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الغرامات يف نظام املنافسات و املشرتيات احلكومية السعودية

دراسة تحليلية

د .إبراهيم حممد احلديثي
أستاذ القانون اإلداري المساعد ،مدير عام اإلدارة القانونية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة الملك سعود.
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متهيد

يعد تنفيذ العقد بحسن نية أحد المبادئ األساسية التي تحكم العقود اإلدارية،
ولهذا يقع على أرىراا العقىد واتىف تنفيىذ الحقىوت واالتاامىاق التعا ديىة بالكيفيىة
التي تم ااتفات عليها؛ فإذا أخل أحد األرراا بهذا االتاام كىان للرىرا ارخىر حى
إلاامىىب ببنىىود العقىىد وعىىدم الخىىرو عليهىىا .والنظىىام والعقىىد يمنحىىان األرىىراا عىىد
وسائل إلتبار الررا المخل باالتاام بمواصفاق وشرور العقد ،ومن هذه الوسائل
الغرامىىاق الماليىىة ،سىىوان كانىىق رامىىاق ت ى خير ،أو تقصىىير ،أو تكىىاليا إشىىراا،
وسنشير لها بإيتاا في هذه المقدمة.
النوع األول :راماق الت خير ،وهي كما  -يفهم مىن اسىمها -رامىاق ماليىة تاائيىة
تو عها السلرة اإلدارية عل المتعا د الذي يت خر في تنفيذ التاامب .و تختلا كيفية
الت خير من عقد إداري إل آخر ،كما أن نسبة الغرامة تختلىا حسىف نىوع وربيعىة
العقد ،فالعبر هنا أن يكون هناك ت خير و ع من المتعا د مع تهة اإلدار .
وكقاعىىد عامىىة – ىىد يىىرد عليهىىا بعىىا ااسىىتاناناق – يمكىىن القىىول ب ى ن رامىىة
الت ى خير تو ىىع عنىىد اكتمىىال تنفيىىذ العقىىد ،إمىىا بتسىىليم األعمىىال مت ى خر عىىن التىىاري
المحدد للتسليم ،أو توريد البضائع بعىد التىاري المحىدد للتوريىد ،أي أن المقىاول أو
المتعهد أكمل تنفيذ العقد وسلمب ولكنب لم يسلمب في الموعد المحدد ،ولهذا فإن من
ح التهة اإلدارية تلقائيىا وبقىرار منهىا إيقىاع رامىة التى خير عليىب ،حتى ولىو لىم
يلحقهىىا أي ضىىىرر .وهكىىذا فىىىإن رامىىة التىىى خير ليسىىق رامىىىة تعويضىىية تفىىىرا
لتعوا اإلدار عن ضرر أصابها ،وإنمىا هىي رامىة تاائيىة تو ىع على المتعا ىد،
ألنىىب أخىىل بالتاامىىب التعا ىىدي المتماىىل فىىي تنفيىىذ العقىىد فىىي الميعىىاد المتف ى عليىىب،
وبالتالي فإن لتهة اإلدار بإتباع إتراناق معينة – سنفصىلها فىي انايىا البحى  -أن
تعفي المتعا د من تلك الغرامة .
والهدا الرئيس من الغراماق هو ضمان أ ص

در مىن اانضىبار فىي تنفيىذ العقىد

في الو ق المحدد ،وحت تكون الغرامة دافعا للمقاول إلنهان العقد في و تب المحىدد
حت ى ا تو ىىع عليىىب الغرامىىة؛ فالغرامىىة مقابىىل الت ى خير ،ولهىىذا فهىىي تىىرتبر وتىىودا
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وعدما بتسليم األعمىال فىي الموعىد المحىدد فىي العقىد ،فىإذا التىام المقىاول بالتسىليم
خالل هذا الموعىد؛ فإنىب ا متىال لغرامىة التى خير ،فىي حىين أن متىرد التى خير ولىو
يوما واحدا عن الموعد المحدد للتسىليم أو إنهىان األعمىال  .فىإن ذلىك يعنىي إمكانيىة
تربي الغرامة.
وهكذا فغرامة الت خير مترد نوع من التاان يشىتررب صىاحف العمىل على المتعا ىد
لضمان إتمام العمل في موعده لمىا يترتىف على الوفىان بىب فىي الموعىد المحىدد مىن
دفع ضرر يحذره ،أو تحقي منفعة يرتوها .ولذا يتعين أن يؤخذ فىي ااعتبىار عنىد
تقدير الغرامة واستيفائها الغاية التي من اتلها اشتررق ،وهىي الو ايىة مىن التى خر
ا لذاق الت خر وإنما لما يترتف عليب من

ضرر1.

كمىىا أن مىىن أهىىداا رام ىاق التىى خير ،تحقي ى المصىىلحة العام ىة للمرف ى  ،فقصىىد
اإلدار هو إر ام المتعا د معها عل تنفيذ التاامب أكاىر مىن صىدها التعىويا عىن
الضىىرر الىىذي لحى بهىىا ،وبىىذلك تكاىىر اإلعفىىاناق مىىن تهىىة اإلدار مىن تربيى هىىذه
الغرامة  ،ألن التعويا بمعناه العام ليس هو القصد األساسي

منها2.

و من المسلماق فىي الفقىب اإلداري أن رامىة التى خير فىي العقىود اإلداريىة حكمتهىا
و ايتهىا حى المقىاول على تنفيىىذ التاامىىب فىىي الميعىىاد المتفى عليىىب ،حرصىىا على
حسىىن سىىير المراف ى العامىىة بانتظىىام واض ىرراد ،وهىىي القاعىىد األصىىولية والمبىىدأ
األساسي الذي منب تستمد أ لف واعد النظم اإلدارية

3.

واالتىىاام بإنتىىاا العمىىل فىىي المىىد المتفى عليهىىا هىىو التىىاام بتحقيى نتيتىىة
وليس التااما ببذل عناية ،فال يكفي إلعفان المقىاول مىن المسىؤولية عىن التى خر أن
يابق أنب بذل عناية الشخص المعتاد فىي إنتىاا العمىل فىي الميعىاد ولكنىب لىم يىتمكن
من

ذلك4.

 1حكم رقم  / 3 /1/11د /أ  11/3 /لعام 1111هـ في القضية رقم /1/431ق لعام 1143هـ ( ،غير منشور) ،ص .13
 1الذيابي ،حجاب بن عايض .سلطات اإلدارة تجاه المتعاقد دراسة تأصيلية مقارنة رسالة دكتوراه مقدمة للمعهد العالي للقضاء ،العام
1111/1111هـ ص.314
 3قرار ديوان المظالم رقم /1د 1/لعام 1144هـ في القضية رقم  1/111لعام 1344هـ منشور في مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية
التي قررتها هيئات ولجان ودوائر الديوان خالل عام 1144هـ ،ص .11
 1السنهوري ،عبدالرزاق .الوسيط في شرح القانون المدني ،المجلد السابع ،بدون مكان أو سنة نشر ،ص .11
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وإذا لم يكن من المصىلحة العامىة أن ينفىذ المتعا ىد التاامىب فىي الو ىق المحىدد فإنىب
يتف عدم تربي

رامة الت خير .وتربيقا لذلك ض ديوان المظىالم ب نىب ..." :فىي

الحااق التي يظهر فيها أنىب لىيس مىن مصىلحة المرفى العىام ولىيس مىن المصىلحة
العامة أن ينفذ المتعا د مع اإلدار التاامىب فىي موعىده ،فىإن رامىة التى خير ينتفىي
مقتض تو يعها أصال ،ومىن ذلىك مىاال أن يتى خر مقىاول التوريىد فىي توريىد أتهىا
ربية ماال لم تتمكن التهة اإلدارية من إعداد مكان تركيبها ،أو أن يت خر في توريد
أشيان أصبح المرف العىام فىي يىر حاتىة إليهىا ،وبنىان عليىب اتتهىق إراد التهىة
اإلدارية المتعا د إل إلغان التعا د بش نها فال يتصور والحال كذلك أن تو ع رامة
ت خير ضد هذا المقاول عن ت خره في توريد أشيان أصبح المرف العام را با عنهىا
بدليل إلغان العملية والعدول عن

تنفيذها"5.

والتىىدير بالىىذكر أن القواعىىد المتعلقىىة بغرامىىة الت ى خير هىىي مىىن القواعىىد المرتبرىىة
بالسمة األساسية للعقود اإلداريىة ،وهىي تميىا العقىد اإلداري بشىرورب ااسىتانائية
ير الم لوفة ،ومن أهمها سلرة التهة اإلدارية في تو يع التااناق على المتعا ىد
المقصر بإرادتها المنفرد  ،وهو ما ا يمكن معب التنىاال عىن هىذه السىلرة مىن بىل
التهىىة اإلداريىىة 6،وتنىىاال التهىىة اإلداريىىة باعتبارهىىا احىىد ررفىىي العقىىد عىىن تو يىىع
الغرامة يعتبر مخالفا ألحكام نظام المنافساق والمشترياق الحكومية في المملكة.
ومما تتدر اإلشار إليب في هذا السيات أن رامة التى خير تو ىع على المتعا ىد مىع
التهة اإلدارية فقر ،وليس عل التهىة اإلداريىة .بمعنى أنهىا تفىرا على الرىرا
المتعا ىىد مىىع تهىىة اإلدار  ،وبالتىىالي ا يسىىتريع المتعا ىىد أن يفىىرا رامىىة ت ى خير
عل التهة اإلدارية إذا ت خرق فىي دفىع مسىتحقاتب الماليىة ،أو تى خرق فىي تسىليمب
المو ىىع ،أو ت ى خرق فىىي اسىىتالم األصىىناا المىىورد  ،أو مىىا شىىابب ذلىىك فهىىي رامىىة
أحادية تست ار تهة اإلدار بتربيقها عل المتعا د معها؛ فإذا ت خرق هىي فىي تنفيىذ
أي بند من بنىود العقىد فلىيس أمىام المتعا ىد إا رلىف التعىويا مىن المحكمىة إذا لىم
يتضمن العقد أي تاان واضح مقابل ذلك الت خير.
 1الحكم رقم /1د 1/لعام 1144هـ ،مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية  ،مرجع سابق ،ص.14
 4أبو العينين ،محمد ماهر .قوانين المزايدات والمناقصات والعقود اإلدارية الكتاب الثاني  ،الطبعة الثانية  ،1441 ،ص .114
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النوع الااني :تكاليا اإلشراا :وهي رامة تابعة وليسق أصلية ،إذ ترتبر وتودا
وعىىىدما بغرامىىىة التىىى خير 7،وهىىىي خاصىىىة بعقىىىود األشىىىغال العامىىىة ،وتكىىىون مقابىىىل
اإلشراا عل تنفيذ المشروع خالل فتر خضوع المقاول

للغرامة8.

النوع الاال  :رامة التقصير :وهي رامة مالية ترب عل المتعا د إذا صىر فىي
تنفيذ العقد .ويقصىد بالتقصىير هنىا اإلهمىال أانىان التنفيىذ أو عىدم الكفىان فىي تنفيىذ
العقد ،وتختلا رامىة التقصىير عىن رامىة التى خير فىال تىرتبر بمىد التنفيىذ وإنمىا
بمىىدج تىىود العمىىل المنفىىذ ،وماالهىىا -فىىي عقىىد توريىىد ميىىاه -ي ىام المىىورد بمخالفىىة
المواصفاق بتوريد ميىاه ا ىل تىود مىن نىوع الميىاه المتعا ىد عليهىا ،و بىول التهىة
اإلدارية تلك المياه ام معا بتب بعىدم دفىع يمىة الميىاه الىوارد فىي العقىد وإنمىا بىدفع
سعر المال حسف أسعار السوت باعتباره صر في االتاام ببنود

العقد9.

ويتىىف علىى التهىىة اإلداريىىة تربيىى إحىىدج الغىىرامتين فقىىر :إمىىا التىى خير ،و إمىىا
التقصير ،وا يتوا التمع بينهما.
ويكفي لتحق مسؤولية المقاول في استحقا ب لغرامة الت خير أن يت خر عىن
المد المحدد في العقد لتسليم األعمال ،بينمىا ا يلىام إابىاق تى خر المقىاول لتربيى
رامىىة التقصىىير إذ أن هىىذا النىىوع مىىن الغرامىىاق يىىرتبر بىىالتود فىىي إنتىىاا العمىىل
وليس بالتنفيذ في المد المحدد ؛ فإذا خالا المقىاول الشىرور والمواصىفاق الفنيىة
المتفى عليهىىا ،أو أهمىىل أو صىىر فىىي تنفيىىذ التااماتىىب فىىإن لتهىىة اإلدار أن ترب ى
عليب راماق التقصير .

 1الحكم رقم  \ 11د \ أ \  3لعام  1114هـ في القضية  \ 1 \ 141ق لعام  1144هـ( ، ،غير منشور) ،ص .14
 1عقد األشغال العامة ،صدر بقرار مجلس الوزراء رقم  134وتاريخ  1141 \ 4 \ 13هـ ،المادة .14
 4الحكم رقم  / 14د/أ 3/لعام  1113هـ في القضية رقم /1/3111ق لعام  1114هـ( ، ،غير منشور).
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موضوع الدراسة

يتناول هذا البح

موضوع تربي

وإلغان

راماق الت خير والتقصير وتكاليا

اإلشراا في عقود المشترياق الحكومية السعودية ،وذلك بإتران دراسة تحليلية
في إرار نظام المنافساق والمشترياق الحكومية ،وائحتب التنفيذية ،وتوضيح
مو ا القضان اإلداري في المملكة مماال في ديوان المظالم من هذه الغراماق،
وكذلك استشراا الوا ع العملي المرب في المملكة.
خطة البحث

وترتيبىىا على مىىا تقىىدم ،وإعمىىاا لىىب ،نىىرج أن مىىن المناسىىف تقسىىيم هىىذا البحى إلى
أربعة مباح  ،وذلك عل النحو ارتي:

المبح األول :الخصائص المشتركة للغراماق
المرلف األول:
المرلف الااني:
المرلف الاال :
المرلف الرابع:

راماق مالية
راماق اتفا ية
راماق ا يشترر لتربيقها و وع ضرر عل تهة اإلدار
راماق تفرا كتاان مقابل الت خير و التقصير و اإلشراا

المبح الااني :أسباف تربي الغراماق
المرلف األول :أسباف تربي
أ .تحديد مد التنفيذ
ف .تسليم األعمال
ق .تكاليا اإلشراا
المرلف الااني :أسباف تربي

راماق الت خير

راماق التقصير

المبح الاال  :حسم الغراماق
المرلف األول :المستخلص النهائي
المرلف الااني :الضمان النهائي
المرلف الاال  :بيع أتها ومعداق المقاول
المرلف الرابع :مستحقاق المقاول الموتود لدج تهاق حكومية أخرج

المبح الرابع :اإلعفان من الغراماق
المرلف األول :حااق اإلعفان من رامة الت خير
 .1أن يكون الت خير بسبف خار عن إراد المتعا د
 .2أن يكون الت خير ناتتا عن ظروا رارئة
المرلف الااني :حااق اإلعفان من رامة التقصير
المرلف الاال  :شرور اإلعفان من رامة الت خير وتكاليا اإلشراا

الخاتمة
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املبحث األول :اخلاصاص

املشرتكة للغرامات

يتمىىع بىىين الغرامىىاق التىىي تقىىوم اإلدار بتربيقهىىا عل ى المتعا ىىد معهىىا أنهىىا
تااناق مالية تحدد مسبقا في نظام المنافساق والمشترياق الحكومية ،أو في العقد
المبرم بين الررفين.
والغرامىىاق سىىوان كانىىق تى خير أو تقصىىير ،هىىي مبىىالم ماليىىة تحىىددها اإلدار
مقدما بااتفات مع المتعا د ،وتقوم بتحصيلها منب في حالىة إخاللىب بتنفيىذ التااماتىب
خالل المواعيد المتف عليها في العقد أو في حالة التنفيذ بغيىر المواصىفاق المتفى
عليها دون حاتة إل حكم ضائي أو إل إاباق ما أصابها من

ضرر10.

وبنان عل مىا تقىدم ،فىان للغرامىاق محىل البحى عىد خصىائص نىذكر منهىا
عل سبيل الماال ا الحصر أنهىا تعىد تىااناق ماليىة ،كمىا أنهىا تلقائيىة بمعنى أنهىا
ترب بمترد الت خير أو التقصير بقرار مىن تهىة اإلدار  ،وتعىد كىذلك اتفا يىة تحىدد
مقدما في النظام أو في العقد ،و كذلك فإنها ترب بقرار إداري مىن التهىة اإلداريىة
دون الحاتة إل حكم ضائي 11،كما أنها ترب حت ولو لم يلح التهة أي ضىرر
من تران هذا الت خير 12،ونعرا فيما يلىي لهىذه الخصىائص بشىين مىن التفصىيل،
وذلك عل النحو األتي:

املطلب األول :أنها غرامات مالية
الغرامة تاان مالي يو ع عل المتعا د أو المتعهد إذا ت خر في تنفيذ التاامب
حسف المدد المتف عليها ،أو أهمل في االتاام بشرور ومواصفاق العقد.

 14أبو السعود ،محمود .سلطة اإلدارة في الرقابة على تنفيذ العقد اإلداري ،مجلة العلوم القانونية واالقتصادية ،كلية الحقوق ،جامعة عين
شمس ،العدد األول ،السنة  ، 14يناير 1441م ،ص .111
Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, London, Sweet & Maxwell, 2005, p. 11
1372.
Reich, Arie, International Public Procurement Law: The Evaluation of International Regimes on 11
Public Purchasing, Kluwer Law International, 1999, p. 339.
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واإلشىىار إلى أن الغرامىىة ماليىىة يتضىىح منىىب صىر الغرامىىة عل ى األمىىور

الماليىىة13

الخاصة بالمتعا د فقر ،واستبعاد أية تااناق أخرج ير مالية .ويىتم تقاضىي مبلىم
الغرامىىة مىىن المقابىىل المىىالي الىىذي يحصىىل عليىىب المق ىاول نتيتىىة تنفيىىذه التااماتىىب
التعا ديىىة؛ فللتهىىة اإلداريىىة أن تحسىىم نسىىبة الغرامىىة مىىن مسىىتحقاق المتعا ىىد أو
المتعهد المالية بمترد إهمالب أو ت خره عىن االتىاام بالمواعيىد المقىرر فىي العقىد.
و ىىد اسىىتقرق أنظمىىة المشىىترياق السىىعودية الاالاىىة 14عل ى الىىنص عل ى أن رامىىة
الت خير تعد نسبة مالية محدد تستقرع من المتعا د ،عند تىوفر شىرور اسىتحقا ها.
فقد نصق الماد ( )48من نظام المنافساق والمشترياق الحكومية التديد على أنىب
"إذا ت خر المتعا د في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرا عليب رامىة تى خير ا
تتت ىاوا ( )%6مىىن يمىىة عقىىود التوريىىد ،وا تتت ىاوا ( )%10مىىن يمىىة العقىىود
األخرج". 15
فالماد نصق صراحة عل استقراع مىا ا يايىد عىن  %6مىن يمىة عقىود التوريىد
أو  %10من يمة العقود األخرج إذا ت خر المقاول فىي تنفيىذ التاامىب عىن الموعىد
المحدد ،وبالتالي ربرىق الغرامىة بقيمىة العقىد ،ولهىذا فىال يتىوا للتهىة اإلداريىة أن
تو ىىع عل ى المتعا ىىد رامىىة ت ى خير يىىر ماليىىة كىىالحتا عل ى المعىىداق مىىاال إا إذا
اضىىررق التهىىة اإلداريىىة إل ى بيىىع المعىىداق أو حتىىا مسىىتحقاق المق ىاول اسىىتيفان
رامة الت

خير16.

 13الحكم رقم /113ت/1/ق لعام 1114هـ في القضية رقم /1/3111ق لعام 1114هـ (غير منشور) ،والحكم رقم /141ت1111/1/هـ
(غير منشور)( .نشرت ثالث مجموعات فقط من أحكام ديوان المظالم عن القضايا أعوام 1341هـ1344 ،هـ1144 ،هـ ،ومنذ ذلك
التاريخ لم تُنشر أحكام الديوان ،وال يستطيع الباحث الحصول على القليل من أحكام الديوان بصفة رسمية إال بعد الحصول على موافقات
وإجراءات روتينية بيروقراطية معقده ،ومؤخرا أعلن الديوان أنه بصدد نشر مجموعة جديدة ألحكام عام 1111هـ ،وزعت في عام
 1134هـ وتضمنت عدة أحكام عن الغرامات المالية أشرنا إلى بعضها في هذه الدراسة).
 11نظام المناقصات والمزايدات الحكومية لعام 1314هـ ،ونظام مشتريات الحكومة لعام  1341هـ ،ونظام المنافسات والمشتريات
الحكومية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 11/وتاريخ 1111/4/1هـ ،والمنشور في الجريدة الرسمية (أم القرى) في العدد رقم
 1111وتاريخ  1111 \ 14 \ 14هـ.
 11نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  ،مرجع سابق ،المادة .11
 14الحكم رقم /113ت 1/العام 1113هـ (غير منشور) .وقرر الديوان في الحكم رقم \11ت\ 1لعام  1111هـ في القضية رقم
\1\141ق لعام  1114هـ ( ،غير منشور) ،أن األضرار التي قد تتحملها الجهة اإلدارية بسبب تأخر المقاول في التنفيذ وسحب
المشروع منه وما يستتبع ذلك من نفقات إضافية فإن غرامة التأخير المحددة في النظام ،والعقد الموقع مع المقاول تعتبر بمثابة تعويض
اتفاقي ،مقابل األضرار الناشئة عن التأخير ،وال يجوز فرض مبالغ مالية أخرى غير تلك الغرامات ،على شكل تعويضات ما لم تكن
محددة بشكل مستقل في العقد ،أما إذا كان العقد خاليا منها فال يجوز مطالبة المقاول بها".
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ويعنىىي كىىون الغرامىىة ماليىىة أنهىىا تحسىىم مىىن مسىىتحقاق المق ىاول الماليىىة ،وللتهىىة
اإلدارية أن تحسم الغرامة من أحد المستخلصاق المالية الدورية بعد تسليم األعمال
أو من الدفعة األخير عند تسليم األعمال

نهائيا17.

ويكون الحسم في حدود النسبة المقرر فىي النظىام أو العقىد بحيى ا تتتىاوا %6
في عقود التوريد ،و %10في العقود

األخرج18.

والسؤال الذي يررح نفسب هو ماذا لو تاواق التهة اإلداريىة هىذه النسىبة وأابتىق
في العقد نسبة أكبر ك ن تتف مىع المتعهىد على أن تكىون رامىة التى خير فىي عقىد
التوريد  %10بدا من  %6المقرر نظاما ؟
والسؤال الذي يررح نفسب هو ماذا لو تاواق التهة اإلداريىة هىذه النسىبة وأابتىق
في العقد نسبة أكبر ك ن تتف مىع المتعهىد على أن تكىون رامىة التى خير فىي عقىد
التوريد  %10بدا من  %6المقرر نظاما ؟
أخذ متلس الواران فىي اعتبىاره هىذا األمىر انىب ىد تتخىذ التهىة اإلداريىة إتىراناق
مخالفىىة لنصىىوص نظىىام المشىىترياق ،ولهىىذا وضىىع فىىي ىىراره ر ىىم ( )487وتىىاري
1398/8/5هى واعىىد عامىىة يتىىف عل ى التهىىاق الحكوميىىة االتىىاام بهىىا فىىي حالىىة
وتىىود عقىىد يتضىىمن أحكام ىا تخىىالا نظىىام المشىىترياق أو المنافسىىاق الحكوميىىة ،إذ
نص هذا القرار عل انب:
 -1ا يتىىىوا أن تضىىىمن التهىىىاق الحكوميىىىة الخاضىىىعة لنظىىىام تىىى مين مشىىىترياق
الحكومة عقودها التي تبرمها نصوصا تخالا هذا النظام .
 -2في الحااق التي يتضمن أي عقد مىن العقىود التىي تبرمهىا أي واار نصوصىا
تخالا نظام المشترياق الحكومية يحال العقد إل ديوان المظالم للبىق فيىب بمىا
يحق العدالة.
أما عن ديوان المظالم فقد ذهف في بعا أحكامىب إلى أنىب ا يتىوا لتهىة اإلداريىة
تحديد نسبة رامة تايد عل النسف المحدد في النظام  ،وذهىف فىي أحكىام أخىرج
 11المطوع ،سالم بن صالح ،العقود اإلدارية على ضوء المنافسات والمشتريات السعودي ،الطبعة الثانية ،ذ 114هـ ،ص .343
 11نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ،المادة  .11حددت المادتين 11و 11من الالئحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير المالية
رقم  341وتاريخ  1111\1\14هـ مقدار حسم الغرامة على المتعهد في عقود التوريد بحيث تكون  %1من قيمة ما تأخر في توريده
عن كل أسبوع ،وتطبق الغرامة بعد أسبوع إذا كان التعميد فوريا .أما في عقود األشغال العامة فقد حددت المادة  11مقدار غرامة
التأخير عن كل جزء من أجزاء العمل بحيث يقدر ربع أو نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير.
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إل أنب إذا اتف المتعا دان عل مخالفة نظام مشترياق الحكومة فىإن مىن صىالحية
الىىديوان البىىق فىىي تلىىك المخالفىىة بمىىا يحق ى
المتعا ىىدين 19.حي ى

واعىىد العدالىىة ،ويىىوااي بىىين مصىىالح

ىىرر الىىديوان فىىي الحالىىة األولىى – وهىىي حالىىة ايىىاد نسىىبة

الغرامة عن النسىبة المنصىوص عليهىا فىي النظىام  -أن " ....مىا امىق بىب المىدعي
عليهىا مىن حسىم رامىة التى خير بوا ىىع  %10مىن يمىة العقىد يعىد مخالفىة لربيعىىة
العقد ،إذ الواتف حسم رامة ت خير بوا ع  %4مىن يمىة العقىد كحىد أ صى لكىون
ربيعة العقد المبرم بين الرىرفين عقىد توريىد ،وا ينىال مىن ذلىك مىا نىص عليىب فىي
الماد الاالاة من العقد المبرم بين الررفين من أن رامىة التى خير التىي تو ىع على
المتعا ىىد معىىب هىىي المنصىىوص عليهىىا بالمىىاد ( )37مىىن الالئحىىة التنفيذيىىة لنظىىام
مشترياق الحكومة إذ هذه المىاد خاصىة بعقىود األشىغال العامىة ،وا يتىوا ااتفىات
عل ما يخالا النظام ".....

20

وفىي الحالىة الاانيىة – وهىي حالىة ااتفىات بىين ررفىي العقىد على مخالفىة نصىوص
النظام  -فقد رر الديوان بعىد اسىتعراا ىرار متلىس الىواران ر ىم  487وتىاري
1398/8/5ه المشار إليىب آنفىا أن لىديوان المظىالم أن يراعىي واعىد العدالىة عنىد
إيراد شرر في عقد إداري يخالا نصوص نظام مشترياق الحكومة ،ومن ام فينظر
إل مصلحة ررفي العقد ويتيا أو ا يتيا تلك المخالفة.

21

والمت مل في اتتاه ديوان المظالم المشار إليب يتىد أنىب ىد خىالا اتتاهىا عامىا فىي
الفقىىب يىىرج أن اإلدار ا تسىىتريع أن تو ىىع رامىىاق الت ى خير عل ى المتعا ىىد إذا لىىم
ينص عليها في العقد ،وإنما يتف عليها االتتان إل القضىان لتعىويا اإلدار عىن

 14أشار ديوان المظالم في قراره رقم  14/4لعام 1144هـ في القضية رقم /1/131ق لعام 1144هـ( ،غير منشور) ،أنه "يجوز ألي
جهة إدارية ذات صلة بالعقد الذي يتضمن شروطا ً تخالف النظام  -كديوان المراقبة العامة  -أن يعرض مثل هذا العقد على ديوان المظالم
إلبداء الرأي فيه" .لالستزادة انظر الوهيبي ،عبد هللا  ،القواعد المنظمة للعقود اإلدارية وتطبيقاتها في المملكة ،الطبعة األولى 1111هـ،
ص.131
 14الحكم رقم /141ت1111/1/هـ( ،غير منشور).
 11الحكم رقم /4د 1/1/لعام 1114هـ في القضية رقم /1/1411ق لعام 1111هـ( ،غير منشور).
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ت خر المتعا د في تنفيذ العقد 22،وبالتىالي خىرو الغرامىة مىن كونهىا تقىديرا اتفا يىا
إل أنها تعويا مالي ترب عليب أحكام التعويا من خر وضرر وعال ة سببية.

املطلب الثاني :أنها غرامات اتفاقية
تعتبر الغرامة اتفا ية في حدود النسبة التي اشتررها النظام ،ألنهىا تحىدد مقىدما
فىىي العقىىد 23،فهىىي تقىىدير اتفىىا ي يحىىدد مقىىدما لتعىىويا اإلدار عىىن إخىىالل المتعا ىىد
بإنهان العقد في المد المتف عليها.
وتضمنق العقود الرسمية الصادر عن متلس الواران مال عقد األشغال العامة،24
وعقد الصيانة والتشغيل( 25ويرل عليها العقىود النموذتيىة) الىنص على

رامىاق

الت خير أو التقصير .و عل الر م من أن هناك عىد أنىواع مىن العقىود اإلداريىة لىم
تفرغ في شكل عقىود نموذتيىة ماىل عقىود التوريىد ،وعقىود النظافىة واإلعاشىة ،إا
أنب يلام النص فىي تلىك العقىود على

رامتىي التى خير والتقصىير  -كقاعىد عامىة -

درتق عليها عقود المشترياق الحكومية في المملكة؛ فإذا لم ينص في هىذه العقىود
عل ى ذلىىك فإنىىب يكتفىىي بمىىا ورد فىىي النظىىام وذلىىك باعتبىىار أن نصىىوص النظىىام تعىىد
واعد آمر يتف عدم

مخالفتها26.

و د التمسىق إحىدج الشىركاق مىن ديىوان المظىالم إعىاد النظىر فىي رامتىي
الت خير واإلشراا اللتان ربقتا عليها عل أساس أن ررح المشىروع فىي المنافسىة
العامة وفتح المظىاريا تىم بىل إ ىرار تربيى هىذه الغرامىاق (أي بىل صىدور نظىام
المشىترياق) على الىىر م مىىن أن ترسىىية المشىىروع وتو يىع العقىىد ىىد تى خر لمىىا بعىىد
صدور إ رار تلك الغراماق (بعىد صىدور النظىام ) ،وكىان التى خير مىرده إلى أسىباف
 11انظر درويش ،حسن  ،السلطات المخولة لجهة اإلدارة في العقد اإلداري ،الطبعة األولى ،1441 ،ص  .114و عياد ،أحمد عثمان،
مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،1413 ،ص  .311والطماوي ،سليمان  ،األسس العامة للعقود اإلدارية،
الطبعة الخامسة  ،1441ص .111
 13الطماوي ،سليمان  ،مرجع سابق ،ص .111
 11الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  134وتاريخ  1141 \ 4 \ 13هـ.
 11الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  141وتاريخ  1111 \ 14 \ 34هـ.
 14الحكم رقم /1د/أ 1/لعام 1111هـ في القضية رقم /1/1444ق لعام 1111هـ (،غير منشور).
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تعىىود إل ى التهىىة اإلداريىىة وا دخىىل للمقىاول فيهىىا .وانته ى الىىديوان إل ى أن العبىىر
بتال ي إرادتي الررفين ،وما يظهر في العقد المحرر بينهمىا .و ىد ارتضىق المدعيىة
(الشركة) ذلك ولم تتحفظ عليب أو تبدي اعتراضا عل ذلك ،ولو فعلق لحى لهىا أن
تتمسك بىب  ...وانتهى الحكىم إلى عىدم الموافقىة على إعفىان الشىركة مىن رامتىي
الت ى خير واإلشىىراا عل ى أسىىاس أنهمىىا وردتىىا مقىىدما فىىي العقىىد المبىىرم مىىع التهىىة
اإلدارية27.

ويلام النظر إلى عبىار (اتفا يىة) مىن ااويىة أخىرج إذ أن خصىائص العقىود
اإلداريىىة المربقىىة فىىي المملكىىة ا تمكىن الرىىرا الاىىاني فىىي العقىىد اإلداري كالمق ىاول
مىىاال مىىن تعىىديل بنىىود العقىىد إذ أن العقىىود اإلداريىىة فىىي المملكىىة تعتبىىر مىىن عقىىود
اإلذعان ألن حريىة المقىاول مقيىد بنصىوص النظىام و ا يسىتريع المقىاول أن يعىدل
فيها .بل إن نظام المنافساق والمشترياق الحكومية التديد اخذ منح أشد من نظام
المشترياق الملغىي ،حيى

يىد التفىاوا مىع المتقىدمين بعروضىهم مىع صىاحف ا ىل

سىىعر فقىىر ،وأن يكىىون التفىىاوا فىىي حىىالتين :إذا ارتفعىىق العىىروا عىىن أسىىعار
السوت بشكل ظاهر ،وإذا اادق يمة العروا عل المبىالم المعتمىد

للمشىروع28.

وت سيسىىا عل ى ذلىىك فإنىىب مىىن الصىىعف عل ى المق ىاول أن يف ىاوا أو ينىىا ا التهىىة
اإلدارية لتعديل نسبة الغرامة في عقىود األشىغال العامىة مىاال مىن  %10إلى ،%5
بىىل عليىىب أن يقبىىل هىىذه النسىىبة كمىىا هىىي فىىي العقىىد ،ألن نصىىوص النظىىام  -كمىىا أكىىد
ديوان المظالم وكما اشرنا آنفا  -نصوص آمر ا يتوا ااتفات عل مخالفتهىا ،أي
أن تو يع هذه الغرامة يتم بصور فورية مباشر بإصدار رار مىن التهىة اإلداريىة
بمترد تقصير المتعا د أو ت خره عن إنتاا األعمال في الو ق المحدد 29ولهىذا فىإن
رامة الت خير تدور وتودا وعدما مع عدم االتىاام بالمواعيىد ،فىإذا التىام المقىاول
بالمدد الوارد في العقد فال متال إلعمال رامة الت خير .

 11الحكم رقم /13د/أ 4/لعام 1341هـ في القضية رقم /1/141ق لعام 1111هـ(،غير منشور).
 11نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ،المادة .11
 14جاء في حكم ديوان المظالم رقم /31ت 1/لعام 1111هـ(،غير منشور) ،أن هذه الغرامة توقع بمجرد تحقق واقعة التأخير في تنفيذ
األعمال ما لم يثبت المتعاقد أن هذا التأخير ناتج عن قوة قاهرة " .
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ولهىذا فرضىىق إحىىدج التهىىاق اإلداريىىة رامىىة التى خير على إحىىدج الشىىركاق ألنهىىا
ت خرق في تسليم األعمال يومين فقر ؛ 30فالت خير عل هذا النحو يعد مخالفة حت
ولو كان لمد بسيرة.
وبالمقابل تقاعسق إحدج التهاق اإلدارية في فرا رامة ت خير عل أحىد
المتعا دين معها؛ فرلبق من ديوان المظالم في الدعوج التي رفعهىا المتعا ىد ضىدها
للمرالبة ببعا الحقوت أن يو ع عليب رامة التى خير ضىان ألنىب تى خر فىي تسىليم
أعمال العقد في الو ق المحىدد فىرفا الىديوان ذلىك  ...ألن (للىواار ) بمىا لهىا مىن
سلرة عامة ح تو يع ما تستدعيب ظروا التنفيذ ومالبساتب مىن عقوبىاق ،ومنهىا
فرا راماق الت خير عل المؤسسة المدعيىة دونمىا حاتىة لاللتتىان إلى القضىان
إعماا لحقها في التنفيذ المباشر ،وبالتالي يكون رلبها الماال وارد عل
تدير

ير محل،

بالرفا31.

املطلب الثالث :غرامات ال يشرتط لتطبيقها وقوع ضرر على جهة اإلدارة
ا يشىىترر و ىىوع ضىىىرر حتىى يىىىتم تربيىى الغرامىىة ،ألن الغرامىىىاق الماليىىة ليسىىىق
تعويضا يتبر ضرر اإلدار  ،وألنب لو تم اشترار تضىرر اإلدار تىران التى خير مىاال
لترتف على ذلىك تربيى أحكىام التعىويا ومنهىا أن تكىون هنىاك عال ىة سىببية بىين
الضرر والت خير ،وان يحكىم ديىوان المظىالم بمقىدار التعىويا تبىرا للضىرر ،وإنمىا
رامة الت خير رامة مالية ترب مباشر بمترد الت خير بقرار من اإلدار .

32

إذ أن تو يع الغرامة يكون تلقائيىا ،حتى ولىو لىم يصىف التهىة اإلداريىة أيىة أضىرار
من تران التى خير أو التقصىير ،فهىي رامىة تهديديىة تكتىف فىي العقىد ابتىدان لتنىذر

 34حكم رقم  /11ت  1 /لعام  1141هـ في القضية رقم /1/1141ق لعام  1141هـ (،غير منشور).
31الحكم رقم \11ت\ 1لعام 1144هـ في القضية رقم \1\11ق لعام 1141هـ(،غير منشور).
ً
فرق ديوان المظالم بين غرامة التأخير والشرط الجزائي وانتهى إلى أن غرامة التأخير ال تعتبر تعويضا  ،انظر القرار رقم
ّ 31
/11د 1344/1/هـ المنشور في مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها هيئات ولجان الديوان في المدة من 1341هـ-
1344هـ،ص.131
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المقاول بتنفيذ العقد خالل مدتب وبشرورب وإا دفع مبالم مالية عن كىل يىوم  33أو
أسبوع أو شهر يت خر فيب ،ووتودها في العقد يفترا أن الضرر و ع عل التهىة
اإلدارية بمترد الت خير أو التقصير.
وعبار " ولو لم يصف التهىة اإلداريىة أيىة أضىرار تىران التى خير أو التقصىير" ا
يفهم منها عدم وتود الضرر ،ولكنهىا تعنىي عىدم الحاتىة إلى إاباتىب مىن بىل تهىة
اإلدار  ،ألنب "ضرر مفترا بقرينة ارعة ا تقبل إاباق

العكس"34.

والحكمىىة مىىن تقريىىر الغرام ىاق الماليىىة تتماىىل فىىي كونهىىا ضىىمانا لتنفيىىذ التاامىىاق
المتعا د مع اإلدار خالل المواعيد المتفى عليهىا حرصىا على حسىن سىير المرافى
العامة وأدان النشار محل العقد عل الوتب

األكمل35.

ولهىىذا فإنىىب يلىىام أن تكىىون نسىىبة الحسىىم على المتعا ىىد نتيتىىة للت ى خير أو التقصىىير
مناسبة لحتم التقصير أو مد الت خير بحي تكافئ مىد التى خير مىاال يمىة الحسىم؛
فليس للتهة اإلدارية أن تغالي في حسىم الغرامىة ،بىل إن تحسىم نسىبة تعىادل المىد
التي ت خر فيها أو حتم العمل الذي صر فيب.
و د أخذق الالئحة التنفيذية لنظام المنافساق والمشىترياق الحكوميىة هىذا األمىر فىي
ااعتبار ،إذ نصىق المىاد ( )82منهىا على أنىب يتىف على التهىاق الحكوميىة عنىد
تقىىدير الغرامىىاق فىىي عقىىود الخىىدماق وعقىىود التصىىاميم وإعىىداد الدراسىىاق وعقىىود
اإلشراا اإلشار في شىرور العقىد إلى أسىلوف حسىم الغرامىة ...بحيى تتىدر فىي
التربي مع تناسف الغرامة مع درتة

المخالفة36.

ولهذا يتىوا لىديوان المظىالم تخفىيا يمىة الغرامىة إذا اسىتبان لىب أن التقىدير كىان
مبالغا فيب إل حد ا يتناسف مع مد الت

خير37.

 33نصت الفقرة (ب) من المادة  11من الالئحة التنفيذية للنظام أنه (ال تحسب الغرامة في عقود التوريد عن مدد التأخير التي تقل عن
أسبوع) .
 31بشير ،نصر الدين  ،غرامة التأخير في العقد اإلداري وأثرها في تسيير المرفق العام ،دار الفكر الجامعي ،1441 ،ص .41
 31الهويدي ،السالل سعيد ،أسلوب المناقصة في إبرام العقود اإلدارية :دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة في األنظمة اإلدارية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة والدول األجنبية ،الطبعة األولى1441 ،م ،ص .111
 34الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ،مرجع سابق ،المادة .11
 31قرار ديوان المظالم رقم /11د1344/1/هـ المنشور في مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية ،مرجع سابق ،ص .131
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كما ض ديوان المظالم أنب ا يتوا المغاا في تحديد مقدار الغرامة التاائية فىي
عقىىىود الصىىىيانة والنظافىىىة بالشىىىكل الىىىذي يىىىؤدي تربيقىىىب إلىىى اسىىىتغرات مسىىىتحقاق
المتعهد ،وأنب يتوا للديوان في ماىل تلىك العقىود التىدخل لتعىديل تلىك الغرامىاق بمىا
يحق ى العدالىىة وإنقىىاص يمىىة التىىااناق إلىى الحىىد المعقىىول الىىذي يتفىى وأسىىعار
العقد38.

وبمفهوم المخالفة؛ فانب ا يتوا للتهىة اإلداريىة أن تحسىم أكاىر مىن مبلىم الغرامىة
المقرر في العقد أو في النظام حت ولو كان الضرر الذي لح بها يفوت يمة تلك
النسىىبة ،بىىل يتىىف عليهىىا أن تتقيىىد بالنسىىبة النظاميىىة ،وبالتىىالي ا تسىىتريع المرالبىىة
بتعديل مبلم الغرامة عل أساس أن الضرر يايد عل هذا

المبلم39.

ويتم تو يع الغرامة بقرار إداري من التهىة اإلداريىة يتضىمن نسىبة ومبلىم الغرامىة
دون حاتة إل إصدار رار ضائي بذلك ،حي

رر الىديوان فىي إحىدج القضىايا أن

" ....الواار تملك بما لها من سلرة عامة ح تو يع ما تسىتدعيب ظىروا التنفيىذ
ومالبساتب من عقوباق منها راماق الت خير عل المؤسسة المدعيىة دونمىا حاتىة
لاللتتان إل القضان إعماا لحقها في التنفيذ المباشر

40"....

و ىىد اختلىىا الفقىىب فىىي تحديىىد األسىىاس القىىانوني لسىىلرة اإلدار فىىي تو يىىع الغرامىىة
بنفسىىها ،هىىل يعتبىىر مظهىىرا مىىن مظىىاهر السىىلرة العامىىة فىىي العقىىود اإلداريىىة أم انىىب
يعتبىىر حقىىا لتهىىة اإلدار يسىىتمد شىىرعيتب مىىن المصىىلحة العامىىة ومبىىدأ اسىىتمرار
وانتظام المرف العام في القيام بواتباتب بانتظام

واضرراد41.

إن المت مىىل فىىي أحكىىام ديىىوان المظىىالم يتىىد انىىب لىىم يىىرتح أحىىد المعيىىارين السىىابقين
ليكون هو األساس القانوني لسلرة اإلدار فىي تو يىع الغرامىاق ،إذ ورد فىي بعىا
األحكام أن التهة اإلداريىة تتخىذ ىرار تربيى العقوبىة "بمىا لهىا مىن سىلرة عامىة"

31

حكم الديوان رقم /111ت 1/لعام 1113هـ منشور في كتاب عبدهللا الوهيبي ،القواعد المنظمة للعقود اإلدارية ،مرجع سابق ،ص

.144
 34راضي  ،مازن ليلو  ،دور الشروط االستثنائية في تمييز العقد اإلداري ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،1441 ،ص .41
 14حكم هيئة تدقيق القضايا رقم /11ت 1/لعام 1144هـ في القضية رقم /1/11ق لعام 1141هـ (،غير منشور) .ص .1
 11للتفصيل انظر بشير ،نصر الدين  ،مرجع سابق ،ص.11
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و"إعماا لحقها في التنفيذ المباشر" 42فهو يربر بين سىلرة اإلدار الممنوحىة لهىا
في العقود اإلدارية بل األفراد و درتها عل التنفيذ المباشىر بتربيى التىاان على
المتعا ىىد المخىىل بواتباتىىب دون حاتىىة إل ى ااسىىتناد إل ى حكىىم ضىىائي .بينمىىا يبىىرا
الديوان في حكم آخر مبدأ استمرار المرف العام في القيام بواتباتىب بانتظىام ،حيى
تو ع " راماق الت خير عل المقاول لحاب عل اإلسراع في تنفيذ العقد فىي الميعىاد
المحدد حت ا تضيع عل تهة اإلدار فرصة اانتفاع بالمشروع ،وحت ا يتو ا
سىىير المرف ى العىىام" 43.فقىىد ربىىر الىىديوان هنىىا تو يىىع الغرامىىة بمبىىدأ اسىىتمرارية
المرف العام في إشباع الحاتاق العامة عل نحو منتظم ومررد ،أي أنب ركىا على
عنصر الخدمة المقدمة من المرفى العىام ،ولىيس على عنصىر السىلرة التىي يتمتىع
بها المرف .
فديوان المظالم  -عل هذا النحو -لىم يعتمىد أساسىا محىددا لسىلرة تهىة اإلدار فىي
تو يع الغرامة ،حي يستخدم تىار عنصىر السىلرة  ،ويسىتخدم تىار أخىرج عنصىر
المصىىلحة العامىىة  ،وهمىىا معيىىاران ،متفقىىان فىىي النتيتىىة ،إا إنهمىىا يختلفىىان فىىي
المرتكا واإلرار.
املطلب الرابع :غرامات تفرض كجزاء مقابل التأخري و التقاصري
رأينا فيما سب أن سبف تو يع الغرامىة هىو التى خر فىي تسىليم األعمىال أو التقصىير
في تنفيذها ،فإذا لم يتى خر المقىاول فىي تنفيىذ العقىد؛ ا يحى للتهىة اإلداريىة تو يىع
رامىىة التى خير انعىىدام الباعى وران تربيقهىىا .وكايىىرا مىىا يقىىع خلىىر بىىين رامتىىي
الت خير والتقصىير ،فتفىرا رامىة تى خير مقابىل تقصىير المتعا ىد فىي تنفيىذ العقىد،
وينبغي أن يرفع هذا الخلر ،وأن تكىون أحكىام كلتىا الغىرامتين واضىحة ،فىال تفىرا
رامىىة التقصىىير إا إذا أهمىىل المقىىاول أو تهىىاون أانىىان التنفيىىذ .واسىىتنادا على هىىذا
الخلىىر بىىين الغىىرامتين ألغ ى ديىىوان المظىىالم القىىرار اإلداري الصىىادر بتو يىىع رامىىة
الت خير التي ربقتها إحدج التهىاق الحكوميىة على أحىد المتعا ىدين معهىا ،ألن تلىك
 11حكم هيئة تدقيق القضايا رقم /11ت 1/لعام 1144هـ في القضية رقم /1/11ق لعام 1141هـ (،غير منشور) ،ص .1
 13الحكم رقم  / 3 /1/11د /أ  11/3 /لعام 1111هـ في القضية رقم /1/431ق لعام 1143هـ (،غير منشور) ،ص .11
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التهة فرضق عليب رامة ت خير  -ر م أنب لىم يتى خر -وإنمىا صىر ألنىب ورد ميىاه
بمواصىىفاق مخالفىىة للمواصىىفاق الموتىىود فىىي العقىىد وكىىان يفتىىرا فىىي التهىىة
اإلدارية أن تكيا الغرامة عل أنها رامة تقصير وليس ت

خير44.

في راماق التقصير ،تنبغي اإلشار إل أنب يلام األخذ في ااعتبىار حسىم الغرامىة
باإلضافة إل المبالم المحدد في العقد كمقابل للبنود التي لىم ينفىذها المقىاول ،ففىي
عقود التشغيل والصيانة ماال يحسم من المقاول المقصر في تنفيذ التااماتب رامىة
تقصير تصل إل  %10من يمة العقد ،وكذلك تحسم منب يمة بنىود األعمىال التىي
لم يوفرها ،كالنقص في مستوج األدان ،أو النقص فىي عىدد الفنيىين ،أو العمىال ،أو
المواد ،أو المعداق الالامىة للتنفيىذ .فىإذا لىم يىوفر أدواق النظافىة مىاال فيتىف حسىم
يمتها ،ألن يمة العقد تضمنق سىعرا لتلىك األدواق ولىم يىا بهىا المقىاول ،ألن مىن
يىىر التىىائا إعرىىان المتعهىىد اسىىتحقا ب كىىامال فىىي الو ىىق الىىذي ا يقىىدم فيىىب مىىا هىىو
مرلوف منب كامال حسىف مىا اتفى عليىب حيى يعنىي ذلىك إعرىانه مبىالم ماليىة دون
مقابل 45.وللتهة اإلدارية حسم تلك المواد حت ولو وصلق نسبة الغرامة .%10
وفي حكم لديوان المظالم ورد أن من المقرر في متال عقود الصيانة والنظافىة أن
الىىنقص فىىي مسىىتوج أدان المقىىاول فىىي تنفيىىذه لاللتاامىىاق الىىوارد فىىي العقىىد نتيتىىة
لسىىىون أعمىىىال الصىىىيانة أو نقىىىص عىىىدد العىىىاملين أو المىىىواد ،أو اراق الخاصىىىة
بىىالتنظيا والصىىيانة ،ا يكتف ى بفىىرا رامىىة التقصىىير التىىي ا تايىىد عل ى عشىىر
بالمائىىة مىىن يمىىة العقىىد ،وإنمىىا يتىىف حسىىم القيمىىة المحىىدد لمعمىىال التىىي لىىم يقىىم
المقاول ب دائها ،حت ولو تاواق عشر بالمائة من يمة العقد ،ألن هىذا الحسىم ا
يعتبر رامة وإنما هو حسم ما يقابل عدم وفان المقىاول بالتااماتىب حسىف الشىرور
والمواصفاق46.

 11الحكم رقم  / 14د/أ 3/لعام  1113هـ في القضية رقم /1/3111ق لعام  1114هـ(،غير منشور).
 11الوهيبي ،مرجع سابق ،ص .111
 14حكم ديوان المظالم المؤرخ في 1111 \ 1 \ 14هـ في القضية رقم /1/411ق لعام 1111هـ (،غير منشور) .وكذلك حكمي هيئة

التدقيق رقم  \ 111ت \  1لعام  1111هـ ،ورقم  \ 41ت \  1لعام  1111هـ(،غير منشورة).
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أما في تكاليا اإلشراا فهي – كما سب أن اشرنا -رامة تابعة وليسىق أصىلية،
إذ تىىرتبر وتىىودا وعىىدما بغرامىىة الت ى خير 47،وهىىي خاصىىة بعقىىود األشىىغال العامىىة،
وتكون مقابل اإلشراا عل تنفيذ المشروع خالل فتر خضوع المقاول

للغرامىة48.

والهدا منها اإلشراا عل تربي الشىرور والمواصىفاق على العمىل بعىد تنفيىذه.
و د صدرق عد تعاميم مىن واار الماليىة تىنظم تكىاليا اإلشىراا ،حيى اشىتررق
عل التهاق الحكومية تضمين عقودهىا مىع المقىاولين نصىا يسىمح للتهىة اإلداريىة
أن ترالف المتعا د بدفع تكاليا اإلشراا عل تنفيذ المشروع إذا ت خر المقاول فىي
التنفيذ 49،ولهذا ضى الىديوان فىي أحىد أحكامىب بعىدم حسىم تكىاليا اإلشىراا ،ألن
العقد لم يتضمن النص

عليها50.

ويتحمل المتعا د تكاليا اإلشىراا على المشىروع

خىالل فتىر التى خير ،وتحسىف التكىاليا حسىف عقىد اإلشىراا المو ىع مىع المشىىرا
عل التنفيذ ،وتحسم تكىاليا اإلشىراا مىن مسىتحقاق المتعا ىد حسىف مىد التى خير
بشىىىرر أا تايىىىد علىىى  .%10و ىىىد أخىىىذق الالئحىىىة التنفيذيىىىة لنظىىىام المنافسىىىاق
والمشترياق الحكومية التديد في ااعتبار مد التنفيىذ وعىدد المشىرفين بعىد انتهىان
مد العقد األصىلية ،إذ أشىارق المىاد ( )191مىن هىذه الالئحىة إلى أنىب يلىام على
التهىىة الحكوميىىة إعىىاد النظىىر فىىي عىىدد أفىىراد ااستشىىاري المشىىرا عل ى التنفيىىذ
وااتفىىات معىىب على حتىىم وتكلفىىة تهىىاا اإلشىىراا بمىىا يتفى والمرحلىىة التىىي وصىىل
إليها المشروع ،ومع كمية ونوع األعمال

المتبقية51.

و رامة اإلشراا تكون مستحقة ما دام المهندس المشرا ائما بعمليىة اإلشىراا؛
فىإذا تو ىىا عىىن القيىىام بعمليىىة اإلشىىراا؛ فىىإن الغرامىىة يتىىف أن تتو ىىا ،حتى ولىىو
استمر المقاول في تنفيذ العقد.

 11الحكم رقم  \ 11د \ أ \  3لعام  1114هـ في القضية  \ 1 \ 141ق لعام  1144هـ(،غير منشور) .ص .14
 11عقد األشغال العامة ،مرجع سابق ،المادة .14
 14تعميم وزارة المالية رقم  1111\11وتاريخ 1344\3\13هـ.
 14القضية رقم \1\1431ق لعام 1141هـ.
 11الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ،مرجع سابق ،المادة .141
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املبحث الثاني :أسباب تطبيق الغرامات
تهىىىدا إتىىىراناق المنافسىىىة بدايىىىة مىىىن وضىىىع الشىىىرور والمواصىىىفاق ،و مىىىرورا
باإلعالن عن المنافسة ام فحص العروا واختيار المتعا ىد ،ووصىوا إلى النتيتىة
األساسىية مىن كىل العمليىة التنافسىية ،وهىي تنفيىذ العمىل وانتىااه وتسىليمب للتهىىة
اإلدارية في الو ق المحدد لالستفاد منب .ولهذا ،فإن النص عل الغرامة فىي العقىد
تشعر المتعا د بضرور التقيد بالشرور والمواصفاق وضىرور إنتىاا األعمىال فىي
موعدها المتف عليىب ،وبالتىالي تىوفر للتهىة اإلداريىة إحىدج الضىماناق التىي تحى
المتعا د عل أن يفي بالتاامب التعا دي في المواعيد المحدد .
ويترتف عل الت خير أو التقصير أو اياد مد اإلشراا عل تنفيىذ التىان المتى خر
في تنفيذ العقىد فىي موعىده المحىدد تعريىل بىراما التهىة اإلداريىة وإخىالل بالتىدابير
التي وضعتها لالستفاد من المرف  .ولهذا يعد التاام المتعا ىد بىاحترام مىدد التنفيىذ
التاامىىا أساسىىيا وتوهريىىا ،ويعتبىىر اإلخىىالل بهىىذا االتىىاام إخىىالا تسىىيما بمبىىدأ دوام
سىىير المرافىى العامىىة بانتظىىام واضىىرراد 52،وعليىىب فانىىب يلىىام النظىىر إلىى سىىبف
التقصير أو الت خير هل كان بسبف المتعا د أم بسىبف التهىة اإلداريىة ،أو يعىود إلى
ررا اال بسبف ا دخىل للمتعا ىد فيىب كىالقو القىاهر مىاال ،ولكىل واحىد مىن هىذه
األسباف أار في تربي أو عدم تربي الغرامة .والفيصل في هذه األمور هىو تحديىد
بداية ونهاية العقد وبالتالي معرفة هل صىر أو تى خر المقىاول فىي تسىليم العقىد فىي
موعده .وهذا ما نحاول توضيحب فيما يلي:

 11شطناوي ،علي خطار  ،صالحية اإلدارة في فر ض غرامات التأخير بحق المتعاقد معها ،مجلة الحقوق الكويتية ،العدد األول ،السنة
 ،11ذو الحجة  1114هـ ،مارس  ،1444ص .11
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املطلب األول :أسباب تطبيق غرامات التأخري
الو وا عل أسباف تربي

راماق الت خير يقتضىي اإللمىام بالمىد المحىدد لتنفيىذ

العقد ،وكذا واعد تسليم األعمال ،وهذا ما سنعرا لب فيما يلي:
أ .حتديد مدة التنفيذ
مد العقد هىي المىد الامنيىة المحىدد للمتعا ىد مىع تهىة اإلدار إلنتىاا االتاامىاق
التعا دية التي التام بتنفيذها بدنا من تاري التعميد أو تو يع العقد وانتهىان بتسىليم
األعمال.
و تحدد مد العقد من بل التهة اإلدارية ،ويتم هذا التحديد بنان عل ربيعىة ونىوع
األعمىىال المرلىىوف تنفيىىذها ،إذ تقىىدر التهىىة اإلداريىىة مبىىدئيا الو ىىق الىىالام انتىىاا
األعمال المرلوبة ،وكىذلك تقىوم بتحديىد سىعر تقريبىي للمنافسىة بنىان على األسىعار
السائد في السوت بل أن تررح العملية للمنافسة.
وتحىىدد التهىىة اإلداريىىة هىىذه المىىد باأليىىام واألشىىهر والسىىنواق بنىىان عل ى معريىىاق
كايىىر منهىىا حتىىم المشىىروع ،أو كميىىة األعمىىال المرلىىوف توريىىدها ،أو عىىدد اراق
المىىراد صىىيانتها ،أو كميىىة المكاتىىف المىىراد تنظيفهىىا ،أو عىىدد األفىىراد المىىراد تقىىديم
اإلعاشىىة لهىىم  ...ومىىا إلى ذلىىك ،ويختلىىا ذلىىك حسىىف ربيعىىة العقىىد .وتحديىىد التهىىة
اإلداريىة لمىدد التنفيىذ يفتىرا أن يعكىس حاتىىة التهىة اإلداريىة التىي تترلىف انتىىاا
العمل خالل هذه المىد  ،ولهىذا ضى ديىوان المظىالم فىي أحىد أحكامىب " ...أن تهىة
اإلدار في تحديدها مواعيىد معينىة انتىاا األعمىال المتعا ىد عليهىا يفتىرا فيىب أن
حاتة المرف الذي يستهدا العقد تسييره تترلف إنتاا العمل خالل الميعاد المحىدد
ضمانا استمرار يام المرفى بوظيفتىب وت ديىة خدماتىب بانتظىام وارىراد دون إبرىان
أو ت

خير"53.

وتقدر التهة اإلدارية مد العقد بنان على خبرتهىا اإلداريىة ،و ياسىا على التتىارف
السىىابقة لهىىا فىىي هىىذا المتىىال ،ولهىىذا يتىىف أن تتناسىىف بصىىور تقريبيىىة مىىد إنتىىاا
 13الحكم رقم  \ 11ت \ لعام  1144هـ ،منشور في مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية ،مرجع سابق.
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العقد مىع حتىم األعمىال المىراد تنفيىذها بحيى ا يكىون هنىاك فىرت كبيىر بىين المىد
المرلوبىىة لالنتىىاا وكميىىة هىىذه األعمىال 54.ولقىىد أشىىارق إل ى ذلىىك الفقىىر (ف) مىىن
المىاد ( )28مىىن النظىام ،حيى شىددق على أنىىب يتىف فىىي عقىود مشىىاريع األشىىغال
العامة أن تتناسف المد المحدد لتنفيذ المشروع مع كمية األعمال وربيعتهىا ،ومىع
ااعتمىىاداق السىىنوية المخصصىىة للصىىرا عل ى المشىىروع 55.ويىىدخل ضىىمن مىىد
العقد تكليىا المتعا ىد ب عمىال إضىافية تايىد على كميىة األعمىال الىوارد فىي العقىد.
وتقع عل المقاول مسؤولية إاار عدم تناسف مد التنفيىذ مىع حتىم العمىل ،وعليىب
إبالغ التهة اإلدارية بذلك عنىد تقديمىب لعرضىب لتبىدي اإلدار رأيهىا فىي وتاهىة أو
عدم وتاهة مالحظاتب.
و البا ما ينص عل مدد التنفيذ في العقد ،فإذا خال العقد من نىص على هىذه المىد
فال يعني ذلك أن المتعا د ليس ملاما باحترام أيىة مىد ويسىتريع ت تيىل تنفيىذ العقىد
إلى مىا ا نهايىة ،ففىي هىىذه الحالىة تقىدر المىد العاديىىة للتنفيىذ بمراعىا ظىروا كىىل
حالة وما يتري عليب العمل في العقود المماالة ،والنية الحقيقية

للررفين56.

و د أخذ نظام المنافساق في اعتباره عىد أمىور عنىد إشىارتب إلى مىدد العقىد ،منهىا
أنب ميا بين بعا أنواع العقىود ،فنظىر مىاال إلى العقىود ذاق التنفيىذ المسىتمر ماىل
عقىىود الصىىيانة والنظافىىة والتشىىغيل واإلعاشىىة نظىىر تختلىىا عىىن عقىىود التوريىىد أو
األشغال العامة ،فحدد لهذه العقود حدا أ ص وهو خمس سنواق استبعد منها فتىر
اإلتاا الصىيفية إذا نفىذ العمىل لىدج التهىاق التعليميىة باعتبىار أن نشىارها محىدود
فىىي تلىىك الفتىىر  ،57ووضىىع يىىدا لتمديىىد هىىذه العقىىود وهىىو موافقىىة واار الماليىىة
المسبقة عل التمديد 58.كذلك أخذ النظام في اعتباره العقود الصىغير التىي ا تايىد
يمتهىىا عىىن االامائىىة ألىىا لاير فلىىم يشىىترر تحريىىر عقىىود لهىىا بىىل اكتفى بالمكاتبىىاق

 11المالحظ أن جميع أنظمة المشتريات السعودية نصت على غرامة التأخير كجزاء يوقع على المتعاقد الذي يتأخر في انجاز العقد في
المدة المتفق عليها ،ولم تشر هذه األنظمة إطالقا إلى منح المتعاقد أي مكافأة أو ميزة عندما ينهي العقد فبل نهاية المدة المحددة في العقد.
 11نظام المنافسات ،المادة  / 11ب.
 14فياض  ،عبدالمجيد  ،شرط الغرامة في العقود اإلدارية ،مجلة اإلدارة العامة ،العدد  ،14محرم  1344هـ  ،ص .34
 11الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات ،المادة  \ 11ب.
 11نظام المنافسات ،المادة .11
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المتبادلىىة بىىين التهىىة الحكوميىىة والمتعا ىىد 59.باإلضىىافة إلى أن النظىىام اشىىترر أخىىذ
موافقة واار المالية المسبقة عل العقود التي تايد مدتها عن سنة واحد  ،ويايىد
مبلغها عن خمسة ماليين لاير بل تو يعها ،واستبعدق الالئحة التنفيذية فتر الحىا
من عقود األشغال العامة التاري تنفيذها في مكة المكرمة والمدينة المنور أو فىي
المشىىاعر المقدسىىة مىىن أول شىىهر ذي الحتىىة حت ى اليىىوم الخىىامس عشىىر

منىىب60،

وكذلك أتاا النظام للتهة اإلدارية أن تسلم مو ع العمل للمتعا د فىي عقىود األشىغال
العامة خالل ستين يوما من تاري اعتمىاد الترسىية 61.أمىا فىي عقىود الخىدماق ذاق
التنفيذ المستمر التي يحتىا بىدن العمىل فيهىا إلى التتهيىا اسىتمرار تقىديم الخدمىة
وعدم انقراعها (تسليما أوليا) بل انتهان مىد العقىد القىائم ،وذلىك ليىتمكن المتعا ىد
من التحضير والتتهيا لمعمال بالتنسي مع المتعهد القائم ،ام يسلم المو ىع للبىدن
في تنفيذ العقد بعد انتهان العقد الساب

62.

ف .تسليم األعمال
يعنىىي تسىىليم األعمىىال أن ينتىىا المتعا ىىد األعمىىال محىىل العقىىد ويرلىىف مىىن اإلدار
اسىىتالمها ،ويكىىون الرلىىف بتقىىديم المتعا ىىد إشىىعارا بانتااهىىا 63.ويبىىدأ حسىىاف مىىد
ااستالم من تاري إخرار المقاول التهة اإلدارية باستعداده للتسليم.
وعل التهة اإلدارية تشكيل لتنة اسىتالم األعمىال وإبىدان مالحظاتهىا عليهىا خىالل
خمسىىة عشىىىر يومىىىا مىىن تىىىاري ورود إشىىىعار المتعا ىىد .64ولهىىىذا رأج الىىىديوان أن
المقاول ا يس ل عىن تى خر التهىة اإلداريىة فىي تشىكيل لتنىة ااسىتالم اابتىدائي ...
ففىىي هىىذه الحالىىة فقىىر يعتبىىر تىىاري ااسىىتالم مىىن تىىاري إخرىىار المقىىاول باسىىتعداده
للتسليم65.

 14نظام المنافسات ،المادة .33
 44الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات ،المادة .113
 41نظام المنافسات ،المادة  \ 34ب.
 41الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات ،المادة  \ 11ب.
 43الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات ،المادة .144
 41الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات ،المادة .141
 41حكم هيئة تدقيق القضايا رقم /11ت 1/لعام 1111هـ في القضية رقم /1/111ق لعام 1114هـ ( ،غير منشور) ،ص .1
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ولقد أكد الديوان هذا ااتتاه في إحىدج القضىايا عنىدما حىددق التهىة اإلداريىة أكاىر
من موعد للتسليم اابتدائي وترتف عل ذلك فرا رامة تى خير على المقىاول ،إذ
رفا الديوان تربي الغرامة واعتبر أن أعمال العقد " ...منتا من تاري خراف
المقاول" 66.وفي عقود األشغال العامة يستدعي إرسال المقاول لخراف التسىليم ان
تشكل التهة اإلدارية لتنة لمعاينة المو ىع وااسىتالم خىالل خمسىة عشىر يومىا مىن
تىىاري ورود اإلشىىعار 67،تكىىون مهمتهىىا حصىىر األعمىىال المنتىىا  ،ونسىىبة اانتىىاا،
وتحديد مدد الت خير إن وتدق.
وتختلىا رريقىة تسىليم األعمىال مىن عقىد إلى آخىر ،ففىي عقىود التوريىد يىتم تسىىليم
المواد المورد مرابقة للمواصفاق في مسىتودعاق التهىة اإلداريىة ،أو فىي المكىان
المحدد للتسليم بموتف العقد 68.وتستلم التهة اإلداريىة األصىناا المىورد اسىتالما
مؤ تا ،فإذا بلق تلىك األصىناا اعتبىر تىاري ااسىتالم المؤ ىق هىو تىاري ااسىتالم
النهائي .وفي العقود ذاق التنفيذ المستمر تشكل التهة اإلداريىة لتنىة فنيىة لمعاينىة
األعمىىال واسىىتالمها بعىىد انتهىىان مىىد العقىىد بموتىىف محضىىر يو ىىع علي ىب المتعا ىىد،
وتدون فيب مالحظاتها عل التنفيذ 69.وفي عقود األشغال العامة يتم التسليم– عاد
 عل مرحلتين :األول  ،هي مرحلىة التسىليم اابتىدائي وهىي المرحلىة التىي تنتهىيبها المد المحدد لتنفيذ العقىد حيى يتعىين أن تكىون األعمىال مرابقىة للمواصىفاق،
ام يعقف ذلك المرحلة الاانية وهي مرحلة التسليم النهائي ،التي تتم بعىد فىواق مىد
يحددها العقد كمد ضمان أو

صيانة70.

ويترتىىف على التسىىليم اابتىىدائي انقضىىان كافىىة االتاامىىاق التعا ديىىة ،مىىا عىىدا مىىا ىىد
يظهر من عيوف في تشريف األعمال بسبف سون التنفيذ ،أو األعمال يىر المنتىا
التىىي ا تمنىىع مىىن ااسىىتفاد مىىن بقيىىة األعمىىال المنتىىا  ،أو األعمىىال التىىي عليهىىا

 44الحكم رقم  / 4د  /أ  3 /لعام ( ،1111غير منشور).
 41الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات ،المادة .144
 41الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات ،المادة .111
 44الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات ،المادة .144
 14عكاشة ،حمدي ياسين  ،موسوعة العقود اإلدارية والدولية :العقود اإلدارية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،1441 ،ص .343
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ملحوظاق يمكن إكمالها بعىد التسىليم اابتىدائي 71.وبالتىالي فىإن مىد العقىد المحىدد
انتاا األعمىال تنتهىي هنىا ،ويبىدأ حسىاف مىد التى خير ومىن اىم فىرا الغرامىة إذا
تبين أن المقاول ت خر في تسليم األعمال.
و ىىد تتس ىلم ته ىة اإلدار أعمىىال العقىىد بىىل انتهىىان المقىىاول مىىن إكمالهىىا إذا كانىىق
المصلحة العامة تقتضي ذلك.
ويترتىىف علىى اسىىتالم األعمىىال مىىن المتعا ىىد أن تحىىدد اإلدار بد ىىة مىىدج التاامىىب
بالتسليم في المواعيد التي حددق في العقد ،وبالتالي ترب

رامة الت خير إذا تى خر

المتعا ىد فىي التسىليم بعىىد هىذه المواعيىد .أمىا فىىي العقىود ذاق التنفيىذ المسىتمر ماىىل
عقود الصيانة والنظافة فإنب يلام أن تدون التهة اإلدارية فىي محضىر ااسىتالم أي
تقصير أو نقص في تنفيذ األعمال تمهيدا لتربي

رامة التقصير.

ت .تكاليف اإلشراف:
ذكرنا آنفا أن تكاليا اإلشراا ترتبر وتودا وعدما مع رامة الت خير ،فال يتوا
للتهة اإلدارية تربي

رامة إشراا فقر ،وإنما هي

رامة تبعية تعتمد في

وتودها عل تربي التهة المتعا د لغرامة الت خير عل المتعا د معها.
وألن التهة اإلدارية ملامة بالتعا د مع استشاري لمرا بة تنفيذ عقود األشغال
العامة ،والت كد من التاامب بالشرور والمواصفاق الموضوعة ،واإلشراا عل
مراحل التنفيذ فإنها بذلك تتكبد مبالم ماليب إضافية إلنتاا العقد اإلداري ،ولهذا يتم
تحميل المتعا د بتكاليا اإلشراا إذا ت خر في التنفيذ وذلك حت ا يتم تحميل
التهة اإلدارية أو الخاينة العامة بمبالم تسبف المتعا د في حدواها ،وإنما يتحملها
المتعا د مقابل اإلشراا عل تنفيذ المشروع خالل فتر خضوع المقاول للغرامة.
وألهمية النص عل

تكاليا اإلشراا في عقود األشغال العامة ،الامق واار

المالية التهاق الحكومية ب ن تنص في عقودها مع المقاولين بإلاام المقاولين
 11السعدان ،عبدهللا بن حمد  ،آثار العقد اإلداري في الفقه والنظام وتطبيقاته القضائية ،رسالة دكتوراه مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء،
المجلد األول 1111 ،هـ  ،ص .114
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بدفع تكاليا اإلشراا عل تنفيذ المشروع إذا ت خر المقاول في

التنفيذ72،

وت ييدا

لذلك ض ديوان في أحد أحكامب بعدم حسم تكاليا اإلشراا ،ألن العقد لم يتضمن
النص

عليها73.

وتكاليا اإلشراا تكون مستحقة ما دام المهندس المشرا ائما بعملية اإلشراا؛
فإذا تو ا عن القيام بعملية اإلشراا؛ فإن الغرامة يتف أن تتو ا ،حت ولو
استمر المقاول في تنفيذ العقد .و د حددق الماد ( )58من الالئحة التنفيذية لنظام
المنافساق الحكومية كيفية احتساف تكاليا اإلشراا فنصق عل

ان":يتحمل

المتعا د تكاليا اإلشراا عل المشروع خالل فتر الت خير حسف تكاليا عقد
ااستشاري المشرا عل

التنفيذ ،...وتحسم تكاليا اإلشراا من مستحقاق

المتعا د بحسف مد الت خير".74
املطلب الثاني :تطبيق غرامات التقاصري
يرتع السبف األساسي في تربي

راماق التقصير إل عدم التاام المتعا د بشىرور

ومواصفاق العقد.
إذ نظر المشرع عند فرضب للغرامىاق الماليىة أن تكىون شىاملة لتميىع توانىف العقىد
اإلداري ،فغرامة الت خير تغري مد التنفيذ المتفى عليهىا ،و رامىة التقصىير تكىون
مقابىىل مهىىار وحرفيىىة المتعا ىىد فىىي تنفيىىذه لشىىرور ومواصىىفاق العقىىد ،و رامىىة
اإلشراا مقابل تكبد التهة اإلدارية لتكاليا إضافية في إشرافها عل التنفيذ بسبف
ت خر المتعا د عن تسليم األعمال في المد المحدد .
ولهىىذا ،إذا أهمىىل المتعا ىىد أو صىىر فىىي التااماتىىب التعا ديىىة فىىإن للتهىىة اإلداريىىة أن
تفرا عليب رامة تقصير مقابل ذلك .وعليب ،فقد أيد ديىوان المظىالم ىرار التهىة
اإلدارية بإيقاع رامة تقصير عل أحد المتعا دين معهىا " ...ألن المدعيىة تسىتح

 11تعميم وزارة المالية رقم  1111\11وتاريخ 1344\3\13هـ.
 13القضية رقم \1\1431ق لعام 1141هـ.
 11نظام المنافسات الحكومية ،المادة .11
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إيقىىاع رامىىة تقصىىير لحصىىولها فىىي اسىىتمار تقىىويم مسىىتوج النظافىىة عل ى درتىىة
ضعيا75"...

وفىىي عقىىود األشىىغال العامىىة ،يتىىف أن تترىىاب المىىواد واألعمىىال مىىع المواصىىفاق
المرلوبىىىة ،وأن يوافىىى المهنىىىدس المشىىىرا علىىى تميىىىع مىىىواد وأعمىىىال ومعىىىداق
وتتهيااق المقاول .فإذا تبين ير ذلك فإنب يرلف إاالة أيىة مىواد مخالفىة للشىرور
والمواصفاق واستبدالها بما هو ير مخالا لتلك

المواصفاق76.

املبحث الثالث :حسم الغرامات
تستريع التهة اإلدارية حسم الغرامة من مستحقاق المقاول الموتود لديها ،وهىي
تشمل كل ما للمقاول من أموال أو منقواق لدج التهة اإلدارية.
و لقد تىرج العمىل فىي المملكىة على حسىم الغرامىة ،سىوان كانىق رامىة تى خير أو
رامة تقصير ،من مستخلصاق المقاول أوا ب ول أو مىن المسىتخلص النهىائي مىن
مستحقاق المقاول ،و د تحسم اإلدار تلك الغرامة من الضمان النهىائي إذا لىم يىا
مبلىم المسىتخلص النهىائي بقيمىىة الغرامىة ،و ىد يىتم حتىىا وبيىع األتهىا والمعىىداق
التىىي للمقىىاول لىىدج التهىىة اإلداريىىة ،أو أخىىذ الغرامىىة مىىن مستخلصىىاق المقىىاول فىىي
عقود أخرج تنفذ لدج نفس التهة ،أو التعميم للتهاق الحكومية األخرج لحتىا أي
مستحقاق للمقاول لديها تمهيدا استيفان مبلم الغرامة.
و سوا نستعرا فيما يلي الحااق المشار إليها بشين من التفصيل:
املطلب األول :املستخل

النهاصي

المستخلص :عبار عن وايقة توضح كمية األعمال التي تم إنتااها في المشروع،
و يمتها المادية ،يقدمها المقاول حسف ااتفات في العقد لصاحف العمل ليدفع لب
مقابل ما أنتا من أعمال.
 11الحكم رقم  \ 1د \  1 \ 1لعام  1111هـ في القضية رقم  \1 \ 1444ق لعام  1111هـ ( ،غير منشور).
 14جابر ،عبدالرؤوف  ،مرجع سابق ،ص .111
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وتعتبر المستخلصاق مؤشر عل مدج تقدم العمل ،حي

يمكن من خاللها معرفة

التاام المقاول بمدد التنفيذ ،وذلك بحصر الكمياق المنتا عل أرا الوا ع من
المشروع ،ومعرفة كمية العمل المتبقي.
و البا ما يبين في المستخلص تاري مباشر العمل ،والتاري المتو ع انتهائب،
باإلضافة إل

بعا البنود الهامة مال يمة العقد األساسية ،و يمة األعمال

اإلضافية إن وتدق ،ونسبة إتمالي األعمال المنفذ لقيمة العقد ،ونسبة األعمال
المنتا في المستخلص الساب إن وتد ،و األعمال المنتا حاليا ،و يمة األعمال
للمستخلص الحالي ،وصافي المبلم المستح .
ويفترا أن تحدد في شرور العقد مدد تقديم المستخلصاق ،ونسف اانتاا ،وفي
الوا ع العملي فإنب د تقدم المستخلصاق شهريا إذا كان انتاا المقاول متماشيا مع
مدد التنفيذ.
و د ترج العمىل فىي المملكىة على أن يرسىل المقىاول مستخلصىاتب مقابىل األعمىال
التىىي أنتاهىىا مرفقىىا بهىىا المسىىتنداق المرلوبىىة إل ى التهىىة اإلداريىىة لتقىىوم بتىىد يقها
ومقارنتهىىىا باانتىىىاا ،ومىىىن اىىىم اسىىىتكمال إتىىىراناق الصىىىرا أو إعادتهىىىا للمقىىىاول
بمالحظاق معينة يتف عليب استيفائها تمهيىدا للصىرا .و ىد نىص نظىام المنافسىاق
الحىىالي ،و أيضىىا نظىىام مشىىترياق الحكومىة وتنفيىىذ مشىىروعاتها وأعمالهىىا

الملغىىي77

عل المستخلصىاق فىي عىد مىواد ،فمىاال نصىق المىاد ( )38مىن نظىام المنافسىاق
التديىىد عل ى أنىىب" :وتحسىىم هىىذه الدفعىىة مىىن مستخلصىىاق المتعا ىىد ،"...وأشىىارق
الماد ( )87من الالئحىة التنفيذيىة على أن تحسىم رامىة التى خير أو التقصىير مىن
مسىىتحقاق المتعا ىىد عنىىد اسىىتحقا ها ،ويتىىوا للتهىىة الحكوميىىة فىىي عقىىود األشىىغال
العامة أن تكتفي بحسم ما ا يتتاوا  %10مىن يمىة كىل مسىتخلص مقابىل رامىة
الت خير المستحقة عل المتعا د ،وتستوف بقيىة الغرامىة مىن المسىتخلص النهىائي.
كما نصىق المىاد ( )39على أنىب "يصىرا المسىتخلص األخيىر الىذي يتىف أا يقىل
عن ( )%10في عقود األشغال العامة ،وعن ( )%5في العقود األخرج بعىد تسىليم
 11نظام مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها ،المادة .1
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األعمال تسليما ابتىدائيا ،أو توريىد المشىترياق" ،والوا ىع أن اشىترار النظىام لحتىا
 %10مىىاال مىىن مسىىتحقاق المقىىاول بعىىد التسىىليم اابتىىدائي لىىب أهىىداا كايىىر منهىىا
ضمان تنفيىذ مىا تبقى مىن التاامىاق المقىاول ،وكىذا اسىتيفان أيىة رامىاق ىد تو ىع
عليب  ...وما إل ذلك ،فالغرامة تستوف مىن هىذه النسىبة ،وتختلىا رريقىة الحسىم
من تهة إدارية إل أخرج؛ فقد يتم حسم  %10من كل مستخلص للمقىاول إلى أن
تغري الحسمياق نسبة ال %10من إتمالي يمىة العقىد ،أو ىد تحسىم مباشىر مىن
المستخلص النهائي ،بمعن حسم المستخلص النهائي ككىل إذا كانىق نسىبة الغرامىة
المقترعة .%10
وترب ى الحلىىول السىىابقة عل ى حسىىم رامىىة التقصىىير ،إذا صىىر المتعا ىىد فىىي أدان
التااماتب التعا دية .والتدير باانتباه أنب يلام التفريى بىين حسىم رامىة التقصىير
وبىىين حسىىم مقابىىل الىىنقص فىىي مسىىتوج األدان للمقىىاول عنىىد تنفيىىذه لعقىىود الصىىيانة
والنظافة ماال ،إذ ترق أحكىام الىديوان على أن يؤخىذ كىل حسىم على حىده منفصىال
عن الحسم ارخر ،فإذا كانق تقارير التهة اإلدارية عىن تنفيىذ المقىاول لعقىد صىيانة
ونظافىىة مىىاال تابىىق أن مسىىتوج األدان متىىدني فىىي الصىىيانة أو النظافىىة وذلىىك بسىىبف
نقص عدد العمال أو اإلهمال في الصيانة ،أو في توفير المىواد الالامىة ،فإنىب يتىف
تو يع رامة تقصير لتقصيره ،وكذلك حسم يمة البنود التي لىم يىا بهىا ،أو حسىم
رواتف العمالة المتغيبة ،حي أشار الديوان فىي إحىدج القضىايا إلى أن مىن المقىرر
في متال عقود الصيانة والنظافة أنب في حالة النقص في مستوج أدان المقاول في
تنفيىىذه لاللتاام ىاق الىىوارد فىىي العقىىد نتيتىىة لسىىون أعمىىال الصىىيانة أو نقىىص عىىدد
العاملين أو المواد أو اراق الخاصة بالتنظيا والصىيانة ،ا يكتفى بفىرا رامىة
التقصير التي ا تايد عل عشر في المائة من يمة العقد ،إنما يتىف حسىم القيمىة
المحىدد لمعمىال التىي لىم يقىم ب دائهىا المقىاول ولىو تىاواق عشىر فىي المائىة مىن
يمىىة العقىىد ،ألن هىىذا الحسىىم ا يعتبىىر رامىىة وإنمىىا هىىو حسىىم مىىا يقابىىل عىىدم وفىىان
المقاول بالتاامب حسف الشرور

والمواصفاق78.

 11حكم ديوان المظالم بتاريخ  1111\1\14هـ في الدعوى رقم  \ 1 \ 411ق لعام  1111هـ ( ،غير منشور).
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املطلب الثاني :الضمان النهاصي

وتد الضمان المالي لتمكين التهىة اإلداريىة مىن ا تضىان مىا ىد تسىتحقب مىن مبىالم
نتيتة إخالل المقاول المتعا د معهىا بالتااماتىب التعا ديىة 79،ولهىذا يمكىن النظىر إلى
الضىىمان المىىىالي باعتبىىىاره أدا وفىىىان تسىىىتخدمها اإلدار ضىىىد المتعا ىىىد الىىىذي يخىىىل
بالتااماتب إما بمصادرتب كليا أو تان منب.
وا يىىتم اللتىىون عىىاد إلىى الحسىىم مىىن الضىىمان المىىالي إا إذا لىىم تىىا مسىىتحقاق
المتعا د الموتود لدج التهة اإلدارية بقيمة الغرامة .وفىي الوا ىع العملىي يفتىرا
أا يمس الضمان النهائي استيفان الغرامة ،ألن النظام يشىترر – كمىا أسىلفنا – أن
تحتا الدفعىة األخيىر بقيمىة  %10مىن مسىتحقاق المقىاول اسىتيفان الغرامىة وأي
نوا ص أخرج .كذلك فان الضمان النهائي ا تايد يمتب عل  %5من يمىة العقىد،
وبالتالي لن تا يمتب بمبلم الغرامىة إذا اادق عىن هىذه النسىبة ،خاصىة فىي عقىود
األشغال العامة أو عقود الصيانة والنظافة التىي تكىون نسىبة الغرامىة عنهىا ،%10
ولىىذا فانىىب يىىتم اسىىتيفان الضىىمان اسىىتكمال النىىوا ص مىىن مسىىتحقاق المتعا ىىد لىىدج
التهة اإلدارية إذا لم تا بقيمة الغرامة.
وفي حكم لديوان المظالم رأق الدائر انب وإن كانق الواار د ت خرق فىي اإلفىرا
عىىن ضىىماناق المدعيىىة ،إا أنهىىا لىىم تخرىىئ فىىي ذلىىك ألن هنىىاك مبىىالم ماليىىة مااالىىق
محىىل نىىااع بىىين المدعيىىة والمىىدع عليهىىا ،ومنهىىا رامىىة الت ى خير وبىىا ي الدفعىىة
المقدمىىة ،فىىال ب ىد للىىواار مىىن حتىىا ضىىماناق المدعيىىة حت ى ينتهىىي الخىىالا بىىين
الررفين عل المبالم المتنااع

عليها80."...

ولقد أشار تعميم واار المالية ر م  6583 \17وتاري  1400\3\24ه إل انىب
يمكن لإلدار المتعا د أن تتخذ بشى ن المتعا ىد المقصىر فىي تنفيىذ التااماتىب إتىران
 ...حتا الضمان النهائي استيفان التعويضاق.

 14الحكم رقم \3\11د\ أ \  11 \ 3لعام  1111هـ ،في الدعوى رقم  \ 1 \ 413ق لعام  1143هـ ( ،غير منشور).
 14الحكم رقم  \ 113ت \  1لعام  1114هـ في القضية رقم  \1 \ 3111ق لعام  1114هـ ( ،غير منشور).
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املطلب الثالث :بيع أجهزة ومعدات املقاول

تهىىدا اإلدار مىىن اللتىىون إل ى حتىىا أتهىىا ومعىىداق المقىىاول إل ى منع ىب مىىن
التصرا فيها حتى يىتم بيىع تىان منهىا لسىداد يمىة الغرامىة .ويتىف أن تحسىم
يمة الغرامىة فقىر ،فىإذا ااد مبلىم بيىع أي معىد عىن مبلىم الغرامىة يعىاد المبلىم
الاائد إل المقاول.
و د أشار حكم لديوان المظىالم إلى تىواا ذلىك ،ولهىذا فىإن يىام التهىة اإلداريىة
بحتىىا مسىىتحقاق المقىىاول والحتىىا على أموالىىب فىىي البنىىوك ،وفىىان لمىىا يسىىتح
عليىىب مىىن رامىىاق ولىىو كانىىق عىىن مشىىروع آخىىر ،ا يعىىد خر ى مىىن تانبهىىا وا
يسىتح المقىاول تعويضىىا عمىا أصىىابب مىن ضىرر بسىىبف ذلىك انتفىىان الخرى فىي
تانف تهة اإلدار

81.

وفي الوا ع العملي ،يندر – كمىا اشىرنا فىي مصىادر الضىمان المىالي  -أن تلتى
اإلدار إل حتا أتها ومعداق المقاول لمنعب من التصرا فيها تمهيدا لسىداد
ما عليب من راماق ،ألنب يفترا أن يفي المستخلص النهائي بقيمىة الغرامىة،
و البا يكون حتا األتها والمعداق في حال سحف العقد والتنفيذ على حسىاف
المقاول ،كصور من صور التنفيذ العينىي المباشىر الىوارد على االتىاام بالقيىام
بعمل وفقا للقواعد العامة.
املطلب الرابع :حجز مستحقات املقاول املوجودة لدى جهات حكومية أخرى

تستريع التهة اإلدارية المتعا د مع المقاول ،تربيقا للمىاد ( )14مىن نظىام تبايىة
أمىىوال الدولىىة 82،ااتصىىال – مباشىىر دون الحصىىول على حكىىم ضىىائي  -بالتهىىاق
اإلدارية األخرج في المملكىة لترلىف منهىا حتىا مسىتحقاق المقىاول لىديها اسىتيفان
يمة الغرامة .إذ د يبىرم المقىاول عىد عقىود مىع عىدد مىن التهىاق الحكوميىة فىإذا
اخل بالتااماتب التعا دية مع إحداها ،ولم تكن مستحقاتب المالية التي لىديها تفىي بمىا

 11الحكم رقم  \ 113ت \ لعام  1113هـ منشور في الطبعة الثانية لكتاب الوهيبي ،عبدهللا ،هامش ص .141
 11صدرت اإلرادة الملكية بالموافقة على هذا النظام برقم  1/3/11في 1314/1/11هـ وأبلغ بموجب األمر السامي المؤرخ في
1314/1/1هـ رقم 1133
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عليب من راماق ،فإن النظام يعري كىل تهىة إداريىة الحى بالكتابىة إلى الىوااراق
والمؤسساق العامة لحتا أي مبالم د تكون للمقاول لىدج هىذه التهىاق .وا يتىوا
ألي تهة حكومية نظاما أن تفر عن مستحقاق ذلك المقاول إا بعىد خصىم المبىالم
الماليىة التىىي عليىىب للتهىاق اإلداريىىة األخىىرج ،ويعىىود هىذا إلى أن التهىىاق اإلداريىىة
تعتبر وحد واحد في منظومة العمىل الحكىومي ،تسىع لتحقيى المصىلحة العامىة،
وتحصل عل مياانيتها ،أو تان منها من المياانية العامة للدولىة .ولهىذا ،وحفاظىا
علىىى المىىىال العىىىام ،أوتىىىف النظىىىام علىىى التهىىىاق الحكوميىىىة أن تتضىىىافر تهودهىىىا
وتتعاون لحماية المال العام ،ومن ذلك إبالغ أية تهىة إداريىة دائنىة ألحىد المقىاولين
بوتود مستحقاق لب لدج تلك التهة لتتخىذ مىا يلىام مىن إتىراناق لحسىم مبىالم أيىة
راماق مفروضة عل المقاول.
مىىاذا يحصىىل لىىو لىىم تسىىترع التهىىة اإلداريىىة اسىىتيفان الغرامىىاق بعىىد أن اسىىتنفذق
الوسائل السابقة؟ هل يمكن اللتون إل القضان لمرالبتب بدفع الغراماق؟
فلسفة الغرامة أن تحمل المتعا د عل الوفىان واالتىاام ،ولىذا ا يتىوا مرالبتىب فىي
مالىىب الخىىاص اسىىتيفان الغرامىىة انتفىىان الحكمىىة مىىن تربيقهىىا وهىىي حمىىل الشىىخص
عل الوفان بالتااماتب في الو ق المحدد ،وهذا ا يمنع التهة اإلدارية مىن مرالبتىب
بالتعويا عن األضرار التي لحقتها من تران الت خير.
املبحث الرابع :اإلعفاء من الغرامات
يقصد باإلعفان من الغرامة تتاوا اإلدار عن تربيقها عل المقىاول الىذي لىم ينتىا
التااماتب التعا دية في الو ق المحدد في العقد .وكمىا كفىل نظىام المنافسىاق للتهىاق
اإلدارية تربي

رامة الت خير عل المتعا د المت خر فانب أتاح لها أيضا

 -في ذاق الو ق  -أن تتناال عن حقها في تربي الغرامة.
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وا يتوا النص في العقد عل اإلعفان من الغرامة ،إذ يترلف النظام وتىود شىرور
وحىىااق معينىىة يلىىام توفرهىىا تمهيىىدا لإلعفىىان ،وكىىذلك حتى ا تلىىام التهىىة اإلداريىىة
نفسها بالتاام د تضرر إل عدم األخذ بب.
وتنبغىي اإلشىىار إلى أن تبنىىي النظىام لمبىىدأ اإلعفىان ينفىىي أي شىبهة ىىد تتبىادر إلى
الذهن بان هذا اإلعفان ىد يىؤدي إلى تبديىد المىال العىام ،حيى إن السىماح للمتعا ىد
المت خر بعدم دفع مقابل الت خير د يتعل الخاينة العامة تفقد مبالم الغرامىة .ولهىذا
حرص النظام عل إبراا اإلعفان مىن الغرامىة ،والىنص عليىب فىي عىدد مىن المىواد،
ليؤكد السلرة التقديرية للتهاق اإلدارية في حسم أو اإلعفان مىن الغرامىة ،ألنىب لىو
كان اإلعفان سببا في إهدار المال العام لتمسك النظام بتربيى الغرامىة ،وشىدد على
ذلك .وكذلك فإن اتتاه ديوان المظالم إل إعفان الكايىر مىن المتعا ىدين مىن الغرامىة
يدعم هذا الرأي ،ويؤكد أن عدم تربي الغرامة ا يؤدي إل تبديد المال العام.
وفىىي الوا ىىع فىىإن أنظمىىة المشىىترياق الحكوميىىة السىىعودية المتعا بىىة تعرىىي التهىىاق
اإلدارية مرونة فىي التتىاوا عىن تربيى بعىا أحكىام أنظمىة المشىترياق كمسىاعد
للمتعا دين ،ومؤشر لحسن النية في التعامل مع التهاق الحكومية.
والتدير بالذكر هنا أنب في الحااق التي يظهر فيهىا انىب لىيس مىن مصىلحة المرفى
العام - ،و من ام فليس من المصلحة العامة  -أن ينفىذ المتعا ىد مىع اإلدار التاامىب
فىىي موعىىده فىىإن رامىىة التى خير ينتفىىي مقتضى تو يعهىىا أصىىال ،ومىىن ذلىىك مىىاال أن
يت خر مقاول التوريىد فىي توريىد أتهىا ربيىة لىم تىتمكن التهىة اإلداريىة مىن إعىداد
مكان تركيبها ،أو أن يتى خر فىي توريىد أشىيان أصىبح المرفى العىام فىي يىر حاتىة
إليها ففي هذه الحالة ينتفي موتف إيقىاع رامىة التى خير بعىد أن اسىتبان أن حاتىة
المرف العام لم تكن تستدعي يىام المتعا ىد بتنفيىذ التاامىب فىي موعىده بىدليل إلغىان
العملية والعدول عن إتمامها.

83

 13قرار رقم \1د\\1لعام 1144هـ في القضية رقم  1\111لعام 1344هـ منشور في مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية  ،مرجع
سابق ،ص .11-14
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وهناك عد حااق أتاا النظام إعفان المتعا د من الغرامة إذا كانق سببا في حدو
الت خير ،ير أنىب يلىام إتبىاع إتىراناق معينىة بىل إلغىان الغرامىة وهىذه اإلتىراناق
وتلك الحااق نبحاها فيما يلي:
املطلب األول :حاالت اإلعفاء من غرامة التأخري

تىنص المىىاد الحاديىة والخمسىىون مىن نظىىام المنافسىاق على أن" :يىتم تمديىىد العقىىد
واإلعفىىان مىىن الغرامىىة باتفىىات التهىىة الحكوميىىة مىىع واار الماليىىة إذا كىىان التى خير
ناتتا عن ظروا رارئة ،أو لسبف خار عن إراد المتعا د".
وبالنظر إل النص الساب نتىد أن النظىام فىرت بىين الظىروا الرارئىة ،و األسىباف
الخارتة عىن إراد المتعا ىد ،مىع إنهمىا كليهمىا خارتىان عىن إراد المتعا ىد ،إذ لىو
حد الت خير بسبف المتعا د لما كنا أمام ظروا رارئة ،ولعىل النظىام صىد بىالنص
عل الحالتين التفر ة بين القو القاهر أيا كان نوعها ،والقراراق التي تصىدر مىن
التهة اإلدارية بسبف العقد ،وا دخل للمتعا د فيها ،ماال ايىاد العقىد بنسىبة %10
التي سمح النظام للتهاق اإلداريىة باألخىذ بهىا إذا كانىق الحاتىة تىدعو إلى ذلىك ،إذ
يفترا أن المعالتة تختلا في كال الحالتين ،ولكن الذي يظهر من نصوص النظىام
أنب عمليا لم يفرت بينهما بصور واضحة ،وإنما فىي تحديىد صىاحف الصىالحية فىي
اإلعفان.
كىىذلك ربىىر النظىىام اإلعفىىان مىىن الغرامىىة بسىىبف هىىاتين الحىىالتين بااتصىىال بىىواار
المالية لالتفات معها عل إعفان المتعا د 84.ويفهىم مىن هىذا أن التهىة الحكوميىة ا
تستريع أن تعفي المتعا د معها من رامة التى خير إا بااتفىات بىين واار الماليىة،
و التهة اإلدارية ،وعدم موافقة أيا منهما يعني عدم وتود ااتفات المشار إليىب فىي
الماد (.)51

 11بدأ العمل بهذا المبدأ – اخذ موافقة وزارة المالية في حالة القوة القاهرة -بصدور األمر السامي رقم  1113وتاريخ  1311\1\1هـ،
وتم تبنيه في المادة  11من نظام المناقصات والمزايدات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م\ 4وتاريخ  1314\1\11هـ ،ثم في المادة \4ج
من نظام مشتريات الحكومة لعام  1341هـ.
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ترد التهىة اإلداريىة المتعا ىد مىن
إذا نظرنا إل نص الماد ( )51بتمعن نتد انب ي ِ
استقاللها باتخاذ رار اإلعفان ،بل ويؤكد تبعيتها لواار المالية  ،فقرار تلك التهىة
ا يمة لب إا إذا أيدتب الواار .
وعل الر م من حكم هذا النص إا أن ديوان المظالم لم يربقب عل إحىدج القضىايا
المرفوعىىة أمامىىب ،بىىل نظىىر إل ى المصىىلحة العامىىة فىىي ت ييىىد ىىرار التهىىة اإلداريىىة
بإعفىىان المتعا ىىد معهىىا مىىن الغرامىىة بسىىبف تى خر الىىواار أكاىىر مىىن  377يومىىا فىىي
صىىىرا مستخلصىىىاق المقىىىاول ،ر ىىىم أن واار الماليىىىة لىىىم تؤيىىىد ىىىرار الىىىواار
باإلعفان85.

وفي ضية أخرج ،واف واير الشؤون البلدية والقروية – بعد التنسي مىع واار
المالية  -عل إعفان إحدج المؤسسىاق المتعا ىد مىع الىواار مىن رامىة التى خير،
ألن الدفاع المدني وضع آلياتب ومعداتب في األرا المسلمة للمؤسسة لتنفيىذ العقىد
وأخذق إتراناق إخراتها مىد رويلىة ألن المؤسسىة اسىتلمق ارا المو ىع خاليىة
مىىن العوائ ى  ،إا أن ديىىوان المظىىالم رأج أن ت ى خر المؤسسىىة فىىي تنفيىىذ المشىىروع
بسبف عقباق أعا ق التنفيذ وليس للمقاول دخل فيها ،وبالتالي أعف المؤسسة من
رامتي الت خير

واإلشراا86.

وفي حكم حدي صدر عام  1429ه اعتبر ديوان المظىالم "أن التى خر فىي صىرا
المستخلصاق المالية لب أار مباشر في سير عمل المقىاول وتنفيىذه لمىا هىو مرلىوف
منب في الو ق المحدد ،األمر الذي ينبغي معب مراعا هذا التى خير فىي الصىرا فىي
مدج إنتاا المقاول لعملىب فىي المىد المحىدد  ،إذ أن سىرعة صىرا المستخلصىاق،
وتىىوفير السىىيولة النقديىىة للمقىىاول يىىنعكس إيتابيىىا عل ى أدائىىب لعملىىب ،وعل ى أدان
المتعا دين معب من البارن ،أو

الموردين"87.

ومن الالفق لالنتباه أن النظام يىد إلغىان الغرامىة بالسىلرة التقديريىة لىإلدار سىوان
كانىىق واار الماليىىة ،أو رئىىيس التهىىة اإلداريىىة ،إن شىىانق أعفتىىب ،وإن لىىم تر ىىف
 11حكم رقم  \ 1د \ أ \  1لعام  1114هـ في الدعوى رقم  \ 1 \ 1141ق لعام  1111هـ ،ورأي وزارة المالية تضمنه االعتراض على
الحكم ورقم االعتراض  \ 31 \ 141خ وتاريخ  1114 \ 1 \ 4هـ ( ،غير منشور).
 14قرار هيئة التدقيق رقم  \1 \ 14ق لعام  1141هـ في القضية رقم  \ 1 \ 144ق لعام  1141هـ ( ،غير منشور).
 11حكم رقم  \13د \ إ \  1لعام  1114هـ في القضية رقم  \ 1 \1111ق لعام  1111هـ( ،غير منشور).
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ربقق عليب الغرامة ،بدون أخذ أي اعتبار للظىروا التىي أدق بالمتعا ىد للتى خر فىي
تنفيىىذ العقىىد .إذ سىىاوج النظىىام بىىين ت ى خر المتعا ىىد المتعمىىد للتنفيىىذ ،وت ى خره بسىىبف
القىىو القىىاهر  ،أو بسىىبف ا دخىىل لىىب فيىىب ،فاشىىترر تىىوفر موافقىىة واار الماليىىة
والتهىىة المتعا ىىد  ،ر ىىم أنىىب يفتىىرا أن يؤخىىذ فىىي ااعتبىىار األسىىباف المختلفىىة
للت خير ويعامل المتعا د عل هذا األساس.
وهنا نرالف أا يعف المتعا د من الغرامة بسبف القو القاهر  ،أو بسبف ا دخل لب
فيب ،وإنما تسقر الغرامة مباشر من التهة اإلدارية بمتىرد و وعهىا ،ألن اإلعفىان
يعنىىي أن تتتىىاوا اإلدار عىىن خر ى المتعا ىىد الىىذي تسىىبف فىىي الت ى خير ،أمىىا سىىقور
الغرامة فيعني اعتبار الت خير ك ن لم يكن ألن المتعا د لم يكن السبف في حدواب.
والتدير بالمالحظة أن تهة اإلدار ا يتوا لها أن ترتع فىي ىرار إعفىان المتعا ىد
من الغرامة إذا وافقق عل ذلك وأصدرق رار اإلعفان.
كىىذلك ىىد تتعسىىا التهىىة اإلداريىىة فىىي عىىدم إصىىدار ىىرار اإلعفىىان ،وبالتىىالي يتحمىىل
المتعا د عفن مالي إضافي ر م انىب ا يىد لىب فىي حصىول القىو القىاهر  ،أو تىدخل
اإلدار  .ولهذا نرج استبدال عبار (إعفان) بعبىار (تسىقر) مىن نىص المىاد ()51
بحي يترتف عل الت خير ب سباف خارتية ا يد للمتعا د فيها عدم احتساف الغرامة
أصال ،وذلك تحقيقا للعدالة ،وتربيقىا لهىدا النظىام مىن عىدم تو يىع رامىة التى خير
إذا لىىىم يكىىىن المتعا ىىىد هىىىو المتسىىىبف فيهىىىا ،وأيضىىىا تيسىىىيرا لإلتىىىراناق اإلداريىىىة،
وابتعادها در اإلمكان عن التعقيد.
والتدير بالمالحظة أن تهة اإلدار ا يتوا لها أن ترتع فىي ىرار إعفىان المتعا ىد
من الغرامة إذا وافقق عل ذلك وأصدرق رار اإلعفان.
وترتيبا عل ما سىب  ،فىإن حىااق إعفىان المتعا ىد مىن الغرامىة وفقىا لىنص المىاد
 51مىىن النظىىام تنحصىىر فىىي حىىالتين :أن يكىىون سىىبف التىى خير خارتىىا عىىن إراد
المتعا د ،أو أن يكون الت خير ناتتا عن ظروا رارئة .وسنعرا فيما يلىي لهىاتين
الحالتين تباعا:
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 .1أن يكون التأخري بسبب خارج عن إرادة املتعاقد

ألن النظام حصىر حىالتي اإلعفىان فىي حىدو ظىروا رارئىة أاىرق على التى خير أو
بسبف ا دخىل إلراد المتعا ىد فيهىا ،فإنىب يفهىم مىن ذلىك أن األسىباف الخارتىة عىن
إراد المتعا د تتعل بالتهة اإلدارية بالدرتة األول باعتبارهىا شىريك المتعا ىد فىي
الرابرة التعا دية ،والمشرا المباشر عل التنفيىذ ،وعمليىا البىا مىا تتخىذ التهىاق
اإلدارية راراق تؤار عل المتعا دين ،واألمالة الوا عية ا حصر لهىا ،إذ ىد تتعمىد
اإلدار الت خر في تسليم مو ع العمل ،أو إصدار رار بو ا التنفيذ مىد محىدد  ،أو
تكليىىا المتعا ىىد ب عمىىال تديىىد  ،أو عىىدم اسىىتالم المبن ى أو البضىىائع المىىورد ألن
التهىىة اإلداريىىة يىىر تىىاها اسىىتخدام المبن ى أو عىىدم اسىىتالم البضىىائع ،و توريىىد
مكاتف ماال ألن التهة اإلدارية لم تنتب من إنشان المبن  ...ال .
ولهذا يتف أن نفرت بين نوعين من القراراق التي تتخذها اإلدار المتعا د وتىؤار
عل أعمال العقد ،األول القراراق المباشر التي تصدر من اإلدار بسبف العقد مال
عىىدم تسىىليم المو ىىع ،أو الت ى خر فىىي صىىرا مسىىتحقاق المتعا ىىد ،أو تعىىديل شىىرور
ومواصىىفاق العقىىد  ...ال ى  ،والاىىاني القىىراراق التىىي تتخىىذها الحكومىىة سىىوان كانىىق
التهىىة اإلداريىىة المتعا ىىد مباشىىر مىىع المتعا ىىد أو أي تهىىة إداريىىة أخىىرج وكانىىق
بسىبف ا دخىل لتنفيىذ العقىد بىىب ،أي بسىبف يىر مباشىر وأاىىر فىي تنفيىذ العقىد ،مىىاال
إصدار مصلحة التمارك رارا بمنع أتها ربية معينة من الدخول للمملكة ألسباف
معينة ،وترتف عل القرار أن متعا دا مع واار الصحة ت ار من هىذا القىرار ،وهىذا
ما يعرا بعمل السلرة أو المخارر اإلداريىة أو عمىل األميىر .النىوع األول سىينا ا
تحق موضوع أن يكون الت خير بسبف خار عىن إراد المتعا ىد ،أمىا النىوع الاىاني
(عمل األمير) فسيتم تحليلب في سم الظروا الرارئة.
من األسباف الهامة المتكرر التي تتخذها اإلدار وتسبف – البا -تى خر المقىاولين
في تنفيىذ العقىود تراخىي التهىاق اإلداريىة فىي دفىع مسىتحقاق المتعا ىد فىي التىاري
المحىىدد ،أو حسىىف الىىدفعاق المتف ى عليهىىا فىىي العقىىد .وهىىذا الت ى خير يسىىبف إرباكىىا
لخرر المقاولين ،ويؤار عل سير برناما التنفيذ ،ولذا اعتبر الىديوان عىدم صىرا
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مستخلصاق المقاول في الو ق المناسف سببا يعفيب من رامة التى خير ،حيى

ىرر

في أحد األحكام " ...إن عتا المقاول عن صرا رواتف العمال في موعىدها وعىدم
توفر السيولة النقدية بسبف تى خر المىدع عليهىا فىي صىرا مستخلصىاق المدعيىة
(مددا بلغق في متملها  727يوما) من ش نب الت اير سلبا على انتىااه القىائم على
ضرور توافر المعداق والعمال والخاماق في مواعيد مناسبة .ومىن اىم فىإن تى خره
في التنفيذ لهذا السبف يعد عذرا يستوتف تمديد العقد بمقدار هذا الت خير ،ومىن اىم
إعفائىىب مىىن رامىىة الت ى خير واإلشىىراا وردهىىا فىىي حىىال حسىىمها مىىن بىىل المىىدع
عليها"88.

وفي حكىم آخىر رأج الىديوان " :أن التى خير فىي صىرا اسىتحقا اق المدعيىة يىؤدي
إل اإلخىالل با تصىادياق العقىد و لىة السىيولة النقديىة لىدج المقىاول ،ممىا نىتا عنىب
آاار سلبية عل المشروع أ لها اإلخالل بالبرناما الامني لتنفيذ األعمىال ،ممىا أدج
إل الت خر فىي إنتىاا المشىروع فىي أو اتىب المحىدد  ...،وهىذا يبىرر تى خر المدعيىة
ويؤكىىد أنىىب بسىىبف خىىار عىىن إرادتهىىا ،بىىل بسىىبف تقصىىير المىىدع عليهىىا فىىي دفىىع
مستحقاق المدعية حسف شرور

العقد"89.

و في ضية أخرج حكم الديوان بإعفان المتعا د من رامة الت خير في بند ،وتابيق
الغرامىىة فىىي بنىىد آخىىر حي ى كلفىىق التامعىىة المتعا ىىد ب عمىىال تديىىد بعىىد التسىىليم
اابتىىدائي لمعمىىال األساسىىية ولىىذا اعتبىىر الىىديوان هىىذه األعمىىال اإلضىىافية متصىىلة
ب عمال العقد األساسىية مىن حيى الامىان ممىا يتعىين اعتبارهىا امتىدادا حقيقيىا لتلىك
األعمال األساسية ،وبالتالي يعتبر العقىد األساسىي ممتىدا إلى نهايىة مىد آخىر عمىل
إضافي وعليب فإنب ا يتوا في هذه الحالىة فىرا رامىة التى خير واإلشىراا على
تميىىع األعمىىال األساسىىية والمتى خر  ،إا إذا ابىىق أن آخىىر عمىىل إضىىافي متى خر فىىي

 11الحكم رقم  \ 11د \  1 \ 1لعام  1114هـ في القضية رقم  \ 1 \ 143ق لعام  1114هـ ( ،غير منشور).
 14حكم التدقيق رقم  \ 111ت \  1لعام  1111هـ في القضية رقم  \ 1 \ 1143ق لعام  1111هـ ،انظر في نفس االتجاه حك ـم رق ـم 1
\ د \ أ \  1لعام  1114هـ ف ي ال دعوى رق م  \ 1 \ 1141ق لع ام  1111ه ـ ،والحك م رق م  \ 11د\ 1\1لع ام  1111ه ـ ف ي القض ية رق م
 \1 \ 1143ق لعام  1114هـ( ،هذه األحكام غير منشورة).
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تنفيذه ،وحي إن المقاول ت خر شهرين في تنفيذ آخر عمل إضافي لذا يتعين فرا
رامة ت خير عليب بوا ع  %10من كامل يمة هذا العمل اإلضافي األخير

فقر90.

كذلك ض ديوان المظالم أن ت خر التهة اإلداريىة فىي تسىليم المخررىاق للمقىاول،
وأن السيولة المالية المعتمد للمشروع منذ بدايتب ا تكفىي إلنتىاا المشىروع خىالل
مىىد العقىىد تعتبىىر أسىىبابا ا دخىىل للمتعا ىىد بهىىا ،وتبىىرر إعفىىانه مىىن رامىىة الت ى خير
وتكاليا

اإلشراا91.

 .2أن يكون التأخري ناجتا عن ظروف طارصة

لم يحدد نظام المنافساق المقصود بالظروا الرارئة ،وإنما تركهىا للقواعىد العامىة،
في حين أن نظام المشترياق لعىام  1397هى  -الملغىي  -كىان يىنص على أن يعفى
المتعا د من الغرامة إذا كان الت خير ناتتا عن و اهر  ،أو حاد رارئ.
ومهما كان النص فإن المقصود بالظروا الرارئة هنا  ...أن تررأ ظروا وأحدا
لم تكن متو عة عند إبرام العقد ،فتقلىف ا تصىادياتب ،وا يكىون مىن شى نها أن تتعىل
تنفيذ العقد مستحيال ،بل تتعلىب أاقىل عبئىا وأكاىر كلفىة ممىا ىدره المتعا ىدان فتنشى
عنها خسار تسيمة تتتىاوا فىي فىداحتها الخسىار الم لوفىة العاديىة التىي يتحملهىا
أي متعا د...

"92

وبدراسة وتحليل الكاير مىن أحكىام ديىوان المظىالم نتىد أن أحكىام الىديوان اسىتقرق
عل إعفان المتعا ىدين مىن رامىة التى خير إذا ىدر الىديوان أن التى خير كىان بسىبف
ظىىروا رارئىىة لىىم تكىىن متو عىىة عنىىد التعا ىىد ،ف ى عف أحىىد المقىىاولين مىىن رامتىىي
الت خير واإلشراا ألن المشروع ت ار ببعا الظروا الخارتة عىن إراد المقىاول،
حي ت ارق (منرقة تااان بالكامىل) بظهىور حمى الىوادي المتصىدع ممىا أاىر على
عدم انتظام العمالة لتنفيذ

المشروع93.

 44الحكم رقم  11\3\1 \ 11لعام  1111هـ في الدعوى رقم \1 \431ق لعام  1143هـ ( ،غير منشور).
 41حكم رقم  \13د \ إ \  1لعام  1114هـ في القضية رقم  \ 1 \ 1134ق لعام  1111هـ( ،غير منشور).
 41قرار رقم  \ 3ت لعام  1141هـ في القضية رقم \1\141ق لعام  1341هـ منشور في مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية ،مرجع
سابق ،ص .11
 43حكم رقم  \13د \ إ \  1لعام  1114هـ في القضية رقم  \ 1 \1111ق لعام  1111هـ( ،غير منشور).
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و ىىد مىىر تعىىويا المتعا ىىد عىىن الظىىروا الرارئىىة فىىي المملكىىة بتىىاري رويىىل بىىين
الىىرفا والموافقىىة بىىدأ بصىىدور ىىرار متلىىس الىىواران ر ىىم ( )818وتىىاري \ 17
1396\5ه با تصار النظر في رلباق التعويا المقدمة مىن المقىاولين المتعا ىدين
مع تهاق حكومية عل الحااق التي يستند فيها المقاولون عل حدو تقصير من
التهة الحكومية ينتا عنب إلحات خسار أو ضرر بالمقاول.
ولهذا كان ديوان المظالم ا يبح في المرالباق التىي ا تسىتند إلى خرى اإلدار إا
بعد موافقة المقام السامي عل ذلك .وبعد صدور نظام ديىوان المظىالم لعىام 1402
ه لم يتخذ الديوان رارا موحدا بخصوص نظر رلباق التعويا التي ا تستند إلى
خرى اإلدار  ،بىىل اختلفىىق دوائىىر الىىديوان بىىين اعتبىىار ىىرار متلىىس الىىواران ملغىىي
بصىىدور نظىىام الىىديوان أم يىىر ملغىىي إل ى أن صىىدر األمىىر السىىامي ر ىىم \207\3م
وتاري 1421\2\25ه يلغي صراحة راره الساب ر م ( )818ويسىمح للىديوان
بنظر رلباق التعويا المستند إل ظروا خارتة عن إراد المتعا

د94.

كذلك ترج ضان الديوان عل ضىرور أن يابىق المتعا ىد الضىرر الىذي و ىع عليىب
حت يحكم لب بالتعويا  ...ال  ،ولىذا فىإن العبىر فىي اإلعفىان مىن رامىة التى خير
يعود إل تقدير الديوان لتلك الظروا الرارئة ،ومن ام إعفان المتعا ىد منهىا ،حيى
رر الديوان انب ا خالا عل عدم تو يع رامة الت خير إذا كان الت خير ناتتا عىن
ىىو ىىاهر أو حىىاد رىىارئ أو بسىىبف أتنبىىي ا دخىىل إلراد المتعا ىىد مىىع الحكومىىة
بب95.

و أمالة الظروا الرارئة التي أعف ديوان المظىالم المتعا ىدين مىن رامىة التى خير
بسببها أكار من أن نحصيها في هذه الدراسة؛ كارتفاع سىعر الىديال مىاال ،وإ ىالت
الحدود السىورية اللبنانيىة ،و إخىالن بعىا المنىار الحدوديىة نتيتىة لغىاو العىرات
للكويق ،و ارتفاع أسىعار الحديىد بشىكل يىر مسىبوت عىام 1429هى  ،و يرهىا مىن

 41لمزيد من التفصيل أنظر رسالة الدكتوراه للدكتور المتيهي ،عبدالعزيز  ،دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤوليتين التقصيرية
والعقدية وتطبيقاتها في الفقه والقضاء اإلداري ،المجلد الثاني1111 ،هـ ،وكذلك رسالتنا RIGHTS OF TENDERERS AND
CONTRACTORS UNDER SAUDI PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS REGULATION: A
COMPERATIVE STUDY WITH ENGLAND AND WALES, DURHAM UNIVERSITY, JULY 2006.
 41الحكم رقم \111ت\\1لعام 1111هـ ،غير منشور.
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األسباف التي اعتبرها الديوان ظروفا رارئة ،و وج اهر  ،وتبعا لب ض

بإعفىان

المتعا دين من راماق الت خير التي فرضق عليهم بسببها.

و بل أن ننهي هذه التائية يلام اإلشار إل اإلعفىان مىن تكىاليا اإلشىراا ،إذ تىنص المىاد
( )90من الالئحة التنفيذية عل أنب "إذا تم تمديد العقىد يعفى المقىاول مىن تكىاليا
اإلشراا عن مد التمديد" ،ويظهر من عباراق النص أن للتهة اإلداريىة أن تعفىي
المتعا ىىد مباشىىر مىىن تكىىاليا اإلشىىراا عنىىد تمديىىد العقىىد دون اخىىذ رأي أو موافقىىة
واار المالية عل ذلك.
وكنىوع مىىن العقوبىة على المقىاول المتى خر فىىي التنفيىذ اتتىىب نظىام المنافسىىاق إلى
تحميلب عفن اإلشراا عل تنفيذ العقد خالل هذه المد (مىد التى خير) ألنىب السىبف
في امتداد عقد اإلشراا .ولهذا رر الديوان إن مهمة المشرا هي اإلشىراا على
تربي الشرور والمواصفاق عل العمل بعد تنفيذه ،فإذا لم يكن هناك عمل منفذ لىم
يكن هنىاك متىال للمشىرا فىي تربيى الشىرور والمواصىفاق ،وبالتىالي لىم يمىارس
العمىل ونتيتىىة ذلىىك ا يسىتح أي مقابىىل مىىادي ،فتكىاليا اإلشىىراا تكىىون مسىىتحقة
مىادام المهنىدس المشىرا ائمىا بعمليىة اإلشىراا ،فىإذا تو ىا المشىرا عىن القيىىام
بهىىذه العمليىىة فىىان هىىذه التكىىاليا تتو ىىا حتىى لىىو اسىىتمر تنفيىىذ العقىىد مىىن بىىل
المقاول"96.

كىىذلك ض ى الىىديوان بإعفىىان المتعا ىىد مىىن رامىىة الت ى خير و تكىىاليا اإلشىىراا ألن
التهة اإلدارية عدلق فىي المقابىل المىالي الىذي يحصىل عليىب المتعا ىد مقابىل تنفيىذه
لمعمال المنصىوص عليهىا فىي العقىد ،وا تملىك اإلدار بإرادتهىا المنفىرد تخفىيا
امن هذه األعمال ،وكذلك عدلق في مواصىفاق المشىروع ومخرراتىب تعىديالق أدق
إل تغيير في موضوع العقد ومحلب ،كانق نتيتتها لف ا تصادياق العقد ،وصىعوبة
تنفيذه في المد المحدد في العقد مما أدج إل ت خر المتعا د في التسىليم فىي المىد
المتف ى عليهىىا ،ولهىىذا رأج الىىديوان عىىدم أحقيىىة التهىىة اإلداريىىة فىىي تعىىديل العقىىد
 44الحكم رقم  \ 11ت \  1لعام  1111هـ في القضية رقم  \1\141ق لعام  1114هـ ( ،غير منشور).
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بصور اقل كاهل المتعا د وتتعل تنفيذه مرهقا ،و ض بإعفان المتعا د من رامىة
الت خير

واإلشراا97.

ولمىىا كانىىق تكىىاليا اإلشىىراا تفىىرا بنسىىبة مىىن رامىىة التى خير وتسىىتند إليهىىا فىىي
األساس النظامي لفرضها ،فإنها تدور معها وتودا وعدما ،وبالتالي يتعىين اسىتبعاد
تكاليا اإلشراا هي األخرج إذا تم إعفان المقاول من رامة الت خير 98.حي ألغى
الديوان رامة الت خير بسبف ت خر التهة اإلدارية في صرا مستخلصاق المقاول،
وترتف عل ذلك إلغان تكاليا اإلشراا

بالتبعية99.

املطلب الثاني  :حاالت اإلعفاء من غرامة التقاصري

سب القول أنب تفرا رامة التقصىير ألن المقىاول صىر فىي التااماتىب التعا ديىة،
ونفذ العقد بالمخالفة للمواصفاق المتفى عليهىا ،و عليىب ا يمكىن تشىتيع المقىاول
بإعفائب من الغرامىة ألن ذلىك ىد يكىون سىببا فىي تمىادي المقىاولين فىي اإلهمىال ،
ولىىذا لىىم يترىىرت النظىىام إل ى إمكانيىىة إعفىىان المقىىاول المقصىىر ،عىىن رري ى التهىىة
اإلداريىىىة المتعا ىىىد و واار الماليىىىة ،وبالتىىىالي ا يكىىىون أمىىىام المتعا ىىىد إا رريىىى
القضان ليرعن في عدم شرعية رار الحسم.
وتتدر اإلشار إل أن للتهة اإلدارية أن تحسم يمة ما لم ينفىذه المتعا ىد ،فغرامىة
التقصىىير شىىين آخىىر يىىر حسىىمياق التقصىىير ،فالغرامىىة تىىاان تو عىىب تهىىة اإلدار
عل المتعا د إذا اخل بتنفيذ التااماتب ولو لم يترتف عل ذلك أي ضرر إذ المقصود
بها ح المتعا د عل مراعا شرور العقىد واحترامىب وفقىا ألحكامىب ،أمىا حسىمياق
التقصير فهي المقابل المادي أو التعويا النقدي عن عدم يام المتعا د مىع اإلدار
بتنفيذ التااماتب عينا.
 41حكم التدقيق رقم  \ 331ت \  1لعام  1111هـ في القضية رقم  \ 1 \ 1441ق لعام  1111هـ  ،منشور في مجموعة األحكام
والمبادئ اإلدارية لعام  1111هـ ،المجلد الخامس ،ص .1141
 41الحكم رقم \11د\أ\ 3لعام 1144هـ في القضية رقم \1\141ق لعام 1144هـ ( ،غير منشور).
 44حكم التدقيق رقم  \ 111ت \  1لعام  1111هـ في القضية رقم  \ 1 \ 1143ق لعام  1111هـ  ،منشور في مجموعة األحكام
والمبادئ اإلدارية لعام  1111هـ ،المجلد الخامس ،مرجع سابق ،ص  .1131انظر أيضا ً الحكم رقم  \ 11د \ إ \  1لعام  1114هـ في
القضية رقم  \1\144ق لعام  1111هـ ( ،غير منشور).
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و رامىىاق التقصىىير محكومىىة نظامىىا بسىىقا ا تتتىىاواه وهىىو إمىىا  %6مىىن يمىىة
عقود التوريد أو  %10من يمة عقود األشغال العامة أو عقود التشىغيل والصىيانة
أو عقود األعمال ااستشارية ،أما حسمياق التقصير فإنها ير محدد بسقا ألنهىا
تىىدور وتىىودا وعىىدما ،ايىىاد ونقصىىانا مىىع يمىىة األعمىىال أو الخىىدماق التىىي لىىم يىىتم
تنفيىىذها أو نفىىذق عل ى وتىىب سىىين ،ألنهىىا المقابىىل النقىىدي مىىن عىىدم التنفيىىذ العينىىي
لاللتاام100.

يوتىىد أمىىر آخىىر تىىدير باإلشىىار وهىىو رريقىىة محاسىىبة المتعا ىىد المقصىىر ،إذ يىىرج
الىىديوان أن يكىىون هنىىاك تناسىىف بىىين عىىدد العمالىىة وكميىىة األعمىىال المنفىىذ ويىىتم
ايادتها أو إنقاصها وفقىا لايىاد أو إنقىاص الكميىاق أو األعمىال المنفىذ  .يؤكىده مىا
ض بب الديوان من أن محاسبة المقاول (في عقود النظافة أو التشغيل والصىيانة)
عىىن العمالىىة النا صىىة يعتمىىد علىى مبىىدأ التناسىىف بىىين عىىدد العمىىال الىىالام لتنفيىىذ
الوتبىىاق إذ يىىرج القاضىىي أن الرريقىىة الصىىحيحة لمحاسىىبة (المدعيىىة) أن يتناسىىف
عىىدد العمىىال الالامىىين لتنفيىىذ العقىىد مىىع عىىدد الوتبىىاق التىىي رلبتهىىا المىىدع عليهىىا
و دمق فعال ذلك أن الحد األ ص لعدد العمال الذين يسىتلامهم تنفيىذ العقىد ا يكىون
مرلوبا توافره إا في حالة مرالبة الىواار للمتعهىد بتقىديم العىدد األ صى للوتبىاق
المقدمىىة وعىىدد العمىىال الالامىىين لتقىىديمها ،فىىإذا نقىىص عىىدد العمىىال أو المىىواد أو
األساساق عما تم ااتفات عليب واخذ في ااعتبار عنىد التسىوية فىال تفىرا رامىة
ت خير وإنما تحسم التكاليا المماالة للبنود أو الخدماق التي لم يتم تنفيىذها بالشىكل
الىىذي تىىم ااتفىىات عليىىب وإنمىىا الغرامىىة التىىي تحسىىم فىىي ماىىل هىىذا العقىىد هىىي رامىىة
التقصير.

101

و ضى الىىديوان فىىي حكىىم آخىىر لصىىالح إحىىدج الشىىركاق عنىىدما تظلمىىق مىىن تعسىىا
التهة اإلدارية المتعا د معها في احتساف يمة رامىة التقصىير لعقىد صىيانة عىد
مباني لتلك التهة ،ور م أن نسبة الغرامىة لىم تىاد عىن النسىبة النظاميىة  %10إا

 144الحكم رقم  \ 11ت \  1لعام  1144هـ في القضية رقم  \1 \ 141ق لعام  1141هـ ( ،غير منشور).
 141الحكم رقم \1د\ 3لعام  1114هـ في القضية رقم \1\111ق لعام  1114هـ ( ،غير منشور).
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أن الديوان أعاد النظر في الرريقة التي تمق محاسبة الشركة عل أساسها ،ووتىد
أنها مبالم فيها ،وبالتالي ألغ حوالي  %90من يمة رامة

التقصير102.

والتقصىىير ينسىىىف فىىىي األصىىىل إلىىى فعىىل المتعا ىىىد ،وبالتىىىالي ا يمكىىىن إعفىىىانه مىىىن
تقصيره ،أما إذا كان التقصير بسبف و اهر فينظر إليب وفقا للقواعد العامة.

املطلب الثالث :شروط اإلعفاء من غرامة التأخري وتكاليف اإلشراف

اشترر نظام المنافساق والمشترياق الحكومية وائحتب التنفيذية عىد شىرور يتىف
توفرها حت يمكن إعفان المتعا ىد مىن رامىة التى خير وتكىاليا اإلشىراا ،ويمكننىا
عرا هذه الشرور عل النحو التالي:
 .1أن يتم استالم األعمال أو األصناا المورد استالما ابتدائيا
أوتبق الماد الاالاة والتسعون مىن الالئحىة عىدم النظىر فىي تمديىد العقىد ،وبالتىالي
اإلعفىىان مىىن الغرامىىة ،إا بعىىد أن يسىىلم المقىىاول أو المتعهىىد األعمىىال أو األصىىناا
المورد ابتدائيا 103،بموتف إشعار إنتاا يقدمب
والتسىىليم اابتىىدائي مؤشىىر على

للتهة104.

يىىام المتعا ىىد بتنفيىىذ التااماتىىب التعا ديىىة ،وبالتىىالي

تحقي األهداا التي من أتلها أبرم العقىد .ولهىذا فىإن تىاري التسىليم اابتىدائي هىو
الفيصل في بيان ما إذا أنتىا المتعا ىد العقىد فىي المىد المحىدد  ،وعليىب يىتم حسىاف
مد الت خير ،ولهذا يلام أن يقوم المتعا د بتسليم األعمال ابتدائيا حتى يمكىن النظىر
في إعفانه من رامة الت خير.
وفي حكم لديوان المظىالم اعتبىر تىاري ااسىتالم مىن تىاري إخرىار المقىاول للتهىة
اإلداريىىىة باسىىىتعداده للتسىىىليم ،أمىىىا إذا وتىىىدق لتنىىىة ااسىىىتالم نقصىىىا فىىىي األعمىىىال

 141الحكم رقم \1د\إ\ 1لعام 1111هـ في القضية رقم \1\1444ق لعام 1111هـ ( ،غير منشور).
 143الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات ،المادة .43
 141الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات ،المادة .144
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وامتنعق عن استالم المشىروع فيكىون المقىاول مسىؤوا عىن المىد الالامىة إلكمىال
النوا ص وتصحيح

المالحظاق105.

 .2دراسة رلف اإلعفان
على التهىىة اإلداريىىة المتعا ىىد أن تىىدرس رلىىف اإلعفىىان مىىن الغرامىىة تربيقىىا لىىنص
المىىاد ( \ 94أ) مىىن الالئحىىة التنفيذيىىة مىىن الناحيىىة الفنيىىة والقانونيىىة ،وأن تحىىدد
سبف التى خير ،ومدتىب ،والمىدد المسىتحقة لتمديىد العقىد ،ورفىع هىذه الدراسىة للتنىة
فحص العروا في التهة اإلدارية اعتمادها ،والموافقىة على إعفىان المتعا ىد مىن
الغرامة.
والالفق للنظر أن الماد الحادية والخمسين من النظام ربرىق اإلعفىان مىن الغرامىة
بتمديد مد العقد في حالتي اإلعفان التي اشرنا إليها سابقا .ولهىذا يتىف تمديىد مىد
العقد حتى يتمتىع المتعا ىد باإلعفىان ،ر ىم أن تى خير العقىد بسىبف خىار عىن إراد
المتعا د ،إما بسبف اإلدار أو لظروا رارئة.
إن اشترار تمديىد العقىد – باتفىات كىل مىن واار الماليىة والتهىة اإلداريىة  -كسىبف
لإلعفان يدخل المتعا د في متاهة اإلتراناق اإلدارية البيرو رارية من تهىة ،و فىي
مدج توافر شرور التمديد من تهىة أخىرج .وفىي كىل الحىااق؛ فىإن المتعا ىد وحىده
هو الذي يتحمل عفن هذه اإلتراناق والشىرور حتى يىتمكن فىي النهايىة مىن إنقىاذ
نفسب من عدم تربي الغرامة عليب ألنها حداق بسبف خار عن إرادتب.
وبإلقان نظر سريعة عل الحااق التي يتوا فيهىا تمديىد العقىد الىوارد فىي المىاد
( )52مىىن النظىىام يتبىىين مىىدج اإلتحىىاا الوا ىىع عل ى المقىىاولين ،ومىىدج صىىعوبة
حصولهم عل حقو هم التي اعتىرا النظىام لهىم

بهىا106.

علمىا بى ن شىرح وتحليىل

 141الحكم رقم  \ 11ت\  1لعام  1111هـ في القضية رقم  \ 1 \ 111ق لعام  1114هـ ( ،غير منشور).
 144إذا كان ال متعاقد الملتزم بشروط العقد ومواصفاته ،والملتزم بمدد التنفيذ يعاني بشدة في المحافظة على حقوقه التي كفلها له النظام
بدون أن يظهر للجهة اإلدارية أي تقصير منه ،فإ ن المتعاقد المقصر أو المهمل قد ال يحصل على أي حقوق من باب عدم التزامه
واهتمامه ،وبالتالي ضياع حقوق ه ،ولهذا ندعو إلى تيسير إجراءات حصول المتعاقد على حقوقه التي كفلها له النظام مباشرة من الجهة
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حااق تمديد العقد يخر عن الهىدا الرئيسىي لهىذه الدراسىة .و تىنص هىذه المىاد
عل ما يلي:
"للواير المختص أو رئيس الدائر المستقلة تمديد العقد في الحااق التالية:
أ .إذا كلىىا المتعا ىىد ب عمىىال إضىىافية على مىىا ورد فىىي العقىىد ،بشىىرر أن تكىىون
المد المضافة متناسبة مع حتم األعمال وربيعتها وتاري التكليا بها.
ف .إذا صىىدر أمىىر مىىن التهىىة الحكوميىىة بإيقىىاا األعمىىال أو بعضىىها ألسىىباف ا
تعود للمتعا د.
ق .إذا كانق ااعتماداق المالية السنوية للمشروع ير كافيىة إلنتىاا العمىل فىي
الو ق المحدد".
وا يكفي – من وتهة نظرنا – تعميد المتعا د بالبىدن فىي تنفيىذ المشىروع ر ىم
عىىدم وتىىود ااعتمىىاداق الماليىىة الكافيىىة إلنتىىااه فىىي الو ىىق المحىىدد  ،أن يعف ى
المتعا د مىن الغرامىة ،بىل يلىام تعويضىب مىن بىل التهىة اإلداريىة عىن التكىاليا
التىىي خسىىرها سىىوان كانىىق لتمديىىد الضىىماناق الماليىىة ،أو دفىىع رواتىىف العمىىال أو
شىىران اراق مىىن مالىىب الخىىاص ،إذ انىىب كمىىا للتهىىة اإلداريىىة الح ى فىىي تربي ى
رامىىة الت ى خير أيضىىا بالمقابىىل للمتعا ىىد الح ى فىىي دفىىع الضىىرر عنىىب وإاالت ىب
مباشر دون اللتون إل القضان ،وذلىك تربيقىا ألحكىام المىواد 152 ،97 ،96
من الالئحة التنفيذية.
 .3موافقة الواير أو رئيس التهة اإلدارية عل رلف اإلعفان
يلام موافقة الواير أو رئىيس التهىة اإلداريىة المتعا ىد على رلىف إعفىان المتعا ىد
من الغرامة .وعاد تكون الموافقة باعتماد رئيس الىدائر محضىر فحىص العىروا
المتضىىمن رلىىف اإلعفىىان ،ومبرراتىىب ،فىىإذ اعتمىىد الىىواير المحضىىر انتهىىق الخرىىواق
األساسية لرلف اإلعفان التي أنيرق بالتهىة اإلداريىة ،وتبىدأ مرحلىة تديىد بإرسىال

اإلدارية المتعاقدة معه ،والخروج من \ أو التخفيف من سيطرة وزارة المالية على السلطة التقديرية للجهات الحكومية عند تنفيذ العقد
اإلداري وإعطاء الجهات اإلدارية مرونة كبيرة في التعامل مع المتعاقدين معها بدون وجود رقابة خارجية على األعمال الروتينية
للعقود.
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الرلىف إلى واار الماليىىة ،ومنهىىا إلى اللتنىة المتخصصىىة بدراسىىة رلبىىاق اإلعفىىان
للنظر فيما تراه.
 .4موافقة واار المالية
فوا النظام ،وائحتب التنفيذية ،واار المالية بااتفات مع التهة اإلداريىة المعنيىة
صالحية إعفان المقاولين من راماق الت خير و تكاليا اإلشىراا .ولهىذا اشىتررق
المىىاد  94مىىن الالئحىىة إتبىىاع إتىىراناق روتينيىىة ،و تىىوفير مسىىتنداق معينىىة ماىىل
محضر فحص العروا ،ومحضر ااستالم اابتدائي ،وصور من إخراراق المقىاول
بىىالتو ا عىىن العمىىل  ...الى  ،يلىىام على التهىىة اإلداريىىة إرفا هىىا مىىع رلىىف اإلعفىىان
تمهيدا للبق فيها.
بعد أن يصل الرلف إل واار المالية تحيلب إل لتنة خاصة هي "لتنىة النظىر فىي
رلباق التعويا ومنع التعامل مع المقىاولين والمتعهىدين" للبىق فيىب ،وهىي اللتنىة
التي حدد الفصل الحادي والعشرون من الالئحىة التنفيذيىة اختصاصىاتها وتشىكيلها،
وإتىىراناق عملهىىا .وتناولىىق أحكامهىىا المىىىاد  152مىىن الالئحىىة التنفيذيىىة لنظىىىام
المنافساق.
والوا ع أن إسناد النظام لواار الماليىة أمىر اإلعفىان فىي الحىااق التواايىة يعتبىر
تقييدا لسلرة التهة اإلدارية ،وإرالة إلتراناق اإلعفان ،وتكبيال المقاول بإتراناق
بيرو راريىىة ا دخىىل لىىب بهىىا تضىىاا إل ى العىىفن األساسىىي الىىذي أدج إل ى حىىدو
الغرامة .ولهذا نىرج إعرىان التهىة اإلداريىة المعنيىة صىالحية اإلعفىان مىن الغرامىة
في الحااق التي ا دخل للمتعا ىد بهىا .وكىان األولى أن يكىون لىدج التهىة اإلداريىة
صالحية مباشىر بإعفىان المتعا ىد مىن الغرامىة بسىبف األمىور الخارتىة عىن إرادتىب
والتي كانىق سىببا رئيسىيا فىي وتىود الغرامىة ،ونقتىرح اللتىون إلى واار الماليىة
للنظىىر فىىي إعفىىان المتعا ىىد مىىن الغرامىىة إذا كانىىق بسىىببب هىىو وحىىده ،بحي ى يعر ى
فرصىىىة للنظىىىر فىىىي إمكانيىىىة إعفىىىانه إذا كىىىان ملتامىىىا فىىىي تنفيىىىذ العقىىىد بالشىىىرور
والمواصىىفاق وأخىىل فقىىر بشىىرر التسىىليم فىىي المىىد المحىىدد  ،فهنىىا يمكىىن أخىىذ رأي
واار المالية باعتبار المتعا د هو السبف في المشكلة .أما أن تتدخل واار الماليىة
46
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في الموافقة أو عدم الموافقة عل اإلعفان إذا لم يكن الت خير بسىبف المتعا ىد ،ففىي
هذا إلغان استقالل وتقدير التهة اإلدارية ،وفرا وصاية واار المالية عليها.
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اخلامتة
يمكىىن تلخىىيص البح ى بىىالقول أن للتهىىة اإلداريىىة أن تو ىىع رامىىاق عل ى المتعا ىىد
معها لضمان أ ص

در من االتاام بتنفيذ العقد اإلداري .وتو ىع هىذه الغرامىاق إذا

تى خر المتعا ىىد عىىن تنفيىىذ العقىىد فىىي التىىاري المتفى عليىىب ،أو أهمىىل ،أو صىىر عنىىد
تنفيذه للعقد .وتو ع هذه الغراماق مباشر  ،بقرار من التهىة اإلداريىة دون الحاتىة
إل صدور حكم ضىائي ،حتى ولىو لىم يلحقهىا ضىرر مىن تى خر ،أو إهمىال المتعا ىد
معهىا .تعتبىىر نصىىوص النظىىام المنظمىىة للغرامىة واعىىد آمىىر ا يتىىوا ااتفىىات على
مخالفتها ،وبالتالي ليس للتهاق اإلدارية سلرة تقديرية حيال تو يع الغراماق على
المتعا دين سوان نص عليها في العقود أم لم ينص.
والغراماق أحادية تست ار تهة اإلدار بتربيقهىا على المتعا ىد معهىا ،و ا يسىتريع
المتعا ىد أن يفىرا رامىة تى خير ،أو تقصىير على التهىة اإلداريىة إذا تى خرق فىىي
دفع مستحقاتب المالية ،أو ت خرق فىي تسىليمب المو ىع ،أو أخلىق بشىرور العقىد ،أو
ما شابب.
وبالنظر إل معرياق البح السابقة فإنني أوصىي ب خىذ النقىار التاليىة فىي ااعتبىار
عند تعديل أو تغيير نظام المنافساق والمشترياق الحكومية:
 يتف أا تايد نسىبة الغرامىة عىن النسىبة المحىدد نظامىا فىإذا اادق أحيىل األمىر
إل ديوان المظالم للنظر في هذه الاياد من منظور المصلحة العامة ،ومصلحة
المتعا د ،و واعد العدالة.
 أتىىىاا النظىىىام اإلعفىىىان مىىىن رامىىىة التىىى خير إذا كىىىان التىىى خير بسىىىبف الظىىىروا
الرارئة ،وهذا أمر يحتا إل إعاد نظر ألن إتراناق اإلعفان رويلة وروتينية
ومعقد  ،وألنب ا دخل للمتعا د في حدو التى خير ،لىذا نىرج تعىديل نىص المىاد
( )51مىىن نظىىام المنافسىىاق والمشىىترياق الحكوميىىة الخاصىىة باإلعفىىان ليكىىون
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اإلعفان تواايا ،ومن صىالحية التهىة اإلداريىة المتعا ىد نفسىها ،دون الرتىوع
إل واار المالية أو أخذ موافقتها عل اإلعفان.
 ربر اإلعفان من الغرامة التي و عق بسبف ا دخل للمتعا د فيها بموافقىة واار
المالية شرر ير مناسف ،د يؤدي إل التمييا بىين المتعا ىدين فىي اإلعفىان أو
عدم اإلعفان ر م انب ا دخل لهم بو وعها ،ألن لواار المالية سىلرة الموافقىة
أو عدم الموافقة عل اإلعفان.
 ركا النظىام على أحكىام رامىة التى خير ،وفصىل فيهىا ،ولىم يعىر نفىس ااهتمىام
لغرامىىىة التقصىىىير ،متىىى تفىىىرا ،وكيىىىا تفىىىرا .بىىىل تىىىرك لىىىديوان المظىىىالم،
وللتعليمىىاق الوااريىىة بيىىان حسىىم الغرامىىة ،وكىىذلك حسىىم يمىىة الكميىىاق التىىي لىىم
يوفرها المتعا د عل اعتبار أنها المقابل المىادي أو التعىويا النقىدي عىن عىدم
يام المتعا د مع اإلدار بتنفيذ التااماتب عينا.
 لم يتررت النظام إل مدج تىواا تربيى

رامتىي التى خير ،والتقصىير معىا على

افتراا أن المتعا د صر في تنفيىذ العقىد ،وفىي نفىس الو ىق لىم يسىلم األعمىال
فىىي الو ىىق المحىىدد .بىىل إن العمىىل يتىىري فىىي التهىىاق الحكوميىىة عل ى تربي ى
رامة واحد فقر حت ولو توافرق أسباف الغىرامتين فىي نفىس الو ىق .ونحىن
نرج تربي الغرامتين في نفس الو ق إذا توفرق أسبابهما.
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الكلمىىىاق المفتاحيىىىة :رامىىىة التىىى خير  ،رامىىىة التقصىىىير ،رامىىىة اإلشىىىراا ،نظىىىام المنافسىىىاق والمشىىىترياق
الحكومية ،ديوان المظالم ،مد العقد ،تسليم األعمال ،اإلعفان من الغرامة ،التهة اإلدارية ،واار المالية.
ملخص:
يتناول هذا البح موضوع أحكام الغراماق (الت خير والتقصير وتكاليا اإلشراا) في عقود المشترياق
الحكومية السعودية وذلك بإتران دراسة تحليلية في إرار نظام المنافساق والمشترياق الحكومية ،وائحتب
التنفيذية ،وتوضيح مو ا القضان اإلداري في المملكة مماال في ديوان المظالم من هذه الغراماق ،وكذلك
استشراا الوا ع العملي المرب في المملكة.
تهدا الغراماق إل تحديد أ ص در من اانضبار في تنفيذ العقد اإلداري في الو ق المتف عليب ،وحت
تكون الغرامة دافعا للمقاول إلنهان العقد في و تب المحدد ووفقا لشرور ومواصفاق العقد حت ا تو ع عليب
الغرامة؛ فهي بالتالي نوع من التاان أعر النظام التهاق اإلدارية الح في النص عليها عقودها لح
المتعا د معها عل انتاا التااماتب التعا دية ،وحرصا عل حسن سير المراف العامة بانتظام واضرراد،
فقصد التهة اإلدارية دفع المتعا د مع تهة اإلدار لتنفيذ التاامب أكار من صدها التعويا عن الضرر الذي
لح بها ،ولهذا تكار اإلعفاناق من تهة اإلدار من تربي هذه الغرامة ،ألن التعويا بمعناه العام ليس هو
القصد األساسي منها.
و د حرص ديوان المظالم عل عدم إخالل الجهات اإلدارية بالقواعد العامة للغرامات المالية ولذا رر في
بعا أحكامب أنب ا يتوا المغاا في تحديد مقدار الغرامة التاائية في عقود الصيانة والنظافة بالشكل الذي
يؤدي تربيقب إل استغرات مستحقاق المتعهد .كما ض أنب يتوا للديوان في العقود اإلدارية التدخل لتعديل
تلك الغراماق بما يحق العدالة وإنقاص يمة التااناق إل الحد المعقول الذي يتف وأسعار العقد ،باإلضافة
إلى انه يتوا للديوان تخفيا يمة الغرامة إذا استبان لب أن التقدير كان مبالغا فيب إل حد ا يتناسف مع مد
الت خير.
و د اختتم البح بعدد من النتائا التي من أهمها:
أن الغراماق المالية تو ع عل المتعا د مع التهة اإلدارية فقر ،وليس عل التهة اإلدارية ،فهي راماق
أحادية تست ار تهة اإلدار بتربيقها عل المتعا د معها ،بمعن أنها تفرا عل الررا المتعا د مع
الحكومة ،وبالتالي ا يستريع المتعا د أن يفرا رامة ت خير عل التهة اإلدارية إذا ت خرق في دفع
مستحقاتب المالية ،أو ت خرق في تسليمب المو ع ،أو ما شابب ذلك.
كذلك فانب ا يشترر و وع ضرر حت يتم تربي الغرامة ،ألن الغراماق المالية ليسق تعويضا يتبر ضرر
اإلدار  ،وإنما راماق مالية ترب مباشر بمترد ت خير المتعا د أو تقصيره في تنفيذ التااماتب بقرار من
اإلدار .
كذلك يد النظام إلغان الغرامة بالسلرة التقديرية لإلدار سوان كانق واار المالية ،أو رئيس التهة اإلدارية
ر م انب يفترا أا يعف المتعا د من الغرامة بسبف القو القاهر أو بسبف ا دخل لب فيب ،وإنما تسقر
الغرامة مباشر من التهة اإلدارية بمترد و وعها ألن المتعا د لم يكن السبف في حدواها.
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Fines under Saudi Government Procurement Regulations
An analytical study

Abstract
This paper focuses on delay, negligence and supervision fines which apply in public
procurement contracts. It shows that all public procurement must have a clause
allowing public authority to apply the delay fine if the contractor does not perform his
contract at the due date. Otherwise, the contractor pays a negligence fine if the
contractor does not follow the specifications or the conditions of the contract. A
supervision fine is paid by the contractor in case of the contracting authority having to
pay extra money for the observer contractor. The procurement regulations do not
require public authority to provide a prior court order to warn the negligent or delayed
contractor before applying the fines. The contracting authority has the power to apply
such fines directly if the contractor does not follow the conditions of the contract.
The aim of the fine is to push the contractor to perform his contract according to the
conditions and the specifications of the contract and to complete his contractual
obligations at the time specified in the contract.
After following long procedures, the contracting authority has the right to allow the
delayed contractor from paying the delay fine under two conditions: the delay must be
a result of force mejure; the second, the reasons for the delay belong to public
authority not to the contractor. These exempt procedures are unjust because the delay
was resulted from reasons unrelated to the contractor. This must be changed and the
contracting authority must have the right not to apply the delay fine if the delay was
not caused by the contractor. The Board of Grievances takes this into account and
adopts a principle not to apply the delay fine if it was not due to the contractor.
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