبار في الجمل المذكورة أعاله shallتفید 

  
كما في . لتنفیذ عمل معین directory senseلتقدیم اإلرشاد اإللزامي  shallوتستخدم 

  :الجمل والنصوص التالیة 
  

Notice of an appeal shall be filed within 21 days. 
وفي ھذه الحالة یجوز صیاغة الجملة ) الكیفیة ( تفید اإلرشاد ألداء عمل معین  shallھنا 

  :الحظ . بأسالیب وصیغ أخرى 
Notice of an appeal must be filed within 21 days. 

 أو 
An appeal may be made by filing a notice of appeal within 21 
days. 
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  :وفي النص التالي  المعنى إرشادي 
  

On the hearing of the application the court shall give such 
judgment as the plaintiff appears entitled to on his statement of 
claim. 

  :معنى  القسر واإلرشاد على حد سواء  shallوفي النص التالي تحتمل 
  

... shall, at the request of any consumer of water for purposes 
other than the purposes for or in respect of which the rates or 
charges are hereinbefore provided or limited, or at their own 
instance, afford a supply of water by means of a meter ... 

  
  :فید اإلرشادأما الجمل التالیة فت

Cheques shall be made payable to .. 
. 
Employees’ contributions shall be deducted from their earnings 
and paid to ... 

  
  : كما في الجملة التالیة  Futurityمعنى التعبیر عن المستقبل  shallویمكن أن تؤدي 

  
I hereby covenant to settle upon the said trusts any property 
which I shall inherit under the will of my father. 
 
 
وتستخدم في حاالت أخرى  بشكل زائد یمكن االستغناء عنھ باستخدام الزمن المضارع 

  : البسیط 
If any balance shall be due ... 
If the tenant shall give 28 days’ notice to the landlord he may ... 

  
  : یمكن أن تصاغ بشكل أفضل كما  یلي

If any balance is due ... 
If the tenant gives 28 days’ notice to the landlord he may ... 

  
. والزمن المضارع البسیط  shall ویجب االنتباه إلى ضرورة عدم الخلط في االستخدام بین

  :الحظ . النصوص القانونیة  مضرا بالوثیقة أو  shallقد یكون االستخدام الزائد لـ 
  

If the purchaser shall fail to pay, then . . . 
If the purchaser should fail to pay, then . . . 
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If the purchaser shall have failed to pay, then . . . 
 

  :یمكن االستعاضة عن الصیاغات الثالثة  بصیغة واحدة 
  

If the purchaser fails to pay, then . . . 
 

قارن بین الجملتین .  والغایة من استخدام المضارع البسیط ھو تبسیط الصیاغة إلى ابعد حد 
  : التالیتین 

In this agreement, residence shall include a house. 
In this agreement, residence includes a house. 
 

كما ) فعل الشرط وجواب الشرط ( طیة في طرفي الجملة الشر shallویجب تجنب استخدام 
  :في الجملة التالیة 

 
I leave my residuary estate to my sons in equal shares but if any 
son shall predecease me my executors shall pay his share to 
my sister, Mary. 
 

  : یمكن صیاغتھا بشكل أفضل كما یلي
  

I leave my residuary estate to my sons in equal shares and if any 
son predeceases me my executors shall pay his share to my 
sister, Mary. 
 

  :و ھناك أفعال رئیسیة في اللغة االنكلیزیة تفید في ذاتھا معنى االلتزام
  

Abide by – comply with – obey – observe – adhere to- act in 
accordance with – stick to - follow steadily 
 

  :مثال . معھا    shallوھناك أفعال قانونیة ال تحتاج وجود 
  

Declare – acknowledge –represent – accept –undertake – agree 
– warrant – guarantee. 

  :أمثلة
  

The tenant shall pay the rent within the first week of each 
month. 
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The parties shall abide by the tribunal Award. 
 
The contractor shall comply with the building requirements laid 
down by government authorities. 
 
In case of fire , Tenant shall adhere to fire regulations. 
 

  :  shallأخطاء في استخدام 
  

، وفي  في غیر موقعھا المناسب shallلقانوني نحو استخدام یحدث كثیرا أن یمیل الصائغ ا
الصیاغة . مثل ھذه الحاالت یجب النزوع نحو المراجعة الدقیقة للنسخة األولى من الصیاغة 

األولى ھي الكالم والمراجعة والتدقیق نوع جید من اإلصغاء ومن ال یجید اإلصغاء ال یجید 
  :غیر الدقیق مع التصحیح shallلحاالت الستخدام األمثلة التالیة توضح بعض ا. الكالم  

  
  :حاالت التعبیر عن الحقوق  - ١

 
The Employee shall receive a salary of £50,000 per annum. 
 
The copyright owner shall receive royalties of 15% of the price 
of each copy sold. 
  

  . تعبر عن إجراء عادي سیحصل الحقا حبذا لو تم استخدام الصیغة التالیة ألنھا
  

The Employee will receive a salary of £50,000 per annum. 
 
The copyright owner will receive royalties of 15% of the price of 
each copy sold. 
 

  .ویمكن استخدام صیغة الحاضر البسیط وھي األفضل
  

The Employee is entitled to receive salary of £50,000 per 
annum. 
 
The copyright owner is entitled to receive royalties of 15% of 
the price of each copy sold. 
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 :في صیاغة فقرة التعاریف - ٢
 
‘Trustees’ shall mean ... 
 
‘Value Added Tax’ shall mean ... 
 

  :من األفضل استخدام صیغة الحاضر البسیط 
  

‘Trustees’ means ... 
 
‘Value Added Tax’ means ...  

  
 ٢٠٠٤/ ٥١/الحظ استخدام صیغة الحاضر البسیط في صیاغة التعاریف الواردة في القانون 

  :السوري 
  

PART   ONE - DEFINITIONS  تعاریف -الباب األول  

Article 1- /A/- The following expressions, 

wherever contained in this bylaw , shall be 

construed to mean as follows : 

الواردة أدناه، في معرض  یقصد بالتعابیر -أ - ١مادة 

  .تطبیق أحكام ھذا النظام المعاني المبینة جانب كل منھا

1-The minister : is the the minister that the 

public sector is subject to his 

administration,  supervision or relation . 

تخضع الجھة العامة إلدارتھ  ھو الوزیر الذي :الوزیر  -١

  .أو إشرافھ أو ترتبط بھ

2- The expeditor: is the expense concluder 

identified in accordance with the 

commenced provisions in all the 

administrative public sectors , or the general 

manager of the establishment ,the company 

or the firm ; it is up to the status . 

المحدد وفق األنظمة  ھو عاقد النفقة :آمر الصرف -٢

        ،  النافذة في الجھات العامة ذات الطابع اإلداري

      أو المدیر العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة 

  . الحسب الح –أو المنشأة العامة 

3- The public sector: is one of the ministries 

or general managements, sectors, local 

administrative units , municipalities or 

municipal affairs , religious offices or 

public establishments managements or firms  

اإلدارات العامة أو  ھي إحدى الوزارات :الجھة العامة  -٣

         أو الھیئات العامة أو الوحدات اإلداریة المحلیة 

      أو البلدیات أو المصالح البلدیة أو الدوائر الوقفیة 

أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو المنشآت 

  .العامة

4- The undertaking : is the contractor’s 

obligation to the job he is liable to with the 

public sector .  

یرتبط بھ المتعھد تجاه الجھة  ھو االلتزام الذي :التعھد  -٤

  .العامة
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5- The prospective contractor : is the tenderer  

selected to be contracted with , or agreed by 

mutual contract to be liable contractor 

whose sanction measures are not 

completed and not notified of 

commencement order.  

ھو من ترسو علیھ المناقصة أو  :المتعھد المرشح  -٥

عروض أو یرتبط بعقد بالتراضي لم یستكمل الطلب 

  .أسباب تصدیقھ ولم یبلغ أمر المباشرة

6- The contractor : is the contractor who 

contracts with the public sector for 

supplying its requirements , and is given the 

commencement order according to the 

stipulations of this system . 

ھو من یرتبط مع الجھة العامة بعقد لتأمین  :المتعھد  -٦

احتیاجاتھا وتم تبلیغھ أمر المباشرة وفق أحكام ھذا 

  .النظام

7- The contract : is the group of general 

stipulations for both the contractor and the 

public sector , including the general and the 

special book of conditions and 

specifications , all schedules , brochures and 

the confirming documents of the contract . 

بھا كل من  التي یرتبط  ألحكامھو مجموعة ا: العقد  -٧

المتعھد والجھة العامة بما في ذلك دفتر الشروط العامة 

ودفاتر الشروط الخاصة والمواصفات وسائر الجداول 

  .والمصورات والوثائق المتعلقة بالعقد

8- The tenderer: is the natural or juristic 

person who duly offers for any call for 

tenders announced for by the public sector . 

ھو الشخص الطبیعي أو االعتباري الذي  :العارض -٨

تقدم بعرض حسب األصول إلى الجھة العامة بناًء على 

  .طلبھا

/ B/ The public sector is allowed to add any 

definitions in the special book of conditions 

other than those mentioned in item /A /of 

this article, according to the requirements  

of this undertaking  . 

یجوز للجھة العامة إضافة تعاریف أخرى غیر الواردة  -ب

من ھذه المادة في دفاتر الشروط الخاصة ) أ(في البند 

  .وفق ما تقتضیھ شروط وأحكام التعھد

  
 :عند صیاغة الفاعل القانوني المنفي - ٣

 

No Trustee shall be liable for any loss of or any depreciation in 
or default upon any of the investments of the Trust Fund. 
 
No Employee shall ... 
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  : التالیة صیغة الیفضل استخدام 
  

The Trustees will not be liable for any loss of or any 
depreciation in or default upon any of the investments of the 
Trust Fund. 
 
No Employee may ... 

  
  :أو صیغة الحاضر البسیط

  
A Trustee is not liable for any loss of or any depreciation in or 
default upon any of the investments of the Trust Fund. 
 
An Employee may not ... 

  
  

  في الصیاغة القانونیة  shallت بدیال
  

 : في حال اإللزام   mustاستخدام  - ١
 
Notice must be sent within 30 days. 
 
The tenant must use the premise for general office purposes. 
 
You must give 28 days’ notice in writing to terminate the 
agreement. 
 
You must not sub-let the house in any way. 
 

 )  : ممارسة اإلرادة ( في حال الجواز  mayاستخدام  - ٢
 

My Trustees may appoint the Trust Property to such of my 
children as they think fit and in default of appointment ... 
 

My Trustees may delegate all or any of their powers ... 
 
The Minister of Petroleum and mineral resources  may enter 
into  concession agreements with foreign companies for 
purposes of Petroleum Exploration.  
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 ) : ال خیار ثاني ( في حال اإللزام  mayاستخدام  - ٣

  
A superior court, upon application by or on behalf of the fugitive 
... may, unless sufficient cause is shown to the contrary, order 
the fugitive to be discharged out of custody. 
 
If tea is not obtainable at our limits you may invest one half of 
the whole proceeds in silk ... 
 

اإللزامیة  نقترح أن یمیل  may الجوازیة  و   mayوحیث أن ھناك خطر الخلط بین 
في حالة الجواز فقط للتعبیر عن ممارسة واضحة لإلرادة كما  mayالصائغ نح استخدام 

  :یلي
The Trustees may in their discretion pay ... 

 أو
The Trustees may in their absolute discretion pay ... 

 أو
The Trustees may if they think fit ... 

  
ویمكن التعبیر عن الممارسة الواضحة لإلرادة باستخدام تعابیر مختلفة ال حصر لھا كما  في 

  : الجمل التالیة 
  

My trustees are empowered to ... 
 
My Executors shall have power to ... ) جملة غامضة ( قد تفید المستقبل    
 
My Executors may in their discretion ...   واضحة وجلیة ( الحق ممارسة(  
 

:مثل وھناك تعابیر أخرى تعبر عن اإلرادة الحرة  
 

‘it shall be lawful’ 
 
‘it shall and may be lawful’ 
 
‘shall and lawfully may’ 
 
‘shall and may’ 
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 :  futurityللتعبیر عن خطة مستقبلیة  mayاستخدام  - ٤

  
I guarantee any balance that may be due ... 

  )خطة الموازنة المستقبلیة ( 
 
I leave my residuary estate to my children in equal shares 
provided that the share of any child who may die in my lifetime 
shall be divided equally between my grandchildren. 

  )احتمال مستقبلي ( 
  

  :كما یليویمكن إعادة صیاغة الجمل السابقة 
  

I guarantee any balance that is due ...  
 
I leave my residuary estate to my children in equal shares 
provided that the share of any child who dies in my lifetime shall 
be divided equally between my grandchildren. 
 

 :  willاستخدام صیغة  - ٥
 

  :في صیاغة العقود في الحاالت التالیة  willتستخدم 
  

 . التعبیر عن التزامات الطرف األقوى في العقد -١
 .التعبیر عن التزامات األطراف المتكافئة -٢
 . التعبیر عن حدث مستقبلي -٣

  
  :الحظر في الصیاغة القانونیة

  
 : shall notصیغة  - ١

 
The employee shall not perform any work inconsistent with the 
administration's interests. 

  
  .لیس للمستخدم الحق في مباشرة أي عمل غیر منسجم مع مصلحة اإلدارة 
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 : may notصیغة  - ٢
 
Contractor may not assign work to subcontractors without prior 
written permission by administration. 
  

عھدین ثانویین دون الموافقة الخطیة المسبقة من ال یجوز للمتعھد أن یتنازل عن العمل لمت
  .اإلدارة 

  
 :صیغة منح الحق وإبطالھ  - ٣

  
An Employee is entitled to one-month leave paid  each year. 

  یحق للمستخدم الحصول على إجازة مدفوعة األجر لمدة شھر سنویا
  

A contractor shall not be entitled to work outside official working 
hours without prior written permission by administration. 
ال یجوز للمتعھد العمل خارج أوقات الدوام الرسمي من دون موافقة خطیة مسبقة من 

  . اإلدارة
   

 :صیغة تخویل السلطة والتفویض باالختصاص - ٤
 
The chairman has the power to impose restriction on 
administrations expenditures.  

  . یحق لرئیس مجلس اإلدارة فرض قیود على نفقات اإلدارة 
  

The general  manager is authorized to sign contract on behalf 
on the minister of petroleum .  

  . یفوض المدیر العام بتوقیع العقد نیابة عن وزیر النفط
  

The contract's department has the authority to release 
Performance bond  to contractor upon receipt of official final 
receipt report . 
یمتلك قسم العقود سلطة إعادة التأمینات النھائیة للمتعھد عند استالم محضر االستالم النھائي 

  . الرسمي
  

 :صیغة االشتراط  - ٥
 

To be eligible for work in legal drafting , a person must have 
good command of both English and Arabic.  

  . یشترط فیمن یعمل بالصیاغة القانونیة أن یكون متقنا للعربیة واالنكلیزیة 
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  ’and’ and ‘or‘استخدام صیغة 
  

العدید من المشكالت في تفسیر الوثائق القانونیة  ’and’ and ‘or‘لعقود عدیدة سببت صیغة 
عقود وقد شھدت غرف التجارة الدولیة وغرفة التحكیم الدولیة والمحاكم العریقة الكثیر من وال

المشكالت المتعلقة بالصیغة المذكورة أعاله نظرا ألنھا تحتمل تفاسیر كثیرة ال مجال لذكرھا 
  . اآلن  األمر الذي یقتضي من الصائغ القانوني الحیطة والحذر في استخدامھا 

  
  :قواعد عامة

  
 :حرف عطف andأتي ت - ١

 
If my son, X, dies before me and is not survived by children or 
issue ... 
 
‘Sale Shares’ means all the shares in the capital of the company 
allotted and in issue at the date hereof. 
 

  :وفي العقود تستخدم كما یلي
  

The company: 
 
(a) is registered for the purposes of VAT; and 
 
(b) has complied fully with the legislation relating to VAT; and 
 
(c) has never been treated as a member of a group of 
companies for the purposes of VAT legislation; and 
 
(d) has maintained full and complete records as are appropriate 
or requisite for the purposes of VAT legislation; and 
 
(e) has not been required by the Commissioners of Customs and 
Excise to give security for the purposes of VAT legislation. 
 

 كبدیل ’Or‘تستخدم  - ٢
 

For such of my children as attain the age of 18 years or marry 
under that age ... 
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The purchaser or his agents ... 
 
Contractor has to supply materials within delivery period or he 
will be exposed to delay penalty.  
 

 :للداللة على الشمولیة  ‘’Andتستخدم  - ٣
 
... the buyer may rescind and claim damages, 

  
  :خیارین  andنا تمنح ھ
  

 حریة فسخ العقد -
  حریة فسخ  العقد والمطالبة بالتعویضات -

 

 :للداللة على الحصریة  orتستخدم  - ٤
 

Do you prefer black or white coffee? 
  إما قھوة بیضاء أو قھوة سوداء

The seller may retain or sell the goods. 
  

ال خیار للبائع فإما أن یبقي البضاعة عنده أو  المثال الثاني أكثر وضوحا في الحصریة ألنھ
  . یبیعھا

  
  :قارن الجملتین التالین 

  
(a)  the buyer may rescind and claim damages’  

 
(b) ... the buyer may rescind or claim damages  

 
  .الحصریة واضحة ) b(الشمولیة واضحة وفي الجملة الثانیة )  a(في الجملة األولى 

  
  : andالمنفرد والمجتمع لـ االستخدام 

  
ألنھا  وھنا یجب االنتباه للتحلیل اللغوي للجملة ویمكن االستعانة باللغویین لتحلیل الجملة 

قارن المعاني المحتملة لتفسیر الجمل   jointوالثاني  severalتحتمل معنیین   األول منفرد 
  : التالیة 

... my residue to my nephews and nieces.  
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Every person who is a wife and a mother ... 
 
Every person who is a director and an employee of the 
company. 
 
Every person who is both a wife and a mother ... 
Every person who is either a wife or a mother ... 
 
Every person who is both a director and an employee of 
the company ... 
Every person who is either a director or an employee of 
the company. 
 

وفي ھذه الحاالت یمیل الصائغ القانوني نحو الجانب األمین في االستخدام بھدف البساطة 
  . والوضوح 

  
  : في الجمھوریة العربیة السوریة ٤٢٠٠/  ٥١نموذج الصیغ اآلمرة في القانون 

  
  األحكام الناظمة للمشتریات -لباب الثانيا

Part Two - Rules Governing  Purchases 
  

  طرق تأمین احتیاجات الجھة العامة -الفصل األول

Chapter One – Modes of Securing the Needs of a Public Entity 
 

  :رق اآلتیة تعقد النفقات الناجمة عن تأمین احتیاجات الجھة العامة بإحدى الط -أ-٢مادة 
  .الشراء المباشر -١
  .المناقصة -٢
  .طلب العروض -٣
  .المسابقة -٤
  .العقد بالتراضي -٥
  .تنفیذ األشغال باألمانة -٦
ین مع مراعاة األحكام الواردة في ھذا الباب ، یعود آلمر الصرف تحدید طریقة تأم -ب

  .االحتیاجات المطلوبة 

Article 2. / A /  The expenses for supplying the needs for the 
public sectors are held in one of  the following ways :  

1. Direct purchasing . 
2. Invitation for tenders  . 
3. Call for offers. 
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4. Contest . 
5. Contract by agreement. 
6. Job executing by confidence .                                                                                                                 

/B/ The expeditor is allowed to choose the relevant  way of 

supplying the required needs in accordance with the terms of 

this chapter . 

  

  الشراء المباشر -الفصل الثاني
CHASINGCHAPTER   II . DIRECT PUR  

  
  :یتم تأمین احتیاجات الجھة العامة بطریقة الشراء المباشر في إحدى الحاالت التالیة  -٣مادة 

  .إذا كانت االحتیاجات المطلوب تأمینھا تستند إلى تعرفة رسمیة  -أ
إذا كان تأمین االحتیاجات المطلوبة سیتم من إحدى الجھات العامة المنتجة لھا أو  -ب

  .أو توزیعھا أو تقدیم خدماتھا المحصور بھا بیعھا
إذا كانت قیمة النفقة الواحدة ال تتجاوز مائة ألف لیرة سوریة ولكل حالة على حدة،  -ج

ویمكن عند االقتضاء رفع ھذا السقف إلى ثالثمائة ألف لیرة سوریة بموافقة الوزیر كما یمكن 
  .تعدیل ھذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء

Article 3. The public sectors supply their required  needs by 
direct purchasing in the following cases : 
/A/ If the required needs are identified by official Tariff . 
/B/ If the required needs are to be supplied by one of the public 
sectors ,whether producers or the only sellers ,  distributors or 
service renders . 
/C/ If the amount of each expense doesn’t  exceed 100.000 
Syrian pounds . This amount is being increased when necessary 
to be 300.000 S.P. ,but conditioned by the  approval of the 
concerned Minister ,and these amounts can be modified by a 
decision approved by The Council of Ministers . 

  
تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من آمر الصرف یحدد فیھ رئیس وأعضاء كل  -أ-٤مادة 

لجنة ومھامھا على أن ال یقل عدد األعضاء عن ثالثة من بینھم أحد العاملین في محاسبة 
  .لمالیة الجھة العامة أو اإلدارة ا

على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة الجھة العامة عند القیام بالشراء والحصول  -ب
كلما أمكن  –على أكثر من عرض خطي من الجھات المختصة بتقدیم االحتیاجات المطلوبة 

ثم اختیار أكثرھا موافقة لصالح الجھة العامة بعد التثبت من جودة المواد أو صالحیة  –ذلك 
  .واعتدال األسعار الخدمات
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Article 4./ A /  The committees of direct purchasing are specified 
in a decision taken by the expeditor in which he specifies the 
head and members not less than three ,one of them should be 
one of the workers in  accounting ,either of the public sector or 
the financial administration. 
/ B/ The committees of direct purchasing   have to seek the 
benefit  of the public sector when buying ,and try to get more 
than one offer, if possible , in hand writing from the sectors that 
are concerned with offering the required needs, then choose the 
best in quality, service and prices . 

  
تصرف النفقة الناجمة عن الشراء المباشر باالستناد إلى الفاتورة الصادرة عن  -أ-٥مادة 

  .الجھة التي قدمت االحتیاجات
جنة الشراء المباشر المختصة، من المادة الثالثة، فتوقع الفاتورة من قبل ل/ ج/أما في الحالة 

إشعاراً بأن االحتیاجات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن األسعار الواردة في الفاتورة 
  .معتدلة، وذلك بعد استكمال باقي األوراق المثبتة المقررة

یجوز آلمر الصرف الموافقة على تأمین بعض االحتیاجات التي ال تتجاوز قیمة كل منھا  -ب
یرة سوریة عن غیر طریق لجان الشراء المباشر، وذلك في الحاالت التي یعود خمسین ألف ل

  .تقدیرھا إلیھ
  .السابق من آمر الصرف) ب(تصدق فواتیر النفقات المعقودة وفق أحكام البند  -ج
  

Article 5: A-The expenses of direct purchasing are to be paid up 
to the invoice issued by the suppliers. 
But in case of term/C/in article 3 the invoice should be confirmed 
by the direct purchasing Committee ,assuring that the qualities 
apply with the required specifications ,and that the prices 
mentioned in the invoice are acceptable ,but after presenting the 
supporting papers. 
B- The expenditor is allowed to supply some of the needs ,but 
with a value that does not exceed 50,000 s. p. without asking the 
direct purchasing committee in cases  he decides its necessity. 
C-The issued invoices of expenses are to be confirmed by the 
expeditor according to the above mentioned item/B/. 
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  المناقصة -الفصل الثالث
THE INVITATION FOR TENDERS -CHAPTER III  

  
یلجأ إلى المناقصة عندما تكون االحتیاجات المطلوب تأمینھا قد حددت : المناقصة -٦مادة 

موحد متى جاوزت القیمة التقدیریة الحدود المقررة مواصفاتھا وشروطھا بشكل دقیق و
  .للشراء المباشر

Article -6- In case the value of the required needs exceeds that 
specified  for direct purchasing , an invitation for tenders is 
announced. 
 

  :تستند المناقصة إلى -٧مادة 
مرسوم بناًء على اقتراح وزیر المالیة، وذلك بما ال یتعارض مع دفتر شروط عامة یصدر ب -أ

  .أحكام ھذا النظام
یتضمن المصورات والمواصفات الكاملة ) حقوقیة وفنیة ومالیة(دفتر شروط خاصة  -ب

لالحتیاجات المطلوبة وموعد إجراء المناقصة والتأمینات المؤقتة والنھائیة وغرامة التأخیر 
  .غیر ذلك ویصدق ھذا الدفتر من آمر الصرفومدة إنجاز األعمال و

الئحة ببنود التوریدات أو األشغال المطلوب تنفیذھا مع كمیاتھا المقدرة على أساس  -ج
  .الوحدات المعتمدة

  .األسعار التي تقدرھا الجھة العامة لكل بند على حدة في عقود األشغال -د
  .جدول األسعار في عقود األشغال -ھـ

Article 7-   The invitation for tenders depends on 
A.A general book of conditions issued by a decree due to the 
suggestion of the ministry of finance , but in accordance with the rules 
of this bylaw. 
B.A specific book of conditions (lawful , technical and financial) which 
concludes drawings , full specifications , time of the tender ,bid bonds 
and final bonds ,delay fine ,period of performing the job and so forth. 
This book should be confirmed by the expenditor 
C-A list of supplying terms or objects to be performed with their 
quantities estimated due to the agreed units. 
D-Prices as estimated by the public sector for each term apart from 
the other in contracts of works. 
E-A list of prices in the contracts of works. 

  
ة، یجوز أن ینص في دفتر عندما ال تساعد دراسة االضبارة على حساب الكمیات بدق - ٨مادة 

الشروط الخاصة بالمناقصات المتعلقة باألشغال على اعتبار من یتقدم إلى المناقصة مسؤوالً 
عن حساب كمیات فئات األعمال والمواد التي تدخل في التعھد أو عن حساب كمیات بعض 
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أو لمجموع ھذه الفئات واعتبار السعر اإلجمالي المعروض منھ سعراً واحداً لمجموع التعھد 
  .فئات األعمال والمواد التي یعتبر العارض مسؤوالً عنھا

Article 8-   If the study of the file doesn't help in evaluating the 
quantities accurately , then it is allowed in the specific book of 
conditions concerned with the work  to mention that  the tenderer is 
asked to evaluate  the quantities of the groups,  parts of the works 
and the materials used in the undertaking , or to  evaluate  the 
quantities of some of these parts  and  consider the quotation as one 
for the full undertaking or all the parts of the works that the tenderer is 
concerned with. 
 

على "یعلن عن المناقصة قبل انتھاء آخر موعد لتقدیم العروض بخمسة عشر یوما -أ-٩مادة 
  .  على األقل بالنسبة للمناقصات الخارجیة" األقل بالنسبة للمناقصات الداخلیة وبخمسین یوما

ت التي یسمح باالشتراك فیھا لرعایا الجمھوریة یقصد بالمناقصات الداخلیة المناقصا -ب
العربیة السوریة ومن في حكمھم ورعایا الدول العربیة المقیمین في سوریة، كما یقصد 
بالمناقصات الخارجیة المناقصات التي یسمح االشتراك فیھا للعرب واألجانب باإلضافة إلى 

  .الذین یسمح لھم باالشتراك بالمناقصات الداخلیة
) أ(ز في الحاالت التي تستوجب السرعة إنقاص المھل المنصوص علیھا في الفقرة یجو -ج

 -عن خمسة أیام في المناقصات الداخلیة  -في أي حال من األحوال  -المتقدمة، على أال تقل 
ویعود أمر تقدیر السرعة إلى آمر . في المناقصات الخارجیة" وعن خمسة وعشرین یوما

  ).ن المناقصة في الحاالت المذكورة عبارة السرعة الكلیةویجب أن یتضمن إعال(الصرف 
  .  ال یدخل یوم اإلعالن عن المناقصة، كما ال یدخل یوم إجرائھا ضمن المھل المذكورة -د

ال یجوز التعدیل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى علیھا المناقصة  -ھـ
  ".عنھا مجددابعد اإلعالن عن المناقصة ما لم یعلن 

Article 9/A-The invitation for tenders should be announced at least 
within 15 days before the dead line for internal announcement, and 50 
days for the external one. 
B-The internal announcement is that which allows  all the Syrian 
citizens to offer, their trends or subjects of Arab countries whose 
residence is in Syria and the external invitations are those which allow 
Arabs as well as foreigners in addition to those who are allowed to 
offer tenders for internal announcements.      
C-In urgent cases it is allowed to shorten the periods specified above 
in item/A/,any way , not less than five days for internal invitation and 
25 days for the external one. The statement (Top Urgent )  should be 
included in the announcement that the expenditor decides urgency. 
D-The day of announcement and the day of applying are not included 
in the above mentioned periods. 
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E-After the invitation is announced ,no modification is allowed in the 
books of conditions, brochures or any other supporting papers related 
to the announcement if not re-announced after modifying. 

  
تنشر إعالنات المناقصة في نشرة اإلعالنات الرسمیة وفي صحیفة یومیة، كما  - أ- ١٠مادة 

تلصق نسخ عن ھذه اإلعالنات في لوحة إعالنات الجھة العامة وباإلضافة إلى ذلك یمكن عند 
لتلفزیون وسائر وسائل اإلعالم األخرى، كما االقتضاء اإلعالن عن المناقصة في اإلذاعة وا

یجوز تبلیغ الجھات التي تھمھا المناقصة وتبلیغ البعثات والھیئات التجاریة العربیة السوریة 
عن اإلعالن المتعلق " المعتمدة في الخارج والبعثات األجنبیة المعتمدة في سوریة صورا

  .بالمناقصات الخارجیة
  :المناقصة على األقل البیانات التالیةیجب أن یتضمن اإلعالن عن  -ب
  .موضوع المناقصة -١
  .مكان وزمان تقدیم العروض وجلسة المناقصة -٢
  .التأمینات المؤقتة والنھائیة المطلوبة -٣
  .الجھة التي یمكن شراء إضبارة المناقصة منھا -٤
  .سعر االضبارة -٥
  .مدة إنجاز التعھد -٦
  .خاللھا بعرضھ" االمدة التي سیبقى العارض مرتبط -٧

Article  10- A-The invitation is announced in the official paper and in a 
daily paper , and other copies are posted in the bulletin board of the 
public sector, in addition to that ,and if necessary,  it may be 
announced on T.V ,  broadcasting or any other means of media. Also 
it is allowed to send copies of the external announcement to  the 
staffs or states and the official foreign missions in Syria who are 
concerned with it . 
B-The announcement should include at least the following 
information: 
1-Subject of the announcement. 
2-Time and place for offering tenders and the meeting of the 
announcement. 
3-Bid bond and final bond. 
4-Where to get the file from. 
5-File value. 
6-The period within which the works must be performed. 
7-The period of the tenderer's  liability. 
 

  :یشترط فیمن یود االشتراك في المناقصة ما یلي -أ-١١مادة 
من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجھات العامة أو محجوزاً " أال یكون محروما -١

  .  على أموالھ حجزاً احتیاطیاً لصالح الجھات العامة أو حجزاً تنفیذیاً 
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  .ل التجاري بالنسبة للعارضین السوریین ومن في حكمھمفي السج" أن یكون مسجال -٢
 -في إحدى الغرف التجاریة أو الزراعیة أو الصناعیة أو السیاحیة " أن یكون مسجال -٣

  .في سوریة بالنسبة للعارضین السوریین ومن في حكمھم –حسب الحال 
  .أال یكون محكوماً بجنایة أو جرم شائن ما لم یرد إلیھ اعتباره -٤
أال یكون من العاملین في إحدى الجھات العامة و أال یكون عضواً في المكاتب التنفیذیة  -٥

  .لإلدارة المحلیة ضمن محافظتھ تحدیداً 
أال یملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائیل وأال یكون مشتركاً في أي  -٦

أو الترخیص أو  مؤسسة أو ھیئة فیھا وأال یكون طرفاً في أي عقد للصنع أو للتجمیع
المساعدة الفنیة مع أي مؤسسة أو ھیئة أو شخص في إسرائیل وأال یزاول مثل ھذا النشاط في 
إسرائیل سواًء بشخصھ أم عن طریق وسیط وأال یساھم بشكل من األشكال في دعم إسرائیل 

  .أو مجھودھا الحربي
من ھذه ) أ ( من البند /  ٦و  ٥و  ١/ یتم التأكد من توافر الشروط المحددة في الفقرات  -ب

  .المادة بموجب تصاریح خطیة تقدم من العارض
من ھذه المادة على ) أ ( من البند )  ٥و  ٤( یقتصر تطبیق الشروط الواردة في الفقرتین  -ج

  . األشخاص الطبیعیین
یمكن أن ینص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤھالت مالیة وفنیة ومھنیة معینة  -د

  . بین في االشتراك بالمناقصة كما یمكن في بعض التعھدات اشتراط التأھیل المسبقبالراغ
یمكن أن ینص دفتر الشروط الخاصة على اإلعفاء من توافر الشرطین المنصوص  -ھـ

من ھذه المادة في بعض المناقصات التي ) أ ( من البند )  ٣و  ٢( علیھما في الفقرتین 
  .صات الخارجیةتستدعي طبیعتھا ذلك وفي المناق

من ھذه المادة، وتعفى ) أ ( تعفى الجھات العامة من تقدیم جمیع الوثائق المحددة في البند  -و
الشركات األجنبیة التي لیس لھا فرع أو ممثل مقیم في الجمھوریة العربیة السوریة من تقدیم 

  .من ھذه المادة) أ(من البند / ٥و  ٤و  ٣و  ٢/الوثائق المحددة في الفقرات 
و  ٢( یشترط أال یكون قد مضى ثالثة أشھر على استخراج الوثائق المحددة في الفقرات  -ز
  .من ھذه المادة) أ ( من البند   )  ٥و  ٤و  ٣
یمكن االستعاضة عن الوثائق المحددة في ھذه المادة بشھادة صادرة عن جھة عامة تفید  -ح

انونیة لدى ھذه الجھة شریطة تقدیم ھذه توفر ھذه الوثائق لدیھا وأنھا مستوفیة لشروطھا الق
  .الوثائق عند اإلحالة

Article 11-A-The tenderer has to submit to the following : 
1-He is not forbidden of offering or contracting with the public sectors 
, or hasn't  any  alternative or exclusive attachment on his property for 
the sake of public sectors. 
2-Syrian or their virtues tenderers must have a commercial record.   
3-Syrian or their virtues must have a record in one of the chambers of 
commerce, agriculture, economy or tourism –due to the status in 
Syria. 
4-He mustn't be convicted , or if so  he must be rehabilitated .  
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5-He mustn't  be an employer in any public sector , or a member in 
any of the executive offices of the local administration ,specially the 
governorate he lives in  
6-He mustn't be an owner of any factory or firm , or a sub-aid in Israel 
,or be a partner in any establishment or staff there , or be a part in 
any contract for fabrication ,assembling licensing or give any technical 
assistance to any establishment or firm , or even a person in Israel, 
and has not such activities  as well in Israel , personally or through 
agents ,and does not have share in supporting Israel or Israeli efforts 
in any way 
B-For assurance of exact conditions, the tenderer has to present 
hand written statements about the conditions specified in items/1-5-
6/from term /A/ in this article. 
C-The conditions in items /4-5/in term /A/from this article are only 
applied on normal persons. 
D-In the specific book of conditions it may be mentioned that those 
who wish to offer tenders must have specific financial ,technical and 
professional efficiencies or must be efficient before offering to some 
contracts. 
E-It may be mentioned in the specific book of conditions that items/2-
3/in term /A/ of this article are not conditional in some tenders which 
their  nature demands that or in external tenders. 
F-Public sectors are not liable to present any of the supporting papers 
mentioned in item/A/of this article , and also  foreign companies who 
have no branch or any representative in Syria are not liable to present 
the supporting papers mentioned in items/2-3-4-5/ in term /A/ of this 
article. 
G-The supporting papers mentioned in item/A/of  this article must be 
valid only for three months. 
H-These supporting papers may be replaced by a document issued 
by a public sector shows that these papers are lawful and kept in its 
archives  and are ready when required. 

  
تشكل لجنة المناقصة في الجھة العامة بقرار من آمر الصرف من ثالثة  –أ  -١٢مادة 

ملین تحت أعضاء على األقل من بینھم محاسب الجھة العامة أو المدیر المالي أو من العا
  .-حسب الحال  –إشرافھما 

  .ال یجوز أن یكون آمر الصرف رئیساً للجنة المناقصة -ب
  .یكون رئیس لجنة المناقصة من حملة اإلجازة الجامعیة -ج
یجوز آلمر الصرف االستعانة بمندوبین عن الجھات العامة ذات الصلة في لجان  -د

  .المناقصات
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Article 12: A- The expenditor must  issue a decision of committee for 
studying the tenders , three members at least ,  one of them must be  
the accountant of the target public sector or the financial director or 
one of the workers in their directorate –according to the status. 
B-The expenditor mustn't be head of the committee. 
C-The head should have the B.A. 
D-The expenditor may ask the help of representatives of other public 
sectors concerned with tenders  committee. 

 

بة ضمن المدة على من یود االشتراك في المناقصة، تقدیم التأمینات المؤقتة المطلو - ١٣مادة 
  . المحددة لتقدیم العروض، وتحدد قیمة ھذه التأمینات في دفتر الشروط الخاصة واإلعالن

Article  13-  The tenderers have to present the specific bid bond in the 
book of conditions and the announcement within the specific period 
before the dead line. 
 

تقدم العروض ضمن مغلفین مغلقین، ویوضع ھذان المغلفان في مغلف ثالث  -١٤مادة 
معنون باسم الجھة المحددة في اإلعالن، ویكتب علیھ موضوع المناقصة والتاریخ المحدد 

  :إلجرائھا
یحتوي على طلب االشتراك بالمناقصة والوثائق المشعرة بتوافر الشروط : المغلف األول -أ

كما یحتوي ھذا المغلف على تصریح من . من ھذا النظام ١١ا في المادة المنصوص علیھ
وجداول ) الحقوقیة والفنیة والمالیة(العارض بأنھ اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة 

بنود التوریدات أو األشغال المطلوبة الخاصة بالمناقصة وأنھ یقبل بجمیع ما ورد في ھذه 
  .المستندات من شروط وأحكام

یحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول األسعار اإلفرادیة : المغلف الثاني -ب
  .واإلجمالیة حسب الحال

Article   14-  Tenders have to be offered in two closed envelopes and 
put in a third one that shows the address of the announcer and the 
subject and date of the announcement: 
A-The first envelope includes the application of offering and 
supporting papers conditioned in article /11/ of this regulation, also  a 
statement by the tenderer that he has seen the general and specific 
book of conditions (lawful ,technical and financial) and the schedules 
of supplying or works required in the tender ,and he must show his 
liability to all these conditions and rules. 
B-The second envelope should include the quotation and commercial 
offer containing the unit and total prices(up to the status) 

  
  .على العارض تعیین موطن مختار لھ في سوریة –آ  -١٥مادة 
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یمكن للعارض من رعایا الدول العربیة غیر المقیم في سوریة والعارض األجنبي تعیین  -ب
  .موطن مختار لھ خارج سوریة إذا نصت دفاتر الشروط على ذلك

لو انتقل منھ إلى غیره ما لم یبلغ الجھة یعتبر الموطن المختار المذكور ملزماً للعارض و -ج
العامة خطیاً عن موطنھ المختار الجدید في البلدة نفسھا، وإال تعتبر جمیع التبلیغات المرسلة 

  .إلى موطنھ المختار األول صحیحة حكماً 
Article 15, /A/ The tenderer must mention his chosen address in 
Syria: 
  
/B/ The tenderer  of Arab countries  whose residency is not in  Syria 
,and the foreign tenderer as well,  are allowed to specify their chosen 
address abroad if the books of conditions conclude that . 
/C/ The chosen address  mentioned in the previous item  is to be 
considered even if the tenderer  moves to another place in the same 
town, and he doesn't inform the public sector with that  in writing  
,otherwise all the notices sent to the first chosen address are really 
true. 

ن في العرض بوضوح نسبة عمولتھ إذا كان العارض وكیالً بالعمولة فعلیھ أن یبی -١٦مادة 
الصافیة وتدفع ھذه العمولة للوكیل مباشرة بالعملة السوریة على أساس السعر الذي یحدده 
مكتب القطع للعمالت األجنبیة المعمول بھ بتاریخ فتح االعتماد المستندي أو التحویل المباشر 

  .للقیمة وذلك بعد االستالم النھائي وفقاً للشروط التعاقدیة
Article 16 . If the tenderer is an agent in commission he has to show 
his rate of commission to be paid  directly to the him in Syrian pounds 
according to the current prices specified by the office of foreign 
currencies up to the date of  letter of credit , or direct transferring of 
the amount ,but all this must be after the protocol of receipt according 
to the conditions of contracting. 

من / ١٠/من المادة / ب/من البند / ٦/والفقرة / ٧/من المادة / ب/مع مراعاة البند  -١٧مادة 
ھ بصورة واضحة المدة التي یتعھد خاللھا بتقدیم ھذا النظام على العارض أن یحدد في عرض

المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفیذ األشغال موضوع المناقصة أو طلب العروض ما لم تحدد 
من قبل الجھة العامة وتعتبر مدة التسلیم من العناصر الرئیسیة في مقارنة العروض ویفضل 

عروض في جمیع شروطھا یفضل أن یتم التسلیم في أقصر وقت ممكن وفي حال تساوي ال
العرض الذي یتعھد صاحبھ بتنفیذ التعھد في مدة أقل من المدد المحددة في العروض 

  . األخرى
Article 17 ,  Concerning article / 7 /B/  and item /6/  in article /10/B/  of  
this bylaw ,the tenderer must specify clearly the period of  presenting 
the materials or executing of  services  and  works , subject of the 
tender or offer ,  if not specified by the public sector , and this is one 
of the main items in considering the offers and the shortest period is 
preferable  , and in case of same conditions among the offers the 
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tenderer who shows readiness of execution in shorter period  than 
being specified in the offer is preferable . 

  
 

  :یرفض العرض في إحدى الحاالت اآلتیة -١٨مادة 
  .في حال تنظیمھ أو تقدیمھ بصورة مخالفة ألحكام ھذا النظام   -أ

  .تقدیمھ بعد الوقت المحدد لتقدیم العروض في حال -ب
في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنیة المطلوب من العارض تقدیمھا  -ج

وفقاً ألحكام ھذا النظام ودفاتر الشروط، إال أنھ یحق للجنة المناقصة إعطاء مھلة للعارضین 
ات المؤقتة واألسعار وجداول الستكمال النواقص الحاصلة في عروضھم باستثناء التأمین

  .تحلیل األسعار إذا كان من المشترط تقدیمھا
یجوز للجنة المناقصة قبول العروض التي تتضمن تحفظات، إذا وافق العارض في بدایة  -د

جلسة المناقصة وقبل إعالن األسعار على إلغاء تحفظاتھ والتقید بأحكام دفاتر الشروط 
  . الخاصة وثبت ذلك خطیا

Article 18  The offer is refused in the following cases :  
/A/ If it is arranged or offered  not in accordance with this bylaw . 
/B/ If it is offered after date. 
/C/ In case the offer lacks any supporting papers or technical 
specifications up to the regulations and books of specifications . But 
the committee has the right to give the tenderers time for presenting 
the required  papers except the bid bond, the quotation and lists of 
detailed prices if they are conditioned . 
/D/ The committee is allowed to accept the offers which include 
reservations if the tenderer accepts at the beginning of the  meeting 
for tenders ,and before the pronunciation of the prices to neglect his 
reservations and show reliability to the items of the specific books of 
conditions and confirm that in writing . 
 

تقدم العروض مباشرة إلى الجھة المحددة في اإلعالن أو ترسل إلیھا في البرید  -أ  -١٩مادة 
المضمون، على أن تصل وتسجل في دیوانھا قبل نھایة الدوام الرسمي من الیوم المحدد 

  .النتھاء موعد تقدیم العروض
تبر العرض األسبق في التسجیل في ال یقبل من العارض الواحد إال عرض واحد، ویع -ب

دیوان الجھة المحددة في اإلعالن ھو المعتمد، وال یجوز استعادة العروض أو إكمالھا أو 
  .تعدیلھا بعد تسجیلھا في الدیوان المذكور

یجوز أن یتضمن العرض الواحد أكثر من خیار إذا نص دفتر الشروط الخاصة على  -ج
  .ذلك

Article 19 / The tenders are offered directly or sent by registered mail 

to the sector specified in the announcement,  but it must reach it  and 
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be registered in its office before the end of the official day of the 

update for offering tenders. 

/B/ Only one tender from the same tenderer  is accepted; the one 

registered first in the office of the sector specified in the 

announcement is accepted .And it is not allowed to retake or 

complete  the tenders after being registered in its office . 

/C/ The offer is allowed to include more than one choice if it is 
mentioned in the specific book of conditions . 
 

تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددین لھا في جلسة علنیة یسمح  -أ  -٢٠مادة 
  .بحضورھا لجمیع العارضین

تفض لجنة المناقصة المغلف األول وتدقق في محتویاتھ وتقرر قبول عروض من تتوافر  -ب
وط المطلوبة لالشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من ال تتوافر فیھم ھذه فیھم الشر

الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتوقع كافة الوثائق التي یتقدم بھا العارضون من قبل لجنة 
  . المناقصة

  .تعاد العروض غیر المقبولة إلى أصحابھا دون فض -ج
یعاد اإلعالن " واحدا" المقبول عرضا إذا لم یتقدم سوى عارض واحد أو كان العرض - ١ -د

  ".عن المناقصة مجددا
  .یجوز للجھة العامة قبول العرض الوحید في المرة الثانیة إن وجدت مصلحة لھا في ذلك -٢
  .تفض اللجنة مغلفات العروض المقبولة وتعلن محتویاتھا على الحضور -ھـ
العروض والتدقیق فیھا یجوز لھا في الحاالت التي تضطر فیھا لجنة المناقصة إلى دراسة  -و

إرجاء جلسة المناقصة إلى موعد آخر یحدد ویعلن على الحضور وتنجز اللجنة عملھا في 
  .الجلسة الثانیة أمام الحاضرین من العارضین

من السعر األدنى بعد تدقیق األسعار " تصنف العروض المقبولة بترتیب أسعارھا اعتبارا -ز
أكد من صحتھا، ثم یعلن رئیس اللجنة بعد ذلك اسم المتعھد المرشح اإلفرادیة واإلجمالیة والت

  . الذي تقدم بالسعر األدنى المقبول
إذا تساوى عرضان أو أكثر في السعر األدنى المقبول جرت مناقصة جدیدة بین من  -ح

  .تساوت عروضھم فقط في الجلسة نفسھا وبطریقة الظرف المختوم حتى یتم اإلرساء
  

Article 20/ A/ The meeting for tenders should be held openly in the 

place and date specified in the announcement , and it is allowed in 

the presence of all the offerers. 

/B/ The concerned committee open the first envelop and check its 

contents to decide accepting the tenders which have the relevant 

conditions for offering and reject those of non relevant conditions 
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,and this to be pronounced  openly before the attendants ,and all 

the confirming papers of the tenderers must be signed by the 

committee. 

/C/ The rejected offers has to be sent back to its offerers without 

opening . 

/D/ 1/ The call for tenders has to be announced again  if only one 

tender is offered, or the relevant tender is a lonely one. 

   /2/ The public sector is allowed to accept the lonely offer in the 

announcement for the second time for its necessary benefit. 

/E/ The committee must open the accepted tenders and pronounce its 

contents before all the attendants. 

/F/ If the committee finds necessity to study and check the tenders , it 

is allowed to delay it to another meeting specified before the 

attendants ,and the committee has to carry on the job in the second 

meeting before the offerers . 

/G/ The accepted offers are to be listed according to the quotations 

starting from the lowest  after checking the correct unit and total 

prices , then the head of the committee pronounces the candidate 

contractor who has offered the accepted  lowest price. 

/E/ If two offers or more have similar quotations a new call is to be 

held between them in sealed envelopes until the accepted offer is 

determined. 

تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثریة عدد أصوات أعضائھا الحاضرین وفي  -أ  - ٢١مادة 
  .حال تساوي األصوات یرجح جانب الرئیس

ال تعتبر جلسة المناقصة قانونیة إال إذا حضرھا أغلبیة أعضاء لجنة المناقصة على أن  -ب
  .ریطة أال تقل عن ثالثة أعضاءیكون من بینھم رئیس اللجنة ش

بالتصویت ویذكر ذلك " إن االعتراضات التي تطرأ أثناء جلسة المناقصة یفصل فیھا حاال -ج
  .في محضر الجلسة

  . تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرین نھائیة -د
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ع تدون وقائع جلسة المناقصة بجمیع إجراءاتھا بما فیھا االعتراضات في محضر یوق -ھـ
علیھ جمیع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرون من العارضین وال یعتد بامتناع المتعھد 

  .المرشح وبقیة العارضین عن التوقیع
Article 21/A/ The committee takes the decisions due to the number of 

the agreeing members, and if those are equal to the disagreeing ones 

the head is allowed to decide. 

/B/ The meeting of the committee is illegal unless most of its 

members, not less than three and the head, are present. 

/C/ The objections that may take place during the meeting are to be 

decided in time by voting ,and this should be written in the minutes 

of the meeting. 

/D/ The announced decisions of the committee before  the attendants 

are final. 

/E/ The items of the minutes of the committee,  with all its procedures, 

including the objections should be signed by all the members and 

all the attending offerers, even if the candidate contractor and the 

other offerers abstained from signing. 

السعر األعلى الذي یمكن قبولھ بنتیجة " یجوز آلمر الصرف أن یحدد مسبقا - أ  -٢٢مادة 
لسعر في مغلف المناقصة بناًء على تقریر لجنة مختصة تشكل لھذه الغایة، ویوضع ھذا ا

مختوم بالشمع األحمر ویفتح في جلسة المناقصة من قبل لجنة المناقصة وال یعلن مضمونھ 
  . على الحاضرین من العارضین

من ھذه المادة أو تقل عنھ یجب ) أ (وإذا لم تقدم أسعار تعادل السعر المشار إلیھ في البند  -ب
ة في مغلفات مختومة في الجلسة نفسھا على اللجنة أن تطلب من العارضین تقدیم أسعار جدید

وال یجوز تكرار ھذا اإلجراء خالل ھذه الجلسة وإذا كانت األسعار الجدیدة غیر مساویة 
  .أعلنت اللجنة فشل المناقصة%  ٥لألسعار المقدرة أو تزید علیھا بما یجاوز نسبة 

Article 22/ A/ The expenditor is allowed to specify the highest price 

accepted in the tenders due to a report by a specialized committee 

named for this purpose and this price is to be included in special 

sealed envelop ,only to be opened in the meeting held by the 

committee ,but not to be pronounced in the presence of the offerers. 

/B/ If the offered quotations are not equal to or less than the specified 

one in the previous item/A/of this article, the committee has to ask the 

tenderers to offer new quotations by sealed envelopes in the same 
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meeting ,but not to be done again in the same meeting , and if the 

new prices are not equal to the estimated ones ,or exceed it at a rate 

of 5% the committee has to cancel the bid. 

یحق للجھة العامة تجزئة مواد المناقصة بین العارضین حسبما تراه مالئماً  -٢٣مادة 
ء إلى عارض دون أن یحق لھ االعتراض شریطة أن تكون لمصلحتھا بحیث تجري إحالة جز

  .المواد قابلة للتجزئة وأن ینص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة

Article 23 The public sector has the right to retail the materials of the 

tender, if it can be taken in parts , among the tenderers if it has a 

benefit in that , by submitting part of it to another tenderer without 

objection ,and this should be mentioned in the specific book of 

conditions. 

یصدق محضر المناقصة من آمر الصرف ویجوز لھ أن یلغي نتائج المناقصة  -أ-٢٤مادة 
ن یعدل النتیجة التي توصلت إلیھا لجنة ألسباب مبررة خطیاً ولیس لھ في أي حال أ

  .المناقصة
ال یعتبر المتعھد المرشح متعھداً إال عند استكمال إجراءات التصدیق وتبلیغھ ھذه  -ب

المصادقة وللجھة العامة العدول عن تنفیذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبلیغ المتعھد 
  .   أمر المباشرة دون أن یكون لھ الحق في أي تعویض

على المتعھد المرشح توقیع العقد خالل المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على أال  -ج
تجاوز ثالثین یوماً من تاریخ تبلیغھ اإلحالة علیھ وفي حال عدم حضوره أو امتناعھ عن 
توقیع العقد وفقاً ألحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضھ المقبول تصادر التأمینات المقدمة 

  .العامة مطالبتھ بتعویض عن العطل والضرر عند االقتضاء ویحق للجھة
Article 24 /A /The minutes of the meeting should be confirmed by the 

expenditor, and he is allowed to cancel the decision of the bid , for 

objective reasons in writing , but not to  modify them  in any case or 

for any reason. 

/B/ The candidate contractor is not depended unless all the 

procedures of confirmation are completed and he is informed with that  

,but the public sector has the right to cancel the execution of the bid in 

any time before informing him the O.K   with no right for 

compensation. 

/C/ The candidate contractor should sign the contract within the 

specified period in the specific book of conditions, but it shouldn't 

exceed 30 days from the date of being informed the acceptance ,and 

in case of not attending or rejecting to sign the contract in accordance 
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with the items of the specific book of conditions and his accepted offer 

, the bid bond is to be confiscated ,and the public sector has the right 

to ask for loss and damage compensations if there is necessity. 

  

بعرضھ طیلة المدة المحددة لھذا االرتباط في دفاتر " یبقى المتعھد المرشح مرتبطا -٢٥مادة 
الشروط أو اإلعالن أو العرض وإذا لم یبلغ أمر المباشرة خالل ذلك حق لھ خالل سبعة أیام 

جھة العامة تلي انتھاء المدة المذكورة أن یتخلى عن عرضھ بكتاب خطي مسجل في دیوان ال
التي أجرت المناقصة وإال یتجدد حكماً ارتباطھ بعرضھ مدة أخرى تسري بدأً من الیوم الذي 
یلي تاریخ انتھاء المھلة المعطاة للمتعھد المرشح وھكذا في كل مرة على أن ال تتجاوز مدة 

 .ارتباط المتعھد المرشح بعرضھ ستة أشھر
Article 25 The candidate contractor keeps reliable to his offer for all 

the bond period specified in sector ,otherwise his liability to his offer is 

to be renewed for another period starting from the update of the delay 

given to the candidate contractor ,and so forth ,but this bond mustn't 

exceed six months. the books of conditions ,the announcement or the 

offer , and if he is not informed the O.K within this period  he shall 

have the right within seven days from the update of the mentioned 

period ,to cancel his offer in a written letter registered in the 

concerned office of the public  

 
یحق آلمر الصرف حین اإلعالن عن المناقصة اعتبارھا محصورة بمن تتوافر  -٢٦مادة 

فیھم شروط وكفاءة مادیة وفنیة ألسباب تتعلق بطبیعة العمل أو نوعیتھ أو ظروفھ وفي ھذه 
بتحدید أسماء المقبولین ویكون الحالة تقوم لجنة المناقصة بعد التدقیق في وثائق العارضین 

  .قرارھا بھذا الشأن قطعیاً وتتم إجراءات المناقصة على النحو المبین في األحكام السابقة

Article 26. The expenditor has the right when calling for tenders to 

consider it restricted to those who are efficient technically and 

financially for objective  occasional reasons related to the nature, the 

kind or the conditions of the job . In this case the committee has to 

specify the accepted ones after checking the supporting papers of the 

offerers, and this decision is absolute then the procedure of studying 

the offers is to be carried on according to the previous items. 
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  طلب العروض  -الفصل الرابع
CHAPTER 4- THE CALL FOR TENDERS 

  
یلجأ إلى طلب العروض عندما یتعذر على الجھة العامة تحدید مواصفات وشروط  -٢٧مادة 

وذلك للتمییز بین العروض واختیار أفضلھا في ضوء  موحدة لالحتیاجات المطلوب تأمینھا
  .الجودة واألسعار وسائر الشروط األخرى

ARTICLE 27 The call for tenders is done when the public sector is not 

able to put unified specifications and conditions for the required needs 

,so that to choose the best tender in quality ,price and other 

conditions . 

مع مراعاة األحكام المبینة في المواد التالیة تطبق على الشراء بطریقة طلب  -٢٨مادة 
  .العروض األحكام المطبقة على الشراء بالمناقصة

Article 28 Concerning the rules in the following articles , the same 

conditions applied on purchasing by tenders are to be followed in the 

call for offers . 

یتم طلب العروض إما بواسطة اإلعالن أو بكتب مسجلة إلى الشركات المؤھلة  -أ  -٢٩مادة 
تأھیالً مسبقاً أو بكلیھما أو بأي وسیلة من وسائل االتصال األخرى توجھھا الجھة العامة إلى 

  .       ارضینأكبر عدد من الع
  : یجب أن یتضمن طلب العروض البیانات التالیة على األقل -ب 
  .موضوع طلب العروض -١
  . مكان تقدیم العروض وآخر موعد لتقدیم العروض -٢
  .التأمینات المؤقتة والنھائیة المطلوبة -٣
  .الجھة التي یمكن شراء إضبارة طلب العروض منھا -٤
  . سعر اإلضبارة -٥
  .از التعھدمدة إنج -٦
  .المدة التي سیبقى العارض مرتبطاً خاللھا بعرضھ -٧

Article 29  A/ The call for tenders is to be either announced  or by 

addressing registered letters to the efficient companies , or by both ,or 

by any relevant means of communication addressing the largest 

possible number of tenderers . 

 B- The call for tenders must at least include the following items: 

1 . The subject of the tender. 

2. Place and the deadline of offering. 

3. The bid bond and the final bond. 
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4. Where to get the file of the tender. 

5. File value. 

6. Period of executing the undertaking. 

7. The period within which  the tenderer is liable to his offer. 

 
تقدم العروض ضمن ثالثة مغلفات مغلقة، وتوضع ھذه المغلفات في مغلف رابع  -٣٠مادة 

  :روض، وفقاً لما یليمعنون باسم الجھة المحددة في اإلعالن ویكتب علیھ موضوع طلب الع
یحتوي على طلب االشتراك والوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص : المغلف األول -أ

كما یحتوي ھذا المغلف . من ھذا النظام وغیرھا من الشروط المطلوبة/ ١١/علیھا في المادة 
حقوقیة ال(على تصریح من العارض بأنھ اطلع على اإلعالن ودفاتر الشروط العامة والخاصة 

وجداول بنود التوریدات أو األشغال المطلوبة وأنھ یلتزم بجمیع ما ورد في ) والفنیة والمالیة
  .ھذه المستندات من شروط وأحكام

یحتوي على العرض الفني والمواصفات وال یجوز أن یتضمن أي أسعار : المغلف الثاني -ب
  .حال ورودھا أو تحفظات أو شروط حقوقیة أو مالیة وال یعتد بأي منھا في

  
یحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول األسعار اإلفرادیة : المغلف الثالث -ج

واإلجمالیة الذي یجب أن ینظم من قبل العارض بصورة واضحة جلیة دون حك أو شطب أو 
حشو وال یجوز أن یتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقیة أو فنیة وال یعتد بأي منھا في حال 

  . ورودھا
Article 30 /The Tenders should be offered in three closed envelopes 

,put in a forth that shows the address of the announcer and the 

subject and date of announcing: 

A-The first envelope includes the application of offering and 

supporting papers conditioned in article /11/ of this bylaw, also  a 

statement by the tenderer that he has seen  the general and 

specific book of conditions (lawful ,technical and financial) and the 

schedules of supplies or works required in the tender ,and he must 

show his liability to all these conditions and rules. 

B- The second envelope should include the technical offer and 

specifications but it mustn't include any kind of prices or any 

reservation or lawful or financial conditions , and not to be 

concerned if mentioned. 
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C-The third envelope should include the quotation and commercial 

offer containing the unit and total prices arranged clearly and 

correctly by the tenderer without any rubbing , deleting or stuffing or 

any reservation or lawful or financial conditions , and not to be 

concerned if mentioned. 

  
  

تتولى لجنة المناقصة تدقیق العروض في جلسة سریة ال یحضرھا العارضون  -٣١مادة 
  :وذلك على النحو اآلتي

تفض لجنة المناقصة المغلف األول وتدقق في محتویاتھ وتقرر قبول عروض من تتوافر  -أ
ض من ال تتوافر فیھم فیھم الشروط المطلوبة لالشتراك في طلب العروض واستبعاد عرو

  .ھذه الشروط، وتحیل المغلف الثاني مغلقاً إلى اللجنة أو اللجان الفنیة
تشكل اللجنة الفنیة بقرار من آمر الصرف ویكون من بین أعضائھا قانونیین ومالیین،  -ب

ویمكن آلمر الصرف اعتماد مكتب خبرة استشاري داخلي أو خارجي یتولى مھام اللجنة 
  .مھامھا الفنیة أو بعض

تقوم اللجنة الفنیة قبل استالم المغلفات الفنیة بوضع أسس تقییم العروض من الناحیة الفنیة  -ج
ووضع الحد األدنى للعالمة ) الحقوقیة والفنیة والمالیة(استناداً ألحكام دفاتر الشروط الخاصة 

مشاھدتھا وحفظ المقبولة فنیاً بحسب طبیعة المشروع وترفع ھذه األسس إلى لجنة المناقصة ل
  .صورة عنھا في إضبارة طلب العروض

تقوم اللجنة أو اللجان الفنیة بعد مشاھدة أسس التقییم بفض المغلف الثاني المحال إلیھا من   
قبل لجنة المناقصة ودراسة العروض من الناحیة الفنیة وفقاً ألسس التقییم وتجري المقارنة 

لصنع والضمانات األخرى المقدمة من العارضین بینھا على أساس القیمة الفنیة وضمانات ا
وتنظم محضراً بوقائع عملھا تحدد فیھ العروض المقبولة والعروض المرفوضة فنیاً مع تحدید 

  .درجات الجودة للعروض المقبولة ویرفع ھذا المحضر إلى لجنة المناقصة
ق لھا طلب یحق للجھة العامة طلب إیضاحات من العارضین المقبولة عروضھم كما یح -د

تصحیح عروضھم لمصلحة الجھة العامة وفي ھذه الحالة یفسح المجال أمام العارضین جمیعاً 
لتصحیح أو تعدیل عروضھم أیضاً حتى تاریخ یحدد في اإلشعار الذي یقدم إلیھم مع إعطائھم 
اإلیضاحات الكافیة التي تساعدھم على تقدیم عروضھم الجدیدة في الشكل والمواصفات التي 

  .بي رغبة الجھة العامة وتؤمن تكافؤ الفرص بین العارضینتل
تقوم لجنة المناقصة بعد اإلطالع على محضر اللجنة أو اللجان الفنیة بفض المغلف  -ھـ

المالي للعروض التي قبلت فنیاً وإحالتھا إلى اللجنة الفنیة مع محضر اللجنة أو اللجان الفنیة 
من ھذا / ١٧/لمقارنة بینھا بمراعاة أحكام المادة لتقوم بدراسة العروض المالیة وتجري ا

النظام، وعلى أساس درجات الجودة الفنیة ومدد التنفیذ واألسعار وتفرغ ذلك في جداول 
خاصة وتنظم بنتیجة عملھا محضراً یوقع من جمیع أعضائھا ویرفع إلى لجنة المناقصة 

  .متضمناً توصیاتھا
السابق ) ھـ(ر اللجنة الفنیة المنصوص علیھ في البند تختار لجنة المناقصة بناًء على محض -و

  .العرض األنسب لمصلحة الجھة العامة
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یصدق محضر لجنة المناقصة من آمر الصرف ویجوز لھ أن یلغي نتائج طلب العروض  -ز
ألسباب مبررة خطیاً ولیس لھ في أي حال أن یعدل النتیجة التي توصلت إلیھا لجنة 

  .المناقصة
العامة صاحب العرض األنسب قبول عرضھ بعد تصدیق محضر لجنة  تبلغ الجھة -ح

المناقصة وذلك إما بالبرید المسجل أو ببرقیة أو بواسطة التلكس ویثبت مضمونھا بكتاب 
مسجل ویعتبر التبلیغ جاریاً في ھذه الحاالت من تاریخ إیداع البرید المسجل أو إرسال البرقیة 

  .أو التلكس أیھما أسبق
تعھد المرشح توقیع العقد خالل المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على أال على الم -ط

تجاوز ثالثین یوماً من تاریخ تبلیغھ خطیاً اإلحالة علیھ وفي حال عدم حضوره أو امتناعھ 
عن توقیع العقد وفقاً ألحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضھ المقبول تصادر التأمینات 

  .مة مطالبتھ بتعویض عن العطل والضرر عند االقتضاءالمقدمة ویحق للجھة العا
Article 31- The committee for tenders must check the offers secretly 

in the absence of the offerers as follows: 

A – The committee opens the first envelop and check its contents 

,then decide to accept the offers of  full required conditions for 

offering ,and reject those which lack any of these conditions . After 

that it gives the second envelop  closed, to the committee or the 

technical committees. 

B- The expenditor makes a decision ,naming the technical committee, 

and he is allowed to consult  an office of experience (internal or 

external ) for all or some of the jobs of this  committee. 

C –The technical committee, and before the receipt of the technical 

envelops ,has to put bases for evaluating the tenders technically 

according to the specific book of conditions (lawfully, technically 

and financially ) and specify the minimum  technical degree 

according to the nature of the project ,and these bases must be 

given to the tenders committee after keeping a copy of them in the 

file of the call for tenders. 

The committee or the technical committees , after seeing the bases 

of evaluating ,must open the second envelop and evaluate the 

tenders technically and compare among them from the technical 

point of view ,the security of  manufacturing and other securities 

presented by the tenderers , then all this  job has to be arranged in 

a minute including the accepted and non accepted offers 
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technically , referring to the degrees of quality for the accepted 

ones . This minute must be delivered to the tenders committee. 

D-The public sector has the right to ask the accepted tenderers for 

any clarification, correction or modification for the public benefit .In 

this case all the tenderers must be given the chance to correct or 

modify their tenders up to a date specified in the notice delivered  to 

them in which they are given enough clarification in form  and 

specifications  that may help to present new tenders in a way that 

gives enough chances for the tenderers. 

E- The tenders committee, and after seeing the minute of  the 

technical committee/s, must open the quotation  of the technically 

accepted tenders and deliver it to the technical committee/s, with its 

minute to evaluate and compare them in reference to article /17/ of 

this bylaw , referring to the degrees of technical quality and periods 

of executing and prices .All this  job should be arranged in special 

lists and a minute signed by all its members with its advice included 

, then delivered to the tenders committee. 

F- The tenders committee, and in accordance with the minute of the 

technical committee mentioned in the item E mentioned above,  will 

select the most relevant offer for the public benefit. 

G- The minutes of the meeting should be confirmed by the expander, 

and he is  allowed to cancel the decision of the bid , for objective 

reasons in writing , but not to modify them  in any case or for any 

reason. 

 

H- After confirming the minute of the tenders committee, the public 

sector should notify the tenderer of the  excelling offer its 

agreement  either by secured post, telegram or telex in registered 

letter ,and he is being informed since the posting,  telegram or telex 

date . It's up to which is sent first. 
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I – The candidate contractor must sign the contract within the 

specified period in the specific book of conditions, but it mustn't 

exceed 30 days from the date of being informed the acceptance 

,and in case of not attending or rejecting to sign the contract in 

accordance with the items of the specific book of conditions and his 

accepted tender ,the bid bond is to be confiscated ,and the public 

sector has the right to ask for damage and defect compensations if 

there is necessity. 

 

 المسابقة -الفصل الخامس 
THE CONTEST   -CHAPTER   V    

 
ظام على طلب العروض وتبدأ مدة ارتباط من ھذا الن/ ٢٥/تطبق أحكام المادة  -٣٢مادة 

  .المتعھد المرشح بعرضھ من الیوم التالي لتبلیغھ خطیاً إحالة طلب العروض علیھ
  المسابقة -الفصل الخامس 

Article 32 –The rules in item 25 of this bylaw are to be applied on the 

call for tenders , and the candidate contractor is considered liable to 

his contract from the day next to the date of being notified. 

 
یجوز للوزیر اللجوء إلى طریقة المسابقة سواًء لوضع دراسات أو مخططات  -أ-٣٣مادة 

لمشروع معین أم لتنفیذ مشروع أعدت لھ مخططات أو دراسات سابقة أم لألمرین معاً وذلك 
  .ك أسباب مبررة تتطلب اللجوء إلى ھذا األسلوبعندما تكون ھنا

تتم المسابقة على أساس برنامج موضوع مسبقاً یحدد أغراضھا بالتفصیل ویمكن تحدید  -ب
 .الحد األعلى للمبالغ المقدرة لتنفیذ المشروع

یتم اإلعالن عن المسابقة بالطریقة التي یعلن فیھا عن طلبات الشراء بطلب العروض  -ج
اط عدم قبول اشتراك أي شخص في ھذه المسابقة قبل عرض وثائقھ أو ما قام ویمكن اشتر

  .بتنفیذه من أعمال على الجھة العامة والموافقة على قبول اشتراكھ فیھا
Article 33- A - The minister is allowed to resort to the contest either to 

make studies or drawings  for a certain project or to execute a project 

that has been previously studied and drawn or for both but in case of 

justified reasons that requires this way. 

B- The contest is done according to a previously prepared program 

that includes its objectives in detail , and perhaps the maximum 

amount estimated for the execution. 
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C- The contest is announced in the same way done for tenders ,and 

perhaps with the condition that the contestant should present the 

documents or certificates of works he has previously performed 

before the public sector to get it’s agreement for his participation. 

 
عندما یكون موضوع المسابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع معین  –أ  - ٣٤مادة 

  :من المادة السابقة/ ب/یحدد البرنامج المنصوص علیھ في البند 
  .الجوائز أو المكافآت أو اإلمتیازات التي ستمنح للفائزین -١
  .لكیة الدراسات أو المخططات الفائزة وغیر الفائزةمصیر م -٢
تمنح الجوائز والمكافآت واإلمتیازات بناًء على تقریر ھیئة محكمین یعینھا الوزیر  -ب

المختص مسبقاً حین اإلعالن عن المسابقة ویمكن لھذه الھیئة أن توصي بعدم استحقاق أحد 
ضھا إذا رأت أن المخططات المقدمة ال لھذه الجوائز والمكافآت أو اإلمتیازات كلھا أو بع

  .تصل إلى المستوى الفني المقبول
  

Article 34 –A- When the subject of the contest is to  make studies or 
drawings  for a certain project the program mentioned in item –B- of 
the previous article specifies: 
1. The prizes , rewards or privileges which  would be granted to the 

winners. 
2. Who will keep as owner ,the studies or drawings  , winners or not. 
B – The prizes , rewards or privileges  are granted according to a 

report by an authorized staff previously named by the minister in 
the announcement for the contest , and this staff  has the right to 
advise the non worthiness of ,all or part, of these prizes , rewards 
or privileges  if the presented drawings are technically insufficient. 

 
نفیذ مشروع مدروس مسبقاً یحدد البرنامج عندما یكون موضوع المسابقة ت –أ  -٣٥مادة 

الشروط التي یجب توافرھا في عروض / ٣٣/من المادة / أ/المنصوص علیھ في البند 
  :المتسابقین وبصورة خاصة

ذكر المبلغ المطلوب لقاء ھذا التنفیذ مع تحلیل ھذا المبلغ إلى مواد وأعمال وأتعاب  -١
  .وأرباح

  .ذالزمن الذي سیتم خاللھ التنفی -٢
  .برنامج التنفیذ بما في ذلك المواد المستعملة -٣
  .التأمینات المطلوبة لضمان التنفیذ -٤
عندما یكون موضوع المسابقة وضع دراسة أو مخطط لمشروع معین وتنفیذ ھذا  -ب

المشروع معاً تطبق أحكام المادة السابقة ویطلب من المتسابقین باإلضافة إلى ذلك تقدیم 
  .خطط ابتدائي للمشروع المطلوبدراسة ابتدائیة وم
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Article 35-A - When the subject of the contest is to execute a project 
that has been previously studied and drawn the timetable mentioned 
in item –A- of article /33/assigns the conditions to share in the contest 
, specially: 
1-Mentioning the required amount for the execution with dividing it to 

materials, works, fees and profits. 
      2-The executing period. 
      3-The executing program including the materials used in it. 
      4-The bonds required for executing. 
B- When the subject of the contest is to  make studies or drawings  

for a certain project and executing it the previous item is to be 
applied , and the contestants are asked to present primary studies 
and drawings for the required project. 

 
مج على منح تعویضات عن المشاریع التي ال یفوز مقدموھا یجوز النص في البرنا -٣٦مادة 

  .بالرغم من أنھا مطابقة للبرنامج الموضوع وعلى مستوى فني مقبول
Article 36  It may be stated in the timetable that certain 
compensations may be granted to the winning contestants whose 
projects are relevant to the program and technically acceptable. 
 

یحق لھیئة المحكمین استدعاء المتسابقین في كل األحوال المذكورة في ھذا  –أ  -٣٧مادة 
  .الفصل ومناقشتھم في مشروعاتھم وعروضھم وإدخال بعض التعدیالت علیھا

لتي تراھا تدون الھیئة نتائج أعمالھا في محضر خاص تذاع خالصة عنھ بالوسائل ا -ب
الجھة العامة وتصبح توصیاتھا نافذة بعد تصدیقھا من آمر الصرف وعرضھا على المراجع 

  .المختصة
  .یقوم ھذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصدیق القانونیة -ج

  العقد بالتراضي –الفصل السادس 
Article 37-A- The arbitrary authorized staff has the right to call the 
contestants in all cases mentioned in this chapter  to discuss with 
them their projects and offers and to add some modifications if 
necessary. 
B- The staff  writes  the results in a special minute to be announced in 

brief by any relevant means the public sector decides. And its 
advices are true after being confirmed by the expenditor and to be 
revised by the authorized references. 

C- This minute is to be considered as a contract after being confirmed 
lawfully. 
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 التعاقد بالتراضي – السادسالفصل 
MUTUAL CONTRACTS   -TER   V  CHAP 

  
یجوز للجھة العامة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره بنتیجة االتصاالت المباشرة  -٣٨مادة 

  . التي تجریھا وفق األحوال والقواعد المبینة في ھذا الفصل
Article 38-The public sector is allowed to contract by agreement with 
whoever it chooses after making direct communications according to 
the rules and terms shown below. 
 

  :یجوز التعاقد بالتراضي في األحوال اآلتیة -أ-٣٩مادة 
عندما تكون احتیاجات الجھة العامة المطلوبة محصور صنعھا أو اقتناؤھا أو االتجار بھا  -١

أو شركة معینة أو جھة معینة أو عندما تقتضي  أو تقدیمھا أو استیرادھا بشخص معین
  .   الضرورة شراءھا في أماكن إنتاجھا

عندما تكون ھناك أسباب فنیة أو مالیة أو عسكریة ھامة تستوجب قیام جھات معینة  -٢
  .بتأمین احتیاجات الجھة العامة

جارب مما عندما تكون احتیاجات الجھة العامة المطلوبة تستھدف القیام بأبحاث أو ت -٣
  .أسلوب معین في التنفیذ بعیداً عن األسلوب المعتاد إتباعیتطلب 

في شراء العقارات عندما ال یكون ھناك نفع عام یجیز استمالكھا وبعد االستناد لتقدیرات  -٤
  .تضعھا لجنة مختصة في مجال شراء العقارات یشكلھا آمر الصرف لھذا الغرض

  .في استئجار العقارات -٥
فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتین متتالیتین على أن یتم التعاقد بالتراضي  في حال -٦

  .بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة واإلعالن
  .في عقود الشحن وفي عقود التأمین على البضائع المشحونة -٧
العامة وذلك مع  عندما یتم التعاقد مع الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت -٨

  .من ھذا النظام) ٣(من المادة )ب(مراعاة البند
في الحاالت الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما ال یمكن تقدیم المواد أو إنجاز  -٩

  .الخدمات أو تنفیذ األشغال بالطرق األخرى بالسرعة المطلوبة
  .عقود تورید المواد الخاضعة لبورصة عالمیة -١٠
لمشروع معین قید التنفیذ بتعھد سابق " ن تنفیذ االحتیاجات المطلوبة استكماالعندما یكو -١١

  .إذا كانت ھناك ضرورات فنیة وواقعیة تستدعي استمرار المتعھد في القیام باألشغال الجدیدة
  .السابق إلى آمر الصرف) أ ( یعود تقدیر األحوال المبینة في البند  -ب
االت األخرى التي یعود تقدیرھا للوزیر المختص نتیجة یجوز التعاقد بالتراضي في الح -ج

دراسة تبریریة توضح الحاجة التي تدعو التباع ھذا األسلوب متضمنة األسس الواجب 
  .اعتمادھا في تحدید السعر وسائر الشروط األخرى

من ھذه المادة التثبت من / أ/من البند / ١١/ینبغي في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة  -د
ن ھناك أسباباً فنیة أو مالیة استدعت عدم لحظ األشغال الجدیدة في التعھد السابق، ویكون أ

التعاقد الجدید في ھذه الحالة بشكل ملحق للعقد السابق وینص دفتر الشروط العامة على 
  .التدابیر التي یجب اتخاذھا لحصر األعمال التي أنجزھا المتعھد خالل مدة التعھد السابق
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Article 39- A-Contracting by agreement may be done in the following 
cases: 
1-When the required needs are exclusively manufactured , kept ,dealt 

in ,supplied or imported only by one person company or certain 
sector or when it is necessary to by at the place of production. 

2-When there are technical , financial or important military reasons 
that require certain sides to supply a public sector with its needs. 

3-When the public sector 's requirements aim at making experiments 
or researches that require a special way unlike the normal ones  for 
executing. 

4-In case of buying lands when they are not reserved for public utility 
which should be estimated by a committee specialized in buying 
lands named by the expenditor for this purpose. 

5-In leasing lands. 
6-In case of failure of tender or offer announced successively twice 

.The contract should be made by agreement in the same conditions 
and qualifications specified in the specific book of  conditions and 
the announcement. 

7-In contracts of shipping or of insurance on the shipped goods. 
8-When the contract is held with the public sectors, companies or 

firms taking into consideration item/ B/Article/ 3/ of this bylaw. 
9-In cases of emergency that require reasonable quickness when it is 

impossible to supply materials ,  perform services or execute works 
in the other common ways and in the required speed. 

10-The contracts of supplying materials subjected to the universal 
stock market. 

11-When the execution of the required needs is a completion of a 
certain project under execution from a previous contract, if technical 
and real necessities require the same contractor to go on 
performing  the new works. 

B- Estimating the above mentioned cases in /A/ is referred to the 
expenditor. 

C- Contracting by agreement is allowed also in cases specified by the 
concerned minister after a reasonable study that clarifies the 
necessity to follow this way including the rules to be followed in 
identifying the prices and other conditions. 

D- It should be certified in case of item 11 of term A of this article that 
there are certain technical or financial reasons for not noticing the 
new works in the previous contract , so a sub- contract is attached 
to it , and the general book of conditions should include the ways to 
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be followed to specify the works performed by the contractor in the 
period of the previous contract. 

 
یكتفى في المتعاقدین بالتراضي توافر األھلیة الحقوقیة للتعاقد وأال یكونوا  - أ  -٤٠مادة 

محرومین من التعاقد مع الجھة العامة أو مع سائر الجھات العامة األخرى ویجوز طلب 
من ھذا النظام وطلب تقدیم الوثائق ) ١١(نة في المادة توافر كل أو بعض الشروط المبی

  .المؤیدة لذلك
  .یمكن اشتراط تقدیم التأمینات المؤقتة أو اإلعفاء منھا من قبل آمر الصرف -ب

Article 40 –A- Contractors by agreement should only be legally 
efficient and not prohibited of contracting with the public sector or 
other public sectors and provide all or some of the conditions 
mentioned in article 11 of this bylaw with the required supporting 
papers. 
B- The expenditor may or may not ask for the bid bond. 
 

من ھذا / ٢٤/علیھا في المادة یخضع العقد بالتراضي لإلجراءات المنصوص  -٤١مادة 
  /.٢٥/النظام ویكون ارتباط المتعاقد وتحللھ من ھذا االرتباط وفقاً ألحكام المادة 

Article 41- Contracting by agreement is subjected to the procedures 
mentioned in article 24 of this bylaw , and the contractor's liability or 
releasing of it is due to article 25. 
 

  :یجري التعاقد بالتراضي بأحد األشكال اآلتیة -٤٢مادة 
  .بتنظیم عقد تذكر فیھ االلتزامات والحقوق بصورة واضحة -أ

للشروط " بتعھد یحرر على دفتر الشروط الخاصة یتضمن قبول المتعھد بااللتزام وفقا -ب
  .الخطیة المتفق علیھا

  .لألصول التجاریة عندما یتم التعاقد مع األسواق الخارجیة "بالمراسلة وفقا -ج
Article 42-Contracting by agreement is to be done in one of the 
following ways: 
A –Arranging a contract including the liabilities and rights in a clear 

form. 
B –By a written commitment on the book of conditions including the 

contractor's acceptance to be liable according to the written 
conditions agreed on. 

C- By correspondence according to commercial customs when a 
contract is entered with foreign markets. 
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یفاد العاملین في الجھة العامة إلى خارج البالد مع مراعاة األحكام النافذة بشأن إ - ٤٣مادة 

احتیاجات  نیجوز عند الضرورة التي یقدرھا الوزیر وبعد موافقة رئیس مجلس الوزراء تأمی
الجھة العامة من األسواق الخارجیة بواسطة لجان تشكل لھذه الغایة بقرارات من الوزیر 

وسائر األحكام المتعلقة بذلك دون التقید  تحدد فیھا مھام ھذه اللجان وكیفیة تأمین ھذا الشراء
  .لألحكام النافذة" بأحكام ھذا النظام على أن تصدق العقود وفقا

Article 43 .Concerning the executing rules of delegating employers of 
the public sectors abroad , it is allowed to supply the needs of the 
public sectors from foreign markets due to the necessity estimated by 
the concerned minister and confirmed by the Prime Minister ,through 
committees named for the purpose by a ministry decision including 
their tasks and the purchasing method ,and also the other rules 
concerned without  bidding to this bylaw , provided that the contracts 
should be confirmed lawfully. 
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  الفھرس

  

  الصفحةرقم   الموضوع
  األولالفصل 

  لفھم العقود اإلداریة في سوریةمدخل 
  

٩  

  الثانيالفصل 
  تنفیذ العقود في سوریةمفاھیم 

  نظریة الظروف الطارئةواإلدارة ونظریة األمیر بین 
  

٣٢  

  الثالثالفصل 
  عامة في الصیاغة القانونیة للعقوداعتبارات 

  
٤٧  

  الرابعالفصل 
  ة بالصیاغة القانونیةصاالنكلیزیة الخااللغة 

  
٥٣  

  الخامس الفصل 
  الجمیل للوثیقة القانونیة اإلخراج

  
٥٩  

  السادسالفصل 
  التعاریف

  
٧٧  

  السابعالفصل 
  الصیاغة القانونیةلغة 

  
٨٠  

  الثامن الفصل
  الشروط القانونیةإنشاء 

  
١٠٧  

  التاسعالفصل 
  في الصیاغة القانونیةالعدد 

  
١٣٢  

  العاشرلفصل ا
  البیانیة في الصیاغة القانونیةالرسوم 

  
١٥٣  

  الحادي عشرالفصل 
  واالستثناء في الصیاغة القانونیةالشرط 

  
١٥٨  

  الثاني عشر الفصل 
  اآلمرة في الصیاغة القانونیةالصیغ 

١٧١  
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