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 السؤال الثاني :

يجوز لعدة مقاولين متضامين التقدم بعرض  فإنهوفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية  

 واحد غير أن ذلك يجب أن يخضع لمجموعة من الضوابط عدديها ؟

متضامنة أن ٌتم التضامن قبل تقدٌم العرض ,وبموجب اتفاقٌة مبرمة بٌن األطراف ال .1

 ,ومصدقة من جهة ذات اختصاص بالتوثٌق والتصدٌق كالغرفة التجارٌة الصناعٌة .

اتفاقٌة التضامن التزام المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن , بتنفٌذ كافة أن تتضمن  .2

 األعمال والخدمات المطروحة فً المنافسة .

أن توضح اتفاقٌة التضامن الممثل القانونً لطرفً التضامن أمام الجهة الحكومٌة  .3

ع الستكمال إجراءات التعاقد ,وتوقٌع العقد والمسؤولٌة عن التوقٌعات والمخاطبات م

 الجهة الحكومٌة .

تختم وتوقع وثائق العرض ومستنداته ,من جمٌع المتضامنٌن ,وٌرفق أصل االتفاقٌة مع  .4

 العرض . 

ال ٌجوز ألحد المتضامنٌن التقدم بعرض منفرد ,أو التضامن مع متنافس أخر للمشروع  .5

 نفسه .

 .ال ٌجوز تعدٌل اتفاقٌة التضامن بعد تقدٌمها دون موافقة الجهة الحكومٌة  .6

 السؤال الثالث : 

المنازعات المتعلقة بالعقد سواء تعلقت بتكوينه أو تنفيذه أو انقضاءه تخضع الختصاص 

وضحي السبب في ذلك  اإللغاءيجدي معها الخضوع الختصاص قضاء  القضاء الكامل حيث ال

 ؟

أطراف  إلزامألن هذه الحقوق تحتاج إلى حماٌة أوسع حٌث ٌستطٌع القاضً فٌها  .1

ٌقدر  ال تنفٌذ االلتزامات حتى لو تطلب ذلك تعدٌل العقد وهو ما إلىالعالقة التعاقدٌة 

 . اإللغاءعلٌة قاضً 



نماذج 
 اختبارات 

 مقرر العقود اإلدارٌة 

 

قضاء اإللغاء ٌندرج تحت فكرة قضاء المشروعٌة أو القضاء الموضوعً الذي ٌنصب  .2

ى على مخاصمة القرار الذي تشوبه عٌوب عدم المشروعٌة  أما القضاء الكامل ٌنتمً إل

 .صورة من صور القضاء الشخصً لحماٌة المراكز الشخصٌة لطاعن

قضاء اإللغاء ال ٌصلح مع الدعوي المتعلقة بالعقد ألن هذه الدعاوي ألن هذه الدعوي  .3

تفتقد إلى أهم شروط دعوى اإللغاء وهو القرار اإلداري حٌث أن هذه الدعاوي تتعلق 

  بالعقد الذي تم االتفاق على شروطه .

 الرابع :السؤال 

 تكلمي عن نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة؟

تتحقق هذه النظرٌة فً حالة إٌجاد المتعاقد أثناء تنفٌذ العقد أوضاعاً مادٌة غٌر عادٌة ٌترتب 

 عن تلك األعباء الزائدة . تعوٌضهمما ٌستدعً  ةأعبائعنها زٌادة 

 وتطبق هذه النظرٌة عند التوافر الشروط التالٌة : 

 تكون الصعوبات مادٌة تتعلق بمحل التنفٌذ .أن  .1

 أن تكون الصعوبات المادٌة غٌر معلومة بالنسبة للمتعاقد . .2

 أن ٌترتب عن تلك الصعوبات زٌادة األعباء المالٌة للمتعاقد . .3

 السؤال الخامس :

 مع التعليل : العبارةوضحي مدى صحة هذه 

 المترتبة عليها فقط . االلتزاماتنهاية طبيعية بتنفيذ  اإلداريةتنتهي العقود 

 العبارة خاطئة فهناك حاالت تؤدي إلى إنهاء العقود اإلدارٌة قبل أوانها وهً :

 لمتعاقد .بٌن اإلدارة وا باالتفاقالعقد  إنهاء .1

 نهاء العقد بقوة النظام .إ .2

 نهاء العقد عن طرٌق القضاء .إ .3

 إنهاء العقد باإلرادة المنفردة للمتعاقد . .4

 


