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 دراسة مقارنة بين التشريع األردني والعراقي–ادة المنفردة إنهاء العقد اإلداري باإلر 

 إعداد الطالب

 حذيفه عادل عبد الكريم منصور

 إشراف الدكتور

 محمد الشباطات

 الملخص باللغة العربية

 ندراسة مقارنة بين التشريعي –تناولت هذه الدراسة موضوع "إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة    
اقي". وهذا الموضوع على جانب كبير من األهمية في الحياة اليومية لإلدارة , إذ يعتبر هذا األردني والعر 

التي منحت لإلدارة لتسيير المرافق العامة بانتظام  ةاالمتياز الممنوح لإلدارة من االمتيازات االستثنائي
طراد.  وا 

اللها األساس القانوني وقد بحثت الدراسة هذا الموضوع من خالل خمس فصول رئيسية , بينت من خ
إلنهاء اإلدارة العقود اإلدارية باإلرادة المنفردة وشروط هذا اإلنهاء وتطبيقات هذا اإلنهاء على العقود 
اإلدارية كعقد االشغال العامة, وعقد االمتياز, وعقد التوريد , ومن ثم بحثت الدراسة في االثار المترتبة 

 رادة المنفردة طبقا لفكرة المصلحة العامة.على هذا اإلنهاء من جانب اإلدارة باإل

 االنظمة مختلف في الكامل والتسليم االعترافوخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها : 
 جانب من تدخل أي دون من المنفردة بإرادتها االدارية عقودها إنهاء في بالحق االدارة بتمتع, والقوانين

 .القضائية كالسلطة عنها خارجه عامة سلطة أي أو االدارة مع المتعاقدين

 االدارية عقودها إنهاء في االدارة بسلطة االعتراف ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ,
 العراق االنظمة والقوانين في كل من في الحصر سبيل على محددا   يكون أن يجب المنفردة باإلرادة

 و ما أهميته لمعيار وفقاو  اإلدارية العقود تلك من عقد لك بخصوصو  نهاءاإل هذابخصوص  ردنواأل
 في المشرع اإلداري الى موجهه التوصية أو االقتراح هذا أن . عامة ومصلحة نفعية أهداف من يحققه
 من كل في الثاني المقام في االداريين والقضاء الفقه والى,  االول المقام في واالردن العراق من كل

 .إعماله في والمساهمة لمقترحا هذا لترسيخ واالردن العراق

 الكلمات مفتاحية: إنهاء, العقد اإلداري , اإلرادة المنفردة
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Abstract 

 

     This  study  addressed the issue of  "Terminating the Administrative 
Contract by the Unilateral Will A Comparative Study in Jordanian  and  

Iraqi Laws "  This topic is on the side of creating huge importance in the 
daily life of management,  as  concession granted  to the  management 
of  the special  privileges  granted  to the management  of  the conduct 
of  public  facilities  and  the  promotion of universal regularly.              

      The study  was the subject looked through  five  main chapters, 
shown through which  the legal basis for  termination  of management  
and  administrative contracts will  of  the  individual and  the  terms of  
such termination and applications of such termination on  administrative 
contracts as a contract of Public Works,  and  the  concession contract, 
and the supply  contract, and  then the study looked  at the implications 
of this Termination by management  in accordance  with  the will of  the 
individual  idea of  the public  interest.                                            
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             The study concluded that a number of the results of the most 
important  recognition  and  full  delivery  in  various  laws and 
regulations,  the  administration's  enjoyment  of  the  right  to terminate 
the  administrative  contracts  unilaterally  without  any intervention  on  
the  part  of  the  contractors with  the administration or  any  public  
authority  outside the  judicial  them  as  the  authority.                       

     One  of  the  main  recommendations  of the study,  recognize the 
authority  of  the  administration  to  terminate  the  administrative 
contracts  will,  the  individual  should  be  selected  exclusively  in the  
Iraqi and Jordanian pieces of  legislation for  this termination on each 
decade of those  contracts  in  accordance  with  the standard 
importance,  according  to  achieve  the  utilitarian  goals of general 
interest.                                                                                      

         This proposal or recommendation addressed to the administrative 
legislator in both Iraq and Jordan in the first place, and to eliminate the 
administrative jurisprudence  and  secondly  in both Iraq and Jordan to 

establish this proposal and contribute to its realization. Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj  

 Key words: terminating, administrative contract, unilateral will.
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 األولالفصل 

 خلفية الدراسة وأهميتها

 : تمهيد.وال  أ

 هلاااااذي ادر بااااادور فاااااي مجاااااال تااااادخل الدولاااااة ا كبيااااار القااااارن الماضاااااي مااااان تطاااااور هن ماااااا شاااااهدأ   

بحت فأصااااا ،فاااااي كافاااااة الناااااواحي االجتماعياااااة واالقتصاااااادية والثقافياااااة دارةاإل الاااااى اتسااااااع مجااااااالت

تااااااادخل فااااااااي ت أصاااااااابحت أنهااااااااعاااااااان  فضاااااااال تقاااااااوم بااااااادور التوجيااااااااه والتخطااااااايط والتنظاااااااايم , اإلدارة

كاناااات هااااذه المجاااااالت حكاااارا علااااى االفااااراد . فبعااااد  عناااادما قتصااااادياالماااان النشاااااط  عاااادهمجاااااالت 

وظيفتهاااااا فاااااي علاااااى حماياااااة االمااااان والااااادفاع والقضااااااء أصااااابحت ن كانااااات هاااااذه الوظيفاااااة مقتصااااارة أ

 شرافها على جميع نواحي الحياة.إمتشعبة من خالل هذه االيام واسعة و 

تقتضااااااي وجااااااود مرافااااااق متعااااااددة التااااااي  الملحااااااة للدولااااااة  علااااااى ذلااااااك ماااااان الحاجااااااةومااااااا يترتااااااب    

ولكاااااااي تقااااااوم الدولااااااة بااااااأداء وظيفتهاااااااا واشااااااباع حاجااااااات الجمهاااااااور , ألداء هااااااذه الوظيفااااااة الجدياااااادة

الدولاااااة الاااااى اهااااام الوساااااائل التاااااي تكفااااال لهاااااا حسااااان  تلجاااااأوانجااااااز المشاااااروعات االقتصاااااادية, لاااااذلك 

 .داريةالعقود اإلقيع تو اداء هذه الخدمة وذلك عن طريق 
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الاااااى طريقاااااة التعاقاااااد باااااين  داريفاااااي التعاقاااااد اإل دارة عناااااد ممارساااااة نشااااااطهااإل تلجاااااأماااااا  وغالباااااا     

دارة ا  ير و يلغاااااااار  تساااااااا بااااااااين االفااااااااراد والشااااااااركات الخاصااااااااةو  بينهااااااااا وأداريااااااااة ذاتهااااااااا اإل الهْيااااااااات

قامةو المرافق العامة   العامة. ألشغالا و المنشآت ا 

إن العقااااااااود حياااااااا  ي واحااااااااد, ارة ال تخضااااااااع جميعهااااااااا لنظااااااااام قااااااااانونداإلالتااااااااي تبرمهااااااااا  العقااااااااودو   

تخضاااااع لنظاااااام قاااااانوني خااااااص يختلاااااف تماماااااا  عااااان النظاااااام القاااااانوني الاااااذي تخضاااااع لاااااه اإلدارياااااة 

العامااااااة التاااااااي تضاااااااع  يتضاااااامن هاااااااذا النظااااااام الكثيااااااار مااااااان مظاااااااهر السااااااالطة إذ , العقااااااود المدنياااااااة

ان تنفياااااذ وتحقياااااق الصاااااال  دارة فاااااي مركاااااز اقاااااور مااااان مركاااااز المتعاقااااادين معهاااااا لغااااار  ضاااااماإل

 (1)العام.

وهاااااو  لاااااإلدارة يعاااااالج جانباااااا مهماااااا مااااان هاااااذه االمتياااااازات الممنوحاااااة الدراساااااةن موضاااااوع هاااااذه أ    

 لاااااإلدارةمااااان اخطااااار االمتياااااازات الممنوحاااااة  دالمنفاااااردة , وهاااااي تعااااا بااااااإلرادةدارياااااة نهااااااء العقاااااود اإلإ

المصاااااالحة  هتسااااااتوجبمااااااا م اإلنهاااااااءداريااااااة. بغاااااا  النظاااااار عمااااااا كااااااان هااااااذا فااااااي نطاااااااق العقااااااود اإل

 . نتيجة لخطاء جسيم يرتكبه المتعاقد أو العامة

 .مشكلة الدراسة :ثانيا  

القااااااانوني الااااااذي تقااااااوم  األساااااااسالفقهيااااااة حااااااول تحديااااااد  تاااااادور مشااااااكلة الدراسااااااة باااااااختالف ا راء  
 دارية.نهاء العقود اإلإدارة في اإل هعلي

                                                           
 .11ص -(, إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة, دار الثقافة2002نقال عن حمود , محمد عبداهلل) -(1) 
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خااااااالل ساااااالطتها فااااااي  دارة ماااااانمارسااااااة اإللقانونيااااااة المترتبااااااة علاااااى ما ا ثااااااار باإلضاااااافة الااااااى      
 .دارية لدواعي المصلحة العامةنهاء العقود اإلإ

 باألساااااس ا راء الفقهيااااة القائلااااة إلااااىماااان خااااالل التطاااارق  ةكون دراسااااة هااااذه المشااااكلسااااتوعليااااة    
 فضااااااال  عاااااان المنفااااااردة . باااااااإلرادة اإلداريااااااةالعقااااااود  إنهاااااااءفااااااي  دارةاإلالقااااااانوني الااااااذي تقااااااوم عليااااااة 

نهااااء هاااذا العقاااد اذا كاااان إماااا لحقاااه مااان ضااارر جاااراء عحاااق المتعاقاااد فاااي التعاااوي   إلاااىالتطااارق 
لااااام يااااانص العقاااااد علاااااى التعاااااوي  فاناااااه  أوالعقاااااد ذاتاااااه قاااااد ناااااص علاااااى مقااااادار هاااااذا التعاااااوي  , 

 جوء الى التعوي  القضائي الذي بدوره هو الذي يحدد هذا التعوي  . ليتم الس

  هدف الدراسة. :ثالثا  

 -:االتين الدراسة إلى بيا هدفت

  .دارية نهاء العقود اإلإفي  لإلدارةتسليط الضوء على االساس القانوني الممنوح  .1

المنفااااردة وذلااااك ماااان خااااالل دراسااااة  باااااإلرادةنهاااااء هااااذه العقااااود إالمترتبااااة علااااى  ا ثاااااربيااااان  .2

ردنااااااي مااااااع االشااااااارة الااااااى بعاااااا  واأل مقارنااااااه و التركيااااااز فيهااااااا علااااااى التشااااااريعين العراقااااااي

 ., بغية اعطاء هذه الدراسة حقها في البح  والتفصيلالمقارنة التشريعات 

نهاااااااء العقااااااد إارة مراعاتهااااااا وقاااااات دالشااااااروط التااااااي يجااااااب علااااااى اإلتسااااااليط الضااااااوء علااااااى   .3

 داري. اإل

ة المنفااااااردة لاااااابع  انااااااواع العقااااااود داريااااااة باااااااإلرادإنهاااااااء العقااااااود اإل النظاااااار فااااااي تطبيقااااااات .4

 ريد(دارية )عقد االشغال العامة, عقد االلتزام, عقد التو اإل



1 
   

 

 

لااااادواعي دارياااااة بااااااإلرادة المنفاااااردة نهااااااء العقاااااود اإلإالتاااااي تترتاااااب علاااااى  ا ثاااااارالنظااااار فاااااي  .5

 .المصلحة العامة

 فاااااااي المساااااااتخدمة واالدوات المتبادلاااااااة المالياااااااة االلتزاماااااااات مصااااااايرتساااااااليط الضاااااااوء علاااااااى  .6

دارياااااة علاااااى سااااابيل المثاااااال )عقاااااد االشاااااغال العاماااااة ,عقاااااد لااااابع  اناااااواع العقاااااود اإل التنفيااااذ

 .التوريد(

 أهمية الدراسة. :رابعا  

دارة تساااالط اإلماااان  كتخااااوفداريااااة  نهاااااء العقااااود اإلإ طاااارق تباااادو أهميااااة دراسااااة هااااذا النااااوع ماااان   

والتاااااااي  لهاااااااا قانوناااااااا دارياااااااة دون مراعااااااااة االساااااااس والشاااااااروط المحاااااااددةنهااااااااء العقاااااااود اإلإوقيامهاااااااا ب

ادي داريااااااااة وهااااااااي مواكبااااااااة التطااااااااور االقتصاااااااان تحقيااااااااق الغايااااااااة ماااااااان هااااااااذه العقااااااااود اإلتحااااااااول دو 

وبعااااا  التشاااااريعات المقارناااااة ،  ردنناااااي الاااااذي يمااااار باااااه كااااال مااااان العاااااراق واألواالجتمااااااعي والعمرا

 وعليه تكمن اهمية هذه الدراسة في النواحي التالية :

فاااااي  اإلدارةالقاااااانوني الاااااذي تقاااااوم علياااااه  األسااااااسالفقهياااااة والمتعلقاااااة بتحدياااااد  البحااااا  فاااااي ا راء .1

ك مااااااان خاااااااالل التشاااااااريعين العراقاااااااي ردة مااااااان قبلهاااااااا. وذلاااااااالمنفااااااا بااااااااإلرادةدارياااااااة نهااااااااء العقاااااااود اإلإ

, وذلاااااك مااااان اجااااال الحصاااااول علاااااى المعلوماااااات والحقاااااائق  المقارناااااةردناااااي وبعااااا  التشاااااريعات واأل

 حقيق الهدف المطلوب من الدراسة.لت
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 بااااااإلرادةدارياااااة اإل نهااااااء للعقاااااودياااااة ذات العالقاااااة بهاااااذا الناااااوع مااااان اإلتحليااااال النصاااااوص القانون .2

كمالمعناها  رالمنفردة , إلظها  النقص والغمو  الذي يعتريها. وا 

نهااااااااء وذلاااااااك لحااااااا  دارة لهاااااااذا الناااااااوع مااااااان اإلتطبياااااااق اإل الناجماااااااة عااااااان اإلشاااااااكاالت إظهاااااااار .3

نهاااااااء العقااااااود إشااااااريعية فااااااي مياااااادان المشاااااارع علااااااى سااااااد الثغاااااارات القانونيااااااة ومواكبااااااة التطااااااورات الت

هاااااو ساااااالح  لاااااإلدارةالممناااااوح  زاتاالمتيااااااالمنفاااااردة وخاصاااااة ان هاااااذا الناااااوع مااااان  بااااااإلرادةدارياااااة اإل

 فاااااراداألتخاااااوف  إلاااااىيؤدي سااااا هاااااذا االمتياااااازفاااااي اساااااتخدام دارة اإلذو حااااادين ففاااااي حالاااااة تعساااااف 

ل واضاااا  فااااي الحياااااه العمليااااة دي الااااى خلااااؤ دارة ممااااا يااااعاقااااد مااااع اإلماااان التالطبيعيااااة  واألشااااخاص

حاجاااااات  اعإشااااب يااااؤدي إلااااى هبااااادور والااااذي  واطاااارادالمرفااااق العاااااام بانتظااااام  تساااايير والتااااي تسااااتوجب

 .األفراد

 أسئلة الدراسة. :خامسا  

 :يأتي يمكن تحديد وصياغه أسئلة الدراسة من خالل ما

وع ماااااان انااااااواع العقااااااود نهاااااااء هكااااااذا نااااااإدارة فااااااي اإل هالااااااذي تقااااااوم علياااااا القااااااانوني األساااااااس مااااااا.1

 ؟وبع  التشريعات المقارنة ردنيفي كل من التشريعيين العراقي واألدارية اإل

 ردنااااايفاااااي كااااال مااااان التشاااااريعين العراقاااااي واأل اإلنهااااااءنونياااااة المترتباااااة علاااااى هاااااذا القا ا ثاااااار ماااااا. 2

 ؟وبع  التشريعات المقارنة
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. مااااا الشااااروط التااااي يجااااب علااااى اإلدارة االلتاااازام بهااااا قباااال قيامهااااا بإنهاااااء العقااااد اإلداري باااااإلرادة 3

 المنفردة ؟

متفاااااق علياااااه لنهاياااااة عقاااااد االلتااااازام قبااااال حلاااااول االجااااال ال نهااااااءإمااااادر اساااااتطاعة اإلدارة فاااااي  ماااااا .4

 مدة العقد ؟

قبااااال انتهااااااء  لااااا وان إنهااااااء العقاااااد الساااااابقعلاااااى  االعتااااارا دارة .هااااال يساااااتطيع المتعاقاااااد ماااااع اإل5

 العادية والذي تم دون موافقته؟ مدته

عناااااادما يتضاااااا  لهااااااا عاااااادم فائاااااادة هااااااذه  العامااااااةدارة ان تنهااااااي عقااااااد االشااااااغال .هاااااال تسااااااتطيع اإل6

 مة وحاجات الجمهور؟االشغال أو تعارضها مع المصلحة العا

 التي تترتب على إنهاء اإلدارة العقد االداري باإلرادة المنفردة؟ ا ثار. ما 7

 حدود الدراسة. :سادسا  

يشاااااامل االطااااااار المكاااااااني لهااااااذا الموضااااااوع بشااااااكل رئيسااااااي كاااااال ماااااان العااااااراق  الحدددددددود المكانيددددددة:

نهاااااااااء إي نونيااااااااة الخاصااااااااة فاااااااابالنصااااااااوص القا لإلحاطااااااااة وبعاااااااا  التشااااااااريعات المقارنااااااااة واألردن

التشااااااريعات ف علااااااى موقااااااف و المنفااااااردة فااااااي كاااااال ماااااان الاااااادولتين والوقاااااا باااااااإلرادةداريااااااة العقااااااود اإل

 نهاء هذه العقود.إفي  دارةاإلي الحد من تعسف ف العراقية واألردنية ودورهما
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وفاااااق التشاااااريعات والقاااااوانين واالنظماااااة والتعليماااااات م إجاااااراء هاااااذه الدراساااااة تتسااااا الحددددددود الزمانيدددددة:

 . ل من العراق واألردن ومصر وفرنسا, لغاية أجراء هذه المناقشة النافذة في ك

الفقهيااااااة الخاصااااااة بتحديااااااد  ا راءتقتصاااااار هااااااذه الدراسااااااة علااااااى تناااااااول س الحدددددددود الموضددددددوعية:

 باإلضاااااافة إلاااااى . المنفاااااردة بااااااإلرادة اإلدارياااااةالعقاااااود  إنهااااااءدارة فاااااي س القاااااانوني لسااااالطة اإلاالساااااا

 و .اإلدارينهااااااااء العقاااااااد إدارة مراعاتهاااااااا عناااااااد اتخاذهاااااااا تحدياااااااد الشاااااااروط التاااااااي يتوجاااااااب علاااااااى اإل

 .اإلداريةنهاء العقود إعلى هذا النوع من  المترتبةالقانونية  ا ثارالنظر في 

 :  سابعا : محددات الدراسة

ات العربياااااة هاااااذه الدراساااااة علاااااى بعااااا  التشاااااريع نتاااااائج ميتعماااااتحاااااول دون أياااااة قياااااود وجاااااد تال    

, كاااااون الباحااااا  سااااايعتمد فااااااي بعااااا  التشاااااريعات العربيااااااة المقارناااااةو ردناااااي كالتشاااااريع العراقاااااي واأل

 . هذه الدولالبع  من ه الدراسة على تشريعات هذ

 : مصطلحات الدراسة.ثامنا  

 ي المصطلحات المتعلقة بموضوعها, وهي:نتورد الدراسة أهم معا

,  تنظيمااااهبقصااااد تساااايير مرفااااق عااااام أو  شااااخص معنااااوي عااااام, يبرمااااهالااااذي  ذلااااك داري :العقددددد اإل

 يتضاااااامن العقااااااد شااااااروطا   إنذلااااااك  وايااااااة بأحكااااااام القااااااانون العااااااام, األخااااااذدارة فااااااي اإل فيااااااهوتظهاااااار 
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دارة االشااااااااتراك عاقاااااااد ماااااااع اإلوغيااااااار مألوفاااااااة فااااااااي القاااااااانون الخااااااااص أو أن يخااااااااول المت اساااااااتثنائية

 (1)المرفق العاممباشرة في تسيير 

, قاااااانوني هاااااي تصااااارف قاااااانوني يصااااادر مااااان شاااااخص ماااااا بهااااادف إحااااادا  أثااااار  اإلرادة المنفدددددردة:

 (2)دون حاجة إلى إرادة ثانية تتوافق معها . من

داريااااة طبيعيااااا  بحلااااول االجاااال الااااذي اتفااااق عليااااه الفريقااااان تنتهااااي العقااااود اإل داري:نهدددداء العقددددد اإلإ

داريااااااة قبااااااال االوان لعااااااادة وقاااااااد تنتهااااااي العقاااااااود اإل أو انجاااااااز التقاااااااديمات التااااااي تشاااااااكل موضااااااوعه.

 اسباب:

 ؛السبب االول هو اتفاق الفريقين -1

 ؛السبب الثاني هو القوة القاهرة عندما تجعل تنفيذ العقد نهائيا  مستحيال   -2

السااااابب الثالااااا  فساااااخ العقاااااد الاااااذي يمكااااان اعالناااااه كعقوباااااة بسااااابب خطاااااأ عقااااادي  أو وفقاااااا  -3

 .(3)العامة المصلحةلمقتضيات 

أبريااااااااال  22الفرنساااااااااي فاااااااااي حكماااااااااه الصاااااااااادر فاااااااااي  الدولاااااااااةعااااااااارف مجلاااااااااس  المرفدددددددددق العدددددددددام:

كااااام المباااااد  الكباااارر فااااي قضاااااء المجلااااس , المرفااااق العااااام بأنااااه ذلااااك ,والااااذي يعااااد ماااان أح1556

 الذي تجتمع فيه عناصر ثالثة:

                                                           
 .59ص–,مطبعة جامعة عين شمس  3(,األسس العامة للعقود اإلدارية , ط1992الطماوي ، سليمان محمد ) -(1)
 221-مشق,ص(,حجية البصمات الوراثية في االثبات, دار الفكر,د2008صالح , فواز) -(2)
, بيروت ,المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1(,القانون اإلداري ,ترجمة منصور القاضي ,ط2001,جورج فوديل بيار )  دلفولفيه  -(3)

 .357,358ص –والتوزيع 
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 أن يتصل نشاطه بالصال  العام. -1

 أن تديره وتشرف عليه هيئة مكلفة بذلك. -2

 (1)أن يمن  حقوقا وامتيازات خاصة. -3

يااااة التااااي قخالهااااو مجموعااااة االسااااس السياسااااية واالجتماعيااااة واالقتصااااادية واال النظددددام العددددام:

 (2)يقوم عليها كيان المجتمع(.

عقاااااد إداري يبااااارم باااااين شاااااخص معناااااوي عاااااام وأحاااااد أشاااااخاص هاااااو  عقدددددد االشدددددغال العامدددددة:

صاااااااايانة أو تاااااااارميم  القااااااااانون الخاص)المقاااااااااول أو المتعهااااااااد( بحياااااااا  يقااااااااوم االخياااااااار ببناااااااااء أو

عقاااااار لحسااااااب الشاااااخص المعناااااوي العاااااام وتحقيقاااااا  للمصااااالحة العاماااااة مقابااااال ثمااااان يحااااادد فاااااي 

 (3).دالعق

ولى بموجبااااااه أحااااااد االفااااااراد أو الشااااااركات وعلااااااى هااااااو عقااااااد يتاااااا عقددددددد التددددددزام المرفددددددق العددددددام:

مساااااؤوليته إدارة مرفاااااق عاااااام اقتصاااااادي واساااااتغالله مااااادة مااااان الااااازمن مقابااااال رساااااوم يتقاضااااااها 

ماااان المنتفعااااين مااااع خضااااوعه للقواعااااد األساسااااية المنظمااااة لسااااير المرافااااق العامااااة إضااااافة الااااى 

 (4).ة للعقدالشروط التي تضمنها اإلدار 

هاااااو أتفااااااق ياااااتم باااااين جهاااااة إدارياااااة وأحاااااد أشاااااخاص القاااااانون الخااااااص والاااااذي عقدددددد التوريدددددد: 

)مثااااااال ماااااااواد  يساااااااميه المتعهاااااااد أو الماااااااورد يتعهاااااااد بمقتضااااااااه تورياااااااد منقاااااااوالت معيناااااااة لاااااااإلدارة
                                                           

 293ص  –(,القانون اإلداري, القاهرة, الدار العربية للنشر والتوزيع 2000عبد الباسط , محمد فؤاد )(1)
 260ص -(.تنازع القوانين وتنازع االختصاص, دار النهضة العربية 1987, فؤاد عبد المنعم )رياض (2)
 .321ص  –الكتاب الثاني ,االفاق المشرقة  –(,الوجيز في القانون اإلداري االردني 2012كنعان, نواف )(3)
 .26ص  –(,العقود اإلدارية , دار الثقافة2010الجبوري, محمود خلف)(4)
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مقابااااال ثمااااان محااااادود, وقاااااد ياااااتم تورياااااد الماااااواد دفعاااااة  غذائياااااة أو تجهيااااازات طبياااااة أو عساااااكرية(

 (1).ها على دفعاتواحدة وقد يتم توريد

 اإلطار النظري :  تاسعا  

دارياااااة هاااااو نفاااااس المبااااادأ ر بصااااافة عاماااااة علاااااى تنفياااااذ العقاااااود اإلالاااااذي يسااااايط األسااااااسالمبااااادأ      

د. فاااااااأطراف العقاااااااد ملزماااااااون بتنفياااااااذ عقاااااااالساااااااائد فاااااااي القاااااااانون الخااااااااص اال وهاااااااو مبااااااادأ احتااااااارام ال

 بحسن نية طبقا ل وضاع المتفق عليها. المتبادلةالتزاماتهم 

عتباااااار دارة يالمتعاقااااااد مااااااع اإل داريااااااة ,فأنااااااه نظاااااارا ألن الشااااااخصومااااااع ذلااااااك ففااااااي مجااااااال العقااااااود اإل

ذلك نتيجااااااة لااااا نإأجااااال تساااااايير المرفاااااق العاااااام محااااال العقاااااد. فااااا نمسااااااعدا لهاااااا ومتعاوناااااا معهاااااا مااااا

أن يقااااااوم بتنفيااااااذ التزاماتااااااه تبعااااااا لاااااابع  القواعااااااد  يجااااااب اإلدارةجوهريااااااة حياااااا  أن المتعاقااااااد مااااااع 

ا مااااااان القواعاااااااد المطبقاااااااة علاااااااى عقاااااااود االفاااااااراد طبقاااااااا للقاااااااانون الخااااااااص. االكثااااااار صااااااارامة وتشااااااادد

 ,اإلدارة متعاقاااااديفالمصااااالحة العاماااااة لساااااير المرفاااااق العاااااام تتطلاااااب تفسااااايرا اكثااااار دقاااااه اللتزاماااااات 

 .داريةاعدة جوهرية لتنفيذ العقود اإلحي  توجد ق

لحة يجاااااااوز تعريضاااااااها للخطااااااار مااااااان أجااااااال المصااااااا ن المصااااااالحة العاماااااااة لساااااااير المرفاااااااق العاااااااام الأ

يتحمااااااال نتاااااااائج ماااااااا  أنخطاااااااأ فاااااااي تنفياااااااذ التزاماتاااااااه يجاااااااب  أيفمااااااان يرتكاااااااب  الخاصاااااااة للمتعاقاااااااد.

فنصااااوص العقااااد يجاااااب تنفيااااذها وتطبيقهااااا بدقاااااه ,الن هناااااك مصاااالحة متعلقاااااة  يرتكبااااه ماااان اخطاااااأ,

 النوع من العقود وهو المصلحة العامة . ابهذ
                                                           

 .306ص –(,مبادي القانون اإلداري ,منشورات جامعة دمشق 1993داهلل )طلبة, عب(1)
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علااااى العقااااود اإلداريااااة ولكاااان ال يجااااب مااااع ذلااااك تطبيااااق قواعااااد القااااانون الخاااااص بطريااااق القياااااس 

 ,إال أنهااااااا تختلااااااف عنهااااااا فااااااي الحقيقااااااة وأن كاناااااات تتشااااااابه مااااااع بعاااااا  عقااااااود القااااااانون الخاااااااص ,

يوجاااااد عقاااااد يماثلاااااه فاااااي القاااااانون الخااااااص ,كماااااا تختلاااااف مااااان حيااااا   فعقاااااد التااااازام المرفاااااق العاااااام ال

الهااااادف فاااااالعقود فاااااي القاااااانون الخااااااص تهااااادف الاااااى تحقياااااق المصااااالحة المالياااااة للمتعاقااااادين بعكاااااس 

قاااااااود اإلدارياااااااة التاااااااي تهااااااادف الاااااااى تحقياااااااق المصااااااالحة العاماااااااة للجمهاااااااور , مااااااان اجااااااال اشاااااااباع الع

 حاجات الجمهور الضرورية .

 بصااااااورة  نسااااااتعر  ان بااااااد ال, االنفاااااارادي اإلنهاااااااء هااااااذا فااااااي اإلدارة ساااااالطة الااااااى التطاااااارق قباااااالو 

 .اإلداري العقد انقضاء طرق ,موجزة

 : طبيعية نهاية اإلداري العقود نهاية -أوال

 .عنه الناشئة لاللتزامات الكامل تنفيذبال  -1

 عقااااااد محاااااال نقلهااااااا أو البضااااااائع تسااااااليم,  العامااااااة االشااااااغال عقااااااد محاااااال البناااااااء اتمااااااام:  مااااااثال

 . النقل عقد أو التوريد

 . معينة بمدة محددا   العقد كان أن المدة بانقضاء -2
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 صاااااراحة عنهااااا يعباااار قااااد التااااي الطاااارفين إلرادة تجدياااااده عاااادم أو تجديااااده فااااي العقااااد ويخضااااع 

 (1).الضمني بالتعبير يعتد فال,  مشترطا   الصري  التعبير كان إذا أنه على.  مناض أو

 .طبيعية غير نهاية اإلدارية العقود نهاية: ثانيا

 ألساااااباب يعاااااود ماااااا منهاااااا,  مختلفاااااة أساااااباب لعااااادة االوان قبااااال مبساااااترة نهاياااااة اإلداري العقاااااد ينتهاااااي

 عقوبااااااة يعااااااد أنااااااه أي, العقااااااد طرفااااااي إلرادة وديعاااااا مااااااا ومنهااااااا,  العقااااااد طرفااااااي إرادة عاااااان خارجااااااة

 قاااااد القضااااااء أن كماااااا. التعاقدياااااة بالتزاماتاااااه المتقاعاااااد إلخاااااالل المتعاقااااادة اإلدارة وتوقعهاااااا تفرضاااااها

  (2). التعاقدية بالتزاماتها المتعاقدة اإلدارة أخلت إذا األوان قبل العقد يفسخ

نهايتهااااااا عااااااان طريااااااق )الفساااااااخ  وماااااان أنااااااواع نهاياااااااة العقااااااود اإلدارياااااااة نهايااااااة غيااااااار طبيعيااااااة, هاااااااو

 وهاااااذا المنفاااااردة بإرادتهاااااا أي,  اإلداري العقاااااد بفساااااخ جانبهاااااا مااااانباااااه  اإلدارة تقاااااوماإلداري( والاااااذي 

 . اإلدارية العقود في اإلدارة سلطة مظاهر من يعتبر الفسخ

 أمااااا نهاااااءداري ويكااااون هااااذا اإلنجااااد أن لااااإلدارة الساااالطة فااااي إنهاااااء العقااااد اإلوماااان خااااالل مااااا تقاااادم 

نهاااااااء العقااااااد إطبيعيااااااة ماااااان خااااااالل تنفيااااااذ االلتزامااااااات المترتبااااااة فااااااي العقااااااد , أو ماااااان خااااااالل  نهايااااااة

مااااان نتيجااااة اخااااالل الطاااارف الثاااااني فااااي العقااااد بااللتزامااااات المترتبااااة عليااااة , ويكااااون ذلااااك بإنهائااااه 

ومااااان هناااااا يجاااااب أن  , قاااااة الطااااارف الثااااااني المخااااال فاااااي التزاماااااهدارة دون الحاجاااااة الاااااى موافقبااااال اإل

 .رة في اإلنهاء باإلرادة المنفردةز الذي تتمتع به اإلداا االمتيانحدد هذ

                                                           
 .185-(, أعمال السلطة اإلدارية , دون طبعة , دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع ,ص1989نقال عن عبد الباسط , محمد فؤاد) (1)
 .315-ر ,ص, دار وائل للنش 1(, القانون اإلداري األردني , ط2009شطناوي, علي خطار) (2)
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يعتبااااار و نهااااااء العقااااود اإلدارياااااة هااااو امتيااااااز اسااااتثنائي , ذا االمتيااااااز الممنااااوح لاااااإلدارة فااااي إكااااون هاااا

لاااااااذلك اوجبااااااات التشاااااااريعات بعااااااا  الممنوحاااااااة لاااااااإلدارة , مااااااان اخطااااااار االمتياااااااازات هاااااااذ االمتيااااااااز 

دارة فااااااي ممارساااااة هااااااذا خوفاااااا ماااااان تعساااااف اإل دارة هاااااذا االمتيااااااازالشاااااروط ماااااان اجااااال ممارسااااااة اإل

االضااااارار  فضاااااال عاااااندارة المتعاقاااااد ماااااع اإل الثااااااني ضااااارار باااااالطرفاالمتيااااااز مماااااا ياااااؤدي الاااااى األ

داري وتعاااااااوي  نهااااااااء هاااااااذا العقاااااااد اإلماليااااااة نتيجاااااااة إ دارة اعبااااااااءدارة مااااااان خاااااااالل تحميااااااال اإلباااااااإل

 دارة .المتعاقد مع اإلالطرف الثاني 

 لااااادواعي  إالنهااااااء الاااااى هااااذا اإل أه الشاااااروط وان ال تلجااااان تلتاااازم بهاااااذممااااا تقااااادم فااااأن اإلدارة يجاااااب 

المصاااالحة العامااااة وان يكااااون هااااذا اإلنهاااااء ماااان اجاااال المحافظااااة علااااى سااااير المرفااااق العااااام بانتظااااام 

طرادو   .ا 

اري دبإنهااااااااء العقاااااااد اإلوفااااااي ضاااااااوء ماااااااا سااااااابق , فاااااااإن االطاااااااار النظاااااااري لهاااااااذه الدراساااااااة سااااااايبح  

ة , وذلاااااااك مااااااان خاااااااالل تقسااااااايم الدراساااااااة إلاااااااى خمساااااااة فصاااااااول دار بااااااااإلرادة المنفاااااااردة مااااااان قبااااااال اإل

رئيساااااااية , يتنااااااااول الفصااااااال االول مقدماااااااة الدراساااااااة , واالطاااااااار العاااااااام للدراساااااااة, وتشااااااامل التمهياااااااد, 

, والدراسااااااات  ومصااااااطلحات الدراسااااااةومشااااااكلة الدراسااااااة, وهاااااادفها, وأهميتهااااااا, وأساااااائلتها وحاااااادودها , 

  .هايتالسابقة , ومنهج

وفياااااه , دارياااااة بااااااإلرادة المنفاااااردةنهااااااء العقاااااود اإلالسااااااس القاااااانوني إلا فيتنااااااول الفصااااال الثااااااني أماااااا

 دارةاإل سااااالطة علياااااه تقاااااوم الاااااذي القاااااانوني االسااااااس لبياااااان االول المبحااااا  يتنااااااول ثالثاااااة مباحااااا ,

 الدراساااااة تعاااااالج ساااااوف الثااااااني المبحااااا  أماااااا, المتعاقاااااد مااااان خطاااااأ دون دارياإل العقاااااد نهااااااءإ فاااااي
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 تملكهاااااا والتاااااي معهاااااا المتعاقاااااد علاااااى الجااااازاءات فااااار  فاااااي ارةداإل لسااااالطة القاااااانوني االسااااااس فياااااه

 الشااااااروط الااااااى فيااااااه الدراسااااااة سااااااتتطرق الثالاااااا  المبحاااااا  أمااااااا,  دارياإل العقااااااد نطاااااااق فااااااي دارةاإل

 بااااااااإلرادة دارياإل العقاااااااد نهااااااااءإ فاااااااي سااااااالطتها أعماااااااال قبااااااال مراعاتهاااااااا دارةاإل علاااااااى يجاااااااب التاااااااي

     .المنفردة

دارة فاااااااي إنهااااااااء العقاااااااود االدارياااااااة, ويتضااااااامن فاااااااي ة اإلتطبيقاااااااات سااااااالط ويتنااااااااول الفصااااااال الثالااااااا 

 ,عامااااااةدارة فااااااي إنهاااااااء عقااااااد االشااااااغال الحاااااا  , يفاااااارد المبحاااااا  االول لساااااالطة اإلطياتااااااه ثالثااااااة مبا

ا دارة فاااااي إنهااااااء عقاااااد التااااازام المرافاااااق العامة)عقاااااد االمتيااااااز( , أماااااأماااااا المبحااااا  الثااااااني سااااالطة اإل

 داري.عقد التوريد اإل المبح  الثال  فيتناول سلطة اإلدارة في إنهاء

 اإلداري العقااااااااد إنهاااااااااء اإلدارة تنفياااااااذى علاااااااا المترتباااااااة ا ثااااااااار الفصاااااااال الراباااااااع فيتطاااااااارق الاااااااى أماااااااا

 المتعاقاااااد حاااااق,ويتضااااامن هاااااذا الفصااااال علاااااى مبحثاااااين , يتنااااااول المبحااااا  االول  المنفاااااردة بااااااإلرادة

, أماااااا  مناااااه خطاااااأ ودون المنفاااااردة بااااااإلرادة دارةاإل جاناااااب مااااان عقاااااده إنهااااااء نتيجاااااة التعاااااوي  فاااااي

 فااااااااي المسااااااااتخدمة واالدوات المتبادلااااااااة الماليااااااااة االلتزامااااااااات مصاااااااايرالمبحاااااااا  الثاااااااااني فيسااااااااتعر  

 داري باإلرادة المنفردة .نهاء اإلدارة العقد اإلإنتيجة  التنفيذ

وأمااااااا الفصاااااال الخااااااامس ساااااايتناول فيااااااه الباحاااااا  أهاااااام النتااااااائج والتوصاااااايات التااااااي توصاااااالت اليهااااااا 

 الدراسة.
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 ا ثاااااار وط وه الدراساااااة تلقاااااي النظااااار الاااااى االسااااااس القاااااانوني والشااااار مااااان هاااااذا المنطلاااااق فاااااان هاااااذ

فااااااي  يااااااتم البحاااااا داريااااااة ,وماااااان هنااااااا نهاااااااء العقااااااود اإلإدارة بساااااالطتها فااااااي المترتبااااااة علااااااى قيااااااام اإل

بهاااااااذا الخصااااااوص مااااااان اجااااااال  المقارناااااااةردناااااااي وبعااااااا  التشااااااريعات موقااااااف المشااااااارع العراقااااااي واأل

عااااادم إعطااااااء اإلدارة مااااان اجااااال  (ردنياااااةألالعراقياااااة وا)ل فاااااي هاااااذه التشاااااريعات كشاااااف مواقاااااع الخلااااا

 .بإرادتها المنفردة هذه العقود إنهاءالتعسف في استعمال حقها في  فرصة

 : الدراسات السابقة : عاشرا  

رسااااالة  , داري بدددداإلرادة المنفددددردةنهدددداء العقددددد اإلإ.(2222)محمااااد عبااااد ا  حمااااوددراسااااة  .1

لااااااى بيااااااان موقااااااف المشاااااارع هاااااادفت هااااااذه الدراسااااااة اماجسااااااتير , جامعااااااة بغااااااداد, العااااااراق . 

داري نهااااااااء العقاااااااد اإلوني الاااااااذي تساااااااتند الياااااااه اإلدارة فاااااااي إسااااااااس القاااااااانالعراقاااااااي مااااااان اال

فضااااال عاااان  ,بهااااا وضااااماننا لحقااااوق المتعاقااااد معهاااااالمنفااااردة دون تعسااااف ماااان جان باااااإلرادة

ه ذداري ,كمااااااا تناولاااااات هاااااانهاااااااء العقااااااد اإلفااااااي إ اإلدارةبيااااااان الشااااااروط التااااااي تسااااااتند اليهااااااا 

بيقاااااااات القضاااااااائية علاااااااى عقاااااااد االمتيااااااااز واالشاااااااغال العاماااااااة وفاااااااق التشاااااااريع الدراساااااااة التط

 .  السابقالعراقي 

دارة ل االسااااااس والشااااااروط التااااااي يجااااااب علااااااى اإلامااااااا مشااااااكلة دراسااااااة حمااااااود تتمحااااااور حااااااو 

وفاااااااق التشاااااااريع  داري ومراعااااااااة لظاااااااروف المتعاقاااااااد معهاااااااانهااااااااء العقاااااااد اإلإمراعاتهاااااااا عناااااااد 

مااااة االشااااكاليات الناجسااااة )حمااااود( هااااي اظهااااار درا ألهميااااةامااااا بالنساااابة . العراقااااي السااااابق
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داري وفااااااااق التشااااااااريعات العراقيااااااااة نهاااااااااء العقااااااااد اإلعاااااااان ممارسااااااااة اإلدارة ساااااااالطتها فااااااااي إ

 السابقة قبل التعديل.

 -:في أنها  الحاليةوتتميز الدراسة 

قارناااااااة وفاااااااق التشاااااااريعين المنفاااااااردة دراساااااااة م بااااااااإلرادةداري نهااااااااء العقاااااااد اإلنااااااااول إتت -أ

  التشااااااااريعات العربيااااااااة المقارنااااااااة دون التقيااااااااد بالتشااااااااريع ردنااااااااي وبعااااااااالعراقااااااااي واأل

 العراقي فقط كما تناولت الدراسة السابقة.

سااااااااس الفقهياااااااة حاااااااول تحدياااااااد اال ا راءمشاااااااكلة الدراساااااااة الحالياااااااة حاااااااول اخاااااااتالف   -ب

 المنفردة. باإلرادةداري نهاء العقد اإلنوني الذي تقوم علية اإلدارة في إالقا

علاااااااى ممارساااااااة اإلدارة  القانونياااااااة ا ثاااااااار بياااااااانكماااااااا تااااااادور مشاااااااكلة الدراساااااااة الاااااااى  -ت

داري لمقتضااااااايات المصااااااالحة العاماااااااة علاااااااى خاااااااالف نهااااااااء العقاااااااد اإللسااااااالطتها فاااااااي إ

القانونياااااة المترتباااااة علاااااى ممارساااااتها لتلاااااك  ل ثاااااارالدراساااااة الساااااابقة التاااااي لااااام تتطااااارق 

 السلطة.

كاااااال ماااااان عقااااااد التوريااااااد وعقااااااد  إنهاااااااءتتطاااااارق الدراسااااااة الحاليااااااة الااااااى بيااااااان اسااااااس  - 

 إنهااااااءحيااااا  ان الدراساااااة الساااااابقة لااااام تتطااااارق الاااااى اساااااس ال وعقاااااد االمتيااااااز االشاااااغ

 عقد التوريد.

كماااااا ساااااتتناول الدراساااااة الحالياااااة الاااااى حاااااق المتعاقاااااد فاااااي التعاااااوي  عااااان االضااااارار  -ج

داري, العقااااد اإل إنهاااااءة لتلااااك الساااالطة فااااي دار ق بااااه ماااان جااااراء ممارسااااة اإلالتااااي تلحاااا

 حق.حي  ان الدراسة السابقة لم تتطرق الى هذا ال
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المترتباااااة علاااااى  ا ثاااااار كماااااا ساااااتتطرق هاااااذه الدراساااااة الاااااى بياااااان االساااااس والشاااااروط و -ح

داري وفاااااااااق التشاااااااااريعات العراقياااااااااة الحديثاااااااااة, حيااااااااا  ان الدراساااااااااة العقاااااااااد اإل إنهااااااااااء

 السابقة تناولت ذلك وفق التشريع العراقي القديم قبل التعديل.

العقددددددد  اءإنهددددددسددددددلطة اإلدارة فددددددي . ( 1555)  هنااااااد احمااااااد موسااااااى أبااااااو مااااااراد دراسااااااة .2

تناولااااااات هاااااااذه الدراساااااااة سااااااالطة ردنياااااااة ,عماااااااان . ,رساااااااالة ماجساااااااتير, الجامعاااااااة األ دارياإل

 ردناااااياألرادة المنفاااااردة ,دراساااااة مقارناااااة باااااين القضااااااء داري بااااااإلالعقاااااد اإل إنهااااااءدارة فاااااي اإل

نهاااااء االنفاااارادي , م تتطاااارق الااااى شااااروط ممارسااااة ساااالطة اإل,ولكنهااااا لاااا المصااااريوالقضاااااء 

دارة فااااي التطاااارق الااااى تطبيقااااات ساااالطة اإل الدراسااااةم تتضاااامن هااااذه لاااا باإلضااااافة الااااى إنهااااا

تتناول الشاااااااروط والتطبيقاااااااات سااااااا بأنهااااااااهاااااااذه الدراساااااااة  تتميااااااازو  .اإلدارياااااااةالعقاااااااود  إنهااااااااء

 .وبع  التشريعات المقارنة ردنيشريعين العراقي واألبدراسة مقارنة بين الت

 العقددددد اإلداري ءإنهددددادارة فددددي سددددلطة اإل (1554)السااااالل سااااعيد جمعااااة الهويااااديدراسااااة  .3

وتطبيقياااااااة مقارناااااااة فاااااااي اإلماااااااارات  العربياااااااة المتحااااااادة والااااااادول األجنبياااااااة  :دراساااااااة نظرياااااااة

دارة فاااااي لطة اإلساااااتناولااااات هاااااذه الدراساااااة ,رساااااالة ماجساااااتير , جامعاااااة القااااااهرة , مصااااار . 

داري مااااان الناحياااااة النظرياااااة والتطبيقياااااة وفاااااق التشاااااريع اإلمااااااراتي وبعااااا  إنهااااااء العقاااااد اإل

الشاااااروط التاااااي يتوجاااااب  إلاااااىتطااااارق ت بأنهاااااا هاااااذه الدراساااااة تتمياااااز. و  بياااااةالتشاااااريعات االجن

 .داريةالعقود اإل إنهاءتخدامها حقها في مراعاتها لدر اس اإلدارةعلى 
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,رساااااالة  نهددددداء العقدددددد اإلداريإدارة فدددددي سدددددلطة اإل( 1553) محماااااد صاااااالح عباااااد الباااااديع .4

 ساااااالطةمااااان  ءتناولااااات هااااااذه الدراساااااة موقاااااف القضااااااجامعاااااة القااااااهرة , مصااااار .  ,دكتاااااوراه

 ءالمصاااااري والقضاااااا اءالمنفاااااردة , وفاااااق القضااااا بااااااإلرادةدارياااااة نهااااااء العقاااااود اإلإدارة فاااااي اإل

ان تلتاااازم بهااااا  اإلدارةالشااااروط التااااي يجااااب علااااى  إلااااىتطاااارق هااااذه الدراسااااة تالفرنسااااي ولاااام 

 إلاااااااىطااااااارق هاااااااذه الدراساااااااة ت,كماااااااا لااااااام ت اإلنهااااااااءمااااااان اجااااااال ممارساااااااة صاااااااالحيتها بهاااااااذا 

العقااااااااود  أنااااااااواععلااااااااى  داريااااااااة بااااااااإلرادة المنفااااااااردةعقااااااااود اإلنهاااااااااء الإبالتطبيقاااااااات الخاصااااااااة 

فة تطبيقاااااات علاااااى بإضاااااابإكماااااال ناااااواقص هاااااذه الدراساااااة  هاااااذه الدراساااااة تتميااااازدارياااااة. و اإل

 إلاااااى, باإلضاااااافة  دارياااااة بااااااإلرادة المنفاااااردة علاااااى أناااااواع العقاااااود اإلدارياااااةإنهااااااء العقاااااود اإل

 .اإلنهاءوع من ردني في هذا الني واألالتطرق على موقف التشريعين العراق

 منهجية الدراسة: عشر حدىأ

 -على أسلوب:هذه الدراسة  دتماعت

التشاااااااريعات  إلاااااااىمااااااان خاااااااالل الرجاااااااوع متاااااااه لطبيعاااااااة الدراساااااااة ءلمال المااااااانهج الوصااااااافي التحليلاااااااي

والرسااااااائل  القانونيااااااةوالدراسااااااات والنشاااااارات  المؤلفااااااات واألبحااااااا  والقااااااوانين والقاااااارارات القضااااااائية و

هاااااااذه  إلياااااااةالبحااااااا  , وتحليلهاااااااا والوقاااااااوف علاااااااى ماااااااا تطرقااااااات موضاااااااوع الجامعياااااااة ذات العالقاااااااة ب

 .المؤلفات واالبحا  والدراسات 
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 : ادوات الدراسةعشر ثنىأ

ردن ات القضااااااائية فااااااي كاااااال ماااااان العااااااراق واألالتشااااااريعات والقااااااوانين والقاااااارار اطااااااار الدراسااااااة هااااااو    

 التشااااااريعات و جمااااااع البيانااااااات المكتبيااااااة بااااااالرجوع الااااااىوبعاااااا  التشااااااريعات المقارنااااااة ماااااان خااااااالل 

بشاااااكل مباشااااار وغيااااار  هاااااذه الدراساااااةالمصاااااادر التاااااي قاااااد تناولااااات موضاااااوع  المراجاااااع و القاااااوانين و

 مباشر.
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 الفصل الثاني

 المنفردة باإلرادةداري العقد اإل إنهاءساس القانوني لسلطة اإلدارة في األ

 إنهاااااااءدارة فااااااي اإل بااااااهي الااااااذي تقااااااوم يااااااد االساااااااس القااااااانوندحااااااول تح الفقهيااااااة ا راءتختلااااااف      

نهااااااء دون خطاااااأ مااااان المتعاقاااااد معهاااااا أو ساااااواء كاااااان هاااااذا اإل المنفاااااردة , بإرادتهاااااادارياااااة العقاااااود اإل

دارة ان ساااالطة اإل ذلااااك فضااااال عاااان المتعاقااااد معهااااا اثناااااء تنفيااااذ العقااااد, ارتكبااااهكااااان جاااازاء لخطاااااء 

رة متااااااى داتمارسااااااها اإل ةمطلقااااااالمنفااااااردة هااااااي ساااااالطة غياااااار  باااااااإلرادةداريااااااة إنهاااااااء العقااااااود اإلفااااااي 

 .عليها بع  القيود دير  ة, بل هي سلطه مقيد شاءت

المبحااااا  االول  هاااااذا الفصااااال الاااااى ثالثاااااة مباحااااا  , الدراساااااة فااااايم يقسااااات ياااااتم ماااااا تقااااادممااااان خاااااالل 

داري دون خطااااااأ العقااااااد اإل إنهاااااااءالقااااااانوني الااااااذي تقااااااوم عليااااااه ساااااالطة اإلدارة فااااااي لبيااااااان االساااااااس 

دارة فياااااه االسااااااس القاااااانوني لسااااالطة اإل راساااااةالد عاااااالجأماااااا المبحااااا  الثااااااني ساااااوف ت مااااان المتعاقاااااد,

داري , أمااااا ى المتعاقااااد معهااااا والتااااي تملكهااااا اإلدارة فااااي نطاااااق العقااااد اإلفااااي فاااار  الجاااازاءات علاااا

دارة مراعاتهااااااا قباااااال الشااااااروط التااااااي يجااااااب علااااااى اإل الااااااى فيااااااه الدراسااااااة تتطرقالمبحاااااا  الثالاااااا  ساااااا

 المنفردة. باإلرادةداري إنهاء العقد اإلعمال سلطتها في إ
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 المبحث االول

 المتعاقد معها داري دون خطأالعقد اإل إنهاءاإلدارة في األساس القانوني لسلطة 

حيااااااا  ان ، دارة والمتعاقااااااد معهاااااااا ماااااان اخطااااااار العقااااااود عااااااد العقاااااااد اإلداري المباااااارم باااااااين اإلي        

ا موافقااااة المتعاقااااد معهاااارادتهااااا المنفااااردة دون الحاجااااة الااااى إدارة ان تنهااااي هااااذا العقااااد بماااان حااااق اإل

داريااااااة تضاااااامن العقااااااود اإلتدارة دائمااااااا تحاااااارص علااااااى ان لااااااذلك نجااااااد ان اإل ، نهاااااااءعلااااااى هااااااذا اإل

دارياااااة المتعاقاااااد وذلاااااك فاااااي نطااااااق العقاااااود اإلالتاااااي تبرمهاااااا شاااااروط تااااانظم سااااالطتها الرقابياااااة علاااااى 

نهاااااااء دارة فااااااي اإلاس القااااااانوني لساااااالطة اإلمهاااااام عاااااان االساااااا تساااااااؤل روماااااان هنااااااا يثااااااو  المختلفااااااة.

هياااااة قالف ا راءمااااان خاااااالل اخاااااتالف  التسااااااؤلهاااااذا  تاااااأتي االجاباااااة علاااااىداري؟ االنفااااارادي للعقاااااد اإل

حياااا  ذهااااب  داري الااااى عاااادة اتجاهااااات ,ولااااذلك انقساااام فقهاااااء القااااانون اإل ، القائلااااة بهااااذا االساااااس

داري تقاااااااوم علاااااااى فكااااااارة للعقاااااااد اإل االنفااااااارادينهااااااااء دارة فاااااااي اإلالاااااااى ان سااااااالطة اإل االتجااااااااه االول

طااااااراد المرافااااااق العامااااااةالصااااااال  العااااااام ومقتضاااااايات سااااااير  االتجاااااااه  ب, فااااااي حااااااين ذهاااااابانتظااااااام وا 

الاااااى ان هااااذا االسااااااس يقاااااوم علااااى فكااااارة الساااالطة العاماااااة وامتياااااازات القااااانون العاااااام , بينماااااا  الثاااااني

ياااااارر االتجاااااااه الثالاااااا  ان هااااااذا االساااااااس يقااااااوم علااااااى أساااااااس ماااااازدوج بااااااين االتجاااااااهين السااااااابقين 

 واعتبارهما اساس واحد احدهما يكمل االخر. 

فاااارد ني ,مطالااااب ثالثااااةهااااذا المبحاااا  الااااى فااااي  ستقساااام الدراسااااةالفقهيااااة  ا راءتعليااااق علااااى هااااذه ولل 

ومقتضااااايات ساااااير المرافاااااق  القاااااانوني القاااااائم علاااااى فكااااارة الصاااااال  العاااااام باألسااااااسالمطلاااااب االول 

يقاااااوم علاااااى فكااااارة  الاااااذي نهااااااءالقاااااائم علاااااى حاااااق اإلالقاااااانوني  باألسااااااسالمطلاااااب الثااااااني و  العاماااااة ,

يقااااااوم  الااااااذي القااااااانوني باألساااااااسوالمطلااااااب الثالاااااا   وامتيااااااازات القااااااانون العااااااام ,الساااااالطة العامااااااة 
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عنااااااد بعاااااا  الفقهاااااااء  قمااااااا يطلااااااعلااااااى فكاااااارة الساااااالطة العامااااااة وفكاااااارة احتياااااااج المرفااااااق العااااااام أي 

 .االساس التوافقي

 المطلب االول

 االساس القانوني القائم على فكرة الصالح العام ومقتضيات سير المرفق العام

ر مااااان القااااارن التاساااااع عشااااار يااااامااااان الرباااااع االخ ء  افكااااارة المرفاااااق العاااااام وتبلاااااورت ابتااااادظهااااارت       

ومحكماااااة التناااااازع  يفأصااااابحت الفكااااارة االساساااااية , التاااااي اعتمااااادتها أحكاااااام مجلاااااس الدولاااااة الفرنسااااا

الصاااااااااادر فاااااااااي  ((Rotschildحكااااااااام  هااااااااااداري ومنختصااااااااااص القضااااااااااء اإلتقريااااااااار معياااااااااار ا فاااااااااي

. وعاااااااااااااازز هااااااااااااااذا  5/2/1573بتاااااااااااااااريخ  Blancoو 1561عااااااااااااااام  ((Dekeisterو 6/5/1555

ا شااااااأن ألسااااااس نظريتااااااه عاااااان المرافااااااق العامااااااة التااااااي كااااااان لهاااااا (Duguit)االتجاااااااه وضااااااع العميااااااد 

داري التاااااي باتااااات تقاااااوم علاااااى اعتباااااار المرفاااااق العاااااام ومقتضااااايات كبيااااار فاااااي نظرياااااات القاااااانون اإل

المااااااااألوف فااااااااي قواعااااااااد القااااااااانون  ساااااااايره , المباااااااارر الوحيااااااااد لوجااااااااود نظااااااااام قااااااااانوني خااااااااارج عاااااااان

العقااااااد هااااااي  هياااااارر اصااااااحاب هااااااذا االتجاااااااه ان مصاااااالحة المرفااااااق الااااااذي يرتكااااااز علياااااا (1)لخاااااااص.ا

جااااات المرفااااق أو االااااذي يصااااب  غياااار مفيااااد للمرفااااق او غياااار مالئاااام الحتيالعقااااد  إنهاااااءالتااااي تباااارر 

(  PEQUIGNOT, ويعاااااد مااااان انصاااااار هاااااذا االتجااااااه الفقياااااه الفرنساااااي )هيشاااااكل عبئاااااا  ثقااااايال عليااااا

                                                           
 .125ص–( القانون الليبي ,دار النهضة العربية 1965نقال عن المدني ,محمد) (1)
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فسااااخ عقودهااااا إذا اقتضااااى ذلااااك الصااااال  العااااام ,ألنااااه ماااان غياااار  الحااااق فااااي لااااإلدارةحياااا  ياااارر أن 

 (1)دارة وبين تحقيق أهدافها وتأمين المنفعة العامة.قول أن يصب  العقد حائال  بين اإلالمع

( فاااااي ذلاااااك الااااارأي حيااااا  قاااااال ان مصااااالحة المرفاااااق الاااااذي يرتكاااااز  BENOITكماااااا ذهاااااب الفقياااااه ) 

  غياااااار مفيااااااد للمرفااااااق أو غياااااار مالئاااااام عليااااااة العقااااااد هااااااي التااااااي تباااااارر إنهاااااااء العقااااااد الااااااذي يصااااااب

نهااااااااء ا ذهاااااااب نفاااااااس الفقياااااااه الاااااااى أن سااااااالطة اإلعلياااااااه كمااااااا ثقااااااايال ا  او يشاااااااكل عبئااااااا الحتياجاتاااااااه,

االنفاااارادي للعقااااد المعتاااارف بهااااا تعتباااار قاعاااادة ناتجااااة عاااان احتياجااااات المرافااااق العامااااة وصااااادرة فااااي 

 اجااااااااب كاااااااذلكو , والحماياااااااة للمصااااااالحة المالياااااااة للدولاااااااة ةالوقااااااات نفساااااااه عااااااان اعتباااااااارات المحافظااااااا

 العقااااااد إنهاااااااء فااااااي لااااااإلدارة بهااااااا المعتاااااارف الساااااالطة تباااااارر كيااااااف سااااااؤال عاااااان ( BENOIT)الفقيااااااه

حياااا   العااااام؟ المرفااااق احتياااااج فكاااارة أساااااس علااااى معهااااا المتعاقااااد ماااان خطااااأ دون المنفااااردة بإرادتهااااا

 فائدتاااااه عااااادم تباااااين اذا العاااااام المرفاااااق مصااااالحة علاااااى االمااااار يتوقاااااف ان الباااااديهي مااااان نباااااأ أجااااااب

 .(2) .باهضه كانت انجازه تكاليف ان او جدواه او

ن يااااارون ان مصااااالحة المرفاااااق يومااااان هاااااذا نجاااااد ان اصاااااحاب هاااااذا االتجااااااه مااااان الفقهااااااء الفرنساااااي 

غياااار  نفاااااذةهااااذا العقااااد الااااذي يصااااب  بعااااد  إنهاااااءتباااارر  التااااي ي يرتكااااز عليهااااا العقااااد هاااايالعااااام التاااا

علااااى  عبئااااا  ثقاااايال  العقااااد بقاااااء هااااذا ، والااااذي باااادوره يااااؤدي  العااااام الحتياجااااات المرفااااق ومالئاااام مفيااااد

 باااااااااإلرادةداريااااااااة العقااااااااود اإل إنهاااااااااءفااااااااي  لااااااااإلدارة, ان هااااااااذه الساااااااالطة الممنوحااااااااة المرافااااااااق العامااااااااة 

عاااان تعباااار تعتباااار قاعاااادة ناتجااااة عاااان احتياجااااات المرافااااق العامااااة و  لااااإلدارةالمنفااااردة والمعتاااارف بهااااا 
                                                           

 261ص-(, مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية, دار النهضة العربية,القاهرة1973نقال عن  عياد, احمد عثمان) (1)
د اإلداري باإلرادة المنفردة رسالة ماجستير, غير منشورة ,جامعة نقال عن السالل سعيد جمعة الهويدي ,سلطة اإلدارة في إنهاء العق (2)

 .96ص–القاهرة 
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ون خطااااااااء دارة وباااااااداإل نهااااااااء مااااااان جانااااااابوان هاااااااذه السااااااالطة فاااااااي اإل مصااااااالحة الدولاااااااة المالياااااااة,

 داري مع الظروف القابلة للتطور.تبريرها في ضرورة توافق العمل اإلالمتعاقد معها تجد 

ن اإل  دارة تسااااااتطيع دائمااااااا  أن تنهااااااي العقااااااود التااااااي أبرمتهااااااا عناااااادما تتطلااااااب المصاااااالحة العامااااااة وا 

 أو انااااه لاااام يعااااد مطابقااااا   هدارة باالسااااتمرار فااااي عقااااد اتضاااا  لهااااا عاااادم فائدتاااايجااااب الاااازام اإل وال ذلااااك,

 .(1)لسياستها الحالية 

تحديااااد االساااااس القااااانوني  فكاااارة المصاااالحة العامااااة فاااايويااااذهب اغلااااب الفقااااه العربااااي الااااى اعتناااااق 

أن تنهااااااااي العقااااااااود لهااااااااا دارة أن اإل الفقهاااااااااء , إذ يااااااااررداري نهاااااااااء العقااااااااد اإلإلساااااااالطة اإلدارة فااااااااي 

ق المصاااااالحة تحقااااا دارياااااة التاااااي أبرمتهاااااا إذا أصااااابحت غيااااار ذات فائااااادة للمرفاااااق او اصااااابحت الاإل

الطماااااوي حياااا  قااااال العميااااد  ين وماااانهمالمصااااري هاااااءوهااااذا مااااا سااااار عليااااه الفقالعامااااة المقصااااودة. 

دارياااااة إذا اصااااابحت غيااااار ذات فائااااادة للمرفاااااق الحاااااق دائماااااا فاااااي ان تنهاااااي عقودهاااااا اإل لاااااإلدارةأن )

 .(2)(العام أو أصبحت ال تحقق المصلحة العامة المنشودة

عقااااد اداريااااا  حياااا  قااااال ان حمااااد فااااؤاد مهنااااا بتعريفااااة لفسااااخ الم الاااادكتور إليااااه أشااااارمااااا أيضااااا  وهااااو  

 :فسااااااخ باااااادون خطااااااأ تقااااااررهوالصااااااورة الثانيااااااة للفسااااااخ داري لااااااه صااااااورتان ، األولااااااى.... الفسااااااخ اإل

 (3)دارة تحقيقا للمصلحة العامة.اإل

والمقصااااااود هنااااااا وضااااااع نهايااااااة للعقااااااد العتبااااااارات المصاااااالحة العامااااااة ولاااااايس كجاااااازاء علااااااى خطااااااأ 

فقاااااد تساااااتدعي  دارة كماااااا هاااااو الحاااااال بالنسااااابة لجااااازاء فساااااخ العقاااااد .ع اإلقاااااد ماااااجسااااايم يرتكباااااه المتعا

                                                           
 .361ص-( العقود اإلدارية ,منشورات زين الحقوقية2012نابلسي, نصري منصور) (1)
 .177ص–الطماوي ,سليمان محمد ,االسس العامة في العقود اإلدارية ,المرجع السابق  (2)
 .7711ص،,دار المعارف 2انون اإلداري العربي في ظل النظام االشتراكي الديمقراطي التعاوني,المجلد (الق7691مهنا, محمد فؤاد) (3)
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 بإرادتهااااااادارة العقااااااد تساااااايير المرافااااااق العامااااااة أن تنهااااااي اإلدواعااااااي المصاااااالحة العامااااااة ومتطلبااااااات 

 بإرادتهااااااااااولااااااااانفس االساااااااااباب تعاااااااااديل شاااااااااروطه  مثلماااااااااا تساااااااااتطيع ,نتهااااااااااء مدتاااااااااهالمنفاااااااااردة قبااااااااال ا

 (1)المنفردة.

داري فااااااي احااااااد اذ تقااااااول محكمااااااة القضاااااااء اإل فااااااي مصاااااار ,داري إلوهااااااذا مسااااااار عليااااااه القضاااااااء ا

صااااااادر ماااااان  جراءإبااااااداريااااااة ان تفسااااااخ العقااااااد فااااااي العقااااااود اإل لااااااإلدارة)يجااااااوز  انااااااه أحكامهااااااا علااااااى

كااااأن تقااااادر أن تنفيااااذ العقاااااد  عي ذلاااااك ,دجانبهااااا وحاااادها اذا رأت ان مقتضااااايات المرفااااق العاااااام تساااات

يااااااار متفااااااق ماااااااع حاجاااااااات المرفاااااااق ,أو اناااااااه اصاااااااب  غ اصااااااب  غيااااااار ضاااااااروري للمصااااااالحة العامااااااة

 (2)العام(

مجلاااااس شااااااورر الدولاااااة اللبنااااااني مساااااتندا  الاااااى الفقاااااه الفرنسااااااي ,  هوذهاااااب الاااااى نفاااااس هاااااذا االتجاااااا

بير افااااي اتخاااااذ التااااد لااااإلدارةحياااا  قااااال أن الفقااااه واالجتهاااااد مسااااتقران علااااى أن الساااالطة الممنوحااااة 

ساااالطة تحكميااااة أو تعساااافية  ليساااات ة وهاااايفااااي ضااااوء االحكااااام القانونيااااة النافااااذ ةمناسااااب اتراهاااا التااااي

وتخضااااااع لرقابااااااة القضاااااااء  ,باااااال يجااااااب ان تبنااااااى علااااااى أسااااااباب جديااااااة تبررهااااااا المصاااااالحة العامااااااة,
(3). 

ماااااان الئحااااااة العقااااااود  (127) ت المااااااادةالتشااااااريع الليبااااااي حياااااا  نصااااا إليااااااه أيضاااااا  وهاااااو مااااااا ذهااااااب  

)يجااااااوز للجهااااااة المتعاقاااااادة أن تنهااااااي العقااااااد فااااااي اي  علااااااى انااااااه 2227لساااااانة  563داريااااااة رقاااااام اإل

ت تشااااااااء دون وقااااااوع خطاااااااأ ماااااان جاناااااااب المتعاقاااااااد إذا اقتضااااااى ذلاااااااك الصااااااال  العاااااااام ,بشااااااارط وقاااااا

                                                           
 .117ص-(أعمال السلطة اإلدارية ,دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع7616عبد الباسط, محمد فؤاد) (1)
نقال عن محمد فواد عبد الباسط  7611 /9 /79تاريخ  في 198السنة الحادية عشر :قضيه رقم –محكمة القضاء اإلداري المصرية  (2)

 .112,اعمال السلطة اإلدارية,ص
 م. 2006-2-20(تاريخ 583مجلس شورى الدولة اللبناني قرار رقم ) (3)
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موافقااااااااة الجهااااااااة المختصااااااااة باعتماااااااااد إجااااااااراءات التعاقااااااااد وفااااااااي هااااااااذه الحالااااااااة تصاااااااارف للمتعاقااااااااد 

مااااع تعااااوي  عاااان ذلااااك  حقاته عمااااا تاااام تنفيااااذه ماااان أعمااااال وتاااارد اليااااه التأمينااااات التااااي قاااادمها,مساااات

 (1)عند االقتضاء(.

العقااااااود اإلداريااااااة متااااااى  إنهاااااااءفااااااإن الفقااااااه متفااااااق علااااااى أن لااااااإلدارة الحااااااق فااااااي أمااااااا فااااااي العااااااراق 

 (2)اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المنفاااااااردة  بااااااااإلرادةداري العقااااااد اإل إنهااااااااءموقاااااااف القضاااااااء العراقاااااااي ماااااان سااااااالطة اإلدارة فااااااي  أمااااااا 

قااااااد ع بإلغاااااااءان تصاااااادر قاااااارارا   لااااااإلدارةفبااااااالرغم ماااااان ناااااادرتها واقتضااااااابها اال انهااااااا تشااااااير الااااااى أن 

 .(3)ذلك يالتزام المرافق العامة اذا كانت المصلحة العامة تقتض

القاااااول)...أن العقاااااد  إلاااااى (2224فاااااي حكااااام لهاااااا صااااادر عاااااام ) العراقياااااة يااااازيوذهبااااات محكماااااة التم

المباااااارم بااااااين الطاااااارفين عبااااااارة عاااااان مقاولااااااة ترتااااااب التزامااااااات علااااااى الطاااااارفين وتاااااام تسااااااليم جهاااااااز 

يل وفقاااااا  لبناااااود العقاااااد وحيااااا  ان الممياااااز علياااااه العاطااااال إلاااااى الممياااااز للتصااااالي  أو التعاااااد*الشااااافت

 من  (555/1نص المادة ) تطبيقجانبه لذا ينبغي  منإضافة لوظيفته قام بفسخ العقد 

                                                           
 .223-322ص-(العقود اإلدارية, دار المطبوعات الجامعية2008عبد الحميد, مفتاح خليفه) (1)
 .157اإلداري, مطبعة سلمان االعظمي ,ص (القانون1976منصور ,شاب توما)  (2)
(أشار اليه محمد عبد اهلل حمود, إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة, المصدر 1967-12-2(في)1967-حقوقيه-930قراراها المرقم ) (3)

 .68السابق,ص
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 (1)نجزه من االعمال...(أالقانون المدني وتعوي  المدعي عما انفقه من المصروفات وما 

 إنهااااااءة اإلدارة فاااااي ان هنااااااك اشاااااارة ضااااامنيه الاااااى سااااالطيجاااااد الباحااااا  ومااااان خاااااالل هاااااذا الحكااااام  

 على فكرة المصلحة العامة. موافقة المتعاقد معها وذلك بناء  داري دون علم و العقد اإل

 ىعلاااا إذ إنااااه يقااااوم داري بطااااابع خاااااص مسااااتقال  عاااان العقااااد الماااادني,ردن, يتساااام العقااااد اإلوفااااي األ

طااااااراد إشاااااباع احتياجاااااات المرفااااااق العاااااام حتاااااى يسااااااير بانتظاااااام فيااااااذ فاااااإذا قصااااار المتعاقااااااد فاااااي تن وا 

الزماااااة التاااااي تكفااااال تنفياااااذ العقاااااد لدارة أن تتخاااااذ االجاااااراءات التزاماتاااااه التعاقدياااااة فاااااإن مااااان حاااااق اإلا

)لجنااااااة  وفقااااااا  لمصاااااالحة المرفااااااق العااااااام , وعليااااااه فيكااااااون القاااااارار الااااااذي اتخذتااااااه المسااااااتدعية ضاااااادها

عماااااااان( بحرماااااااان المساااااااتدعية مااااااان المشااااااااركة بعطااااااااءات ومشاااااااتريات  ألماناااااااة واألشاااااااغالاللاااااااوازم 

بساااااابب  األردنااااااي ( ماااااان نظااااااام اللااااااوازم واالشااااااغال45دة ساااااانة واحاااااادة يتفااااااق والمااااااادة )االمانااااااة لماااااا

خاللهاااااااا بالتزاماتهاااااااا العقدياااااااة ,وهاااااااو اجاااااااراء يتفاااااااق وتنفياااااااذ العقاااااااد وفقاااااااا    تقصااااااايرها فاااااااي الصااااااايانة وا 

دارة وهااااااااي توقااااااااع الجاااااااازاءات علااااااااى المتعاقااااااااد معهااااااااا عنااااااااد لمصاااااااالحة المرفااااااااق العااااااااام ذلااااااااك أن اإل

نجااااااز اإلخاااااالل بشاااااروط العقاااااد تساااااتهدف ال مصااااالحة العاماااااة وكفالاااااة حسااااان ساااااير المرفاااااق العاااااام وا 

داريااااة غياااار متكافئااااة علااااى فكفالااااة المتعاقاااادين فااااي العقااااود اإل االعمااااال المطلوبااااة علااااى حساااان وجااااه

 (2)خالف االمر في العقود المدنية حي  تنضبط حقوق الطرفين والتزاماتهما.

                                                           
  .المحركات عمل يربط ميكانيكي جهاز بالشفت يقصد*
 (2001 / 5 /31(في )2001 /منقول /م /60رقم)قرار محكمة التميز العراقية الم (1)
 (21/9/1997تاريخ  181/1997محكمة العدل العليا االردنية,)عدل عليا رقم (2)
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 المطلب الثاني

 ة وامتيازات القانون العامنهاء يقوم على فكرة السلطة العاماساس حق اإل 

دارة نهاااااااء االنفاااااارادي هااااااو ان تطبااااااق اإلة اإلقااااااانوني لساااااالط كأساااااااسيقصااااااد بالساااااالطة العامااااااة     

رغبااااااون فااااااي يقواعااااااد قانونيااااااة خاصااااااة ومتمياااااازة تختلااااااف عاااااان تلااااااك المطبقااااااة علااااااى االفااااااراد الااااااذين 

عليااااااة  ازات معينااااااة مقارنااااااة بمااااااا هااااااوياااااادارة بامتمعهااااااا هااااااذا ماااااان جانااااااب , وان تتمتااااااع اإلالتعاقااااااد 

 من جانب أخر. ل فرادالحال بالنسبة 

يعناااااااي قاااااااوة وسااااااالطة ، أي لقاااااااد تطاااااااورت فكااااااارة السااااااالطة العاماااااااة مااااااان المفهاااااااوم التقليااااااادي القاااااااديم  

خضااااااااع المحكاااااااومين علاااااااى طاعاااااااة الحكاااااااام, الاااااااى مفهاااااااوم ومعناااااااى حاااااااق  اإلخضااااااااع والااااااابطك وا 

 (1)تاسع عشر.خالل القرن الدارة المنفردة اإل بإرادةاستعمال السلطة وقوة األمر والنهي 

مالها لوساااااائل القاااااانون العاااااام دارة ماااااع اساااااتعتمارساااااه اإلداري إوالسااااالطة العاماااااة تشااااامل كااااال نشااااااط 

 للقاااااانون مالزماااااة العاماااااة السااااالطة فكااااارة أن هاااااذا مااااان ويفهااااام, غيااااار المألوفاااااة فاااااي القاااااانون الخااااااص

 القاااااااانون وساااااااائل اساااااااتعمال تااااااام إذا إال كنشااااااااط تمااااااات إذا تكتمااااااال ال المعناااااااى بهاااااااذا فهاااااااي العاااااااام

 (2).لعاما

الااااااذي ياااااارر أن اإلدارة المتعاقاااااادة تملااااااك ( delvolveوماااااان انصااااااار هااااااذا االتجاااااااه الفقيااااااه الفرنسااااااي)

دائماااااااا حصاااااااانات وامتياااااااازات واختصاصاااااااات سااااااايادية أو سااااااالطوية عاماااااااة ال يمكنهاااااااا أن تتناااااااازل 
                                                           

 .781ص-(القانون اإلداري النظام اإلداري, ديوان المطبوعات الجامعية2222عوابدي , عمار) (1)
 .12ص–ق مفتاح خليفة عبد الحميد ,العقود اإلدارية, المرجع الساب (2)
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داري .إذ هاااااااي بمقتضاااااااى ناااااااص اتفااااااااقي فاااااااي العقاااااااد اإل االعنهاااااااا أو أن تتصااااااارف فيهاااااااا تعاقاااااااديا  

تحاااااتفظ دائماااااا بكااااال المساااااؤولية والسااااالطة  فإنهااااااا بقصاااااد اساااااتغالل مرفاااااق عاااااام عنااااادما تبااااارم عقاااااد

يمكاااان  وعلااااى ذلااااك فااااان العقااااد ال االساسااااية المقابلااااة لهااااا فااااي تنظاااايم وتساااايير هااااذا المرفااااق العااااام ,

 (1)أن يفقدها السيطرة والسيادة على المرفق العام.

المنفاااااردة  بإرادتهااااااداري اإلالعقاااااد  إنهااااااءفاااااي  السااااالطة دارةاإل يمااااان ويعاااااد هاااااذا التبريااااار هاااااو الاااااذي 

انااااااه حياااااا  ان الفقاااااه يااااارر  ,علااااااى فكااااارة السااااالطة العامااااااة وامتياااااازات السااااايادة  ء  داري بنااااااللعقاااااد اإل

دارة لهااااااا بموجااااااب القااااااانون فااااااان ماااااان حااااااق اإل ساااااايادية ممنوحااااااه بامتيااااااازاتتتمتااااااع  دارةاإل تماداماااااا

هااااااا الساااااالطة فااااااي ول الساااااايادة فااااااي العقااااااد ةصاااااااحب ألنهاااااااداري ممنااااااوح ماااااان قبلهااااااا إاي عقااااااد  إنهاااااااء

 . هذا العقد متى تشاء إنهاء

الااااذي  ,(عثمااااان عيااااادثااااروت باااادوي ,احمااااد االسااااتاذ الاااادكتور ) فكاااارة الساااالطة العامااااةوماااان انصااااار 

دارياااااة انماااااا تقاااااوم علاااااى فكااااارة السااااالطة العاماااااة أكثااااار عقودهاااااا اإل إنهااااااءيااااارر أن سااااالطة اإلدارة فاااااي 

فااااااااإلدارة  افاااااااق العاماااااااة,مااااااان قيامهاااااااا علاااااااى فكااااااارة الصاااااااال  العاااااااام ومقتضااااااايات حسااااااان ساااااااير المر 

تمارسااااها فااااي مجاااااال العقااااود اإلدارياااااة عاااان طرياااااق امتياااااز هااااا فاااااي اصاااادار القااااارار التنفيااااذي وفاااااي 

 ةممارساااالأمااااا الصااااال  العااااام او مقتضاااايات المرافااااق العامااااة فهااااي تصاااال  شاااارطا   التنفيااااذ المباشاااار,

 (2)هذه السلطة اكثر منها أساسا قانونيا لها.

                                                           
  .102ص– القاهرة جامعة, منشورة غير ,ماجستير رسالة المنفردة باإلرادة دارياإل العقد نهاءإ في دارةاإل سلطة, الهويدي جمعة سعيد السالل عن نقال .(1)
 . 266ص -,دار النهضة العربية  1( مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية , ط 1973عياد, احمد عثمان) (2)
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 2224لسااااانة  (57) عليماااااات سااااالطة االئاااااتالف المؤقااااات رقاااااماماااااا موقاااااف القاااااانون العراقاااااي فاااااان ت

العقااااااااود  إنهاااااااااءساااااااالطة اإلدارة فااااااااي  إلااااااااى ( أشااااااااارت11القساااااااام رقاااااااام )العقااااااااود العامااااااااة )المعدلااااااااة( 

 -: الحكومة مصلحة على بناءدارية اإل

 الااااى بهااااا المنااااوط التعاقااااد صااااالحية اطااااار فااااي تتصاااارف التااااي الحكومااااة حااااق ينتهااااك ال – 1

 تحااااات الداخلاااااة العاماااااة العقاااااود بإنهااااااء,  االمااااار هاااااذا مااااان الثالااااا  مالقسااااا فاااااي والمبيناااااة السااااالطة

 .  الحكومة مصلحة في تكون حينما,  جزئيا او كليا,  االمر هذا سلطة

 والتزاماتهاااااا االطاااااراف وواجباااااات حقاااااوق فاااااان,  الحكوماااااة لمصااااالحة وفقاااااا العقاااااد انتهاااااى اذا – 2

 مااااان 12 القسااااام فاااااي يهااااااال المشاااااار لإلجاااااراءات وفقاااااا تكاااااون,  المقااااااول تعاااااوي  فيهاااااا بماااااا, 

 .  ”النزاع تسوية“  حول االمر هذا

 بموجبهااااا التااااي الظااااروف فيهااااا مبينااااا التنفيااااذ انظمااااة العامااااة العقااااود ادارة مديريااااة تصاااادر – 3

 (1).االمر هذا سلطة الى استنادا العامة العقود تنهي ان للحكومة يمكن

دارة فااااااي ى تعسااااااف اإلحياااااا  يااااااؤدي الاااااا، عيااااااوب كثيااااااره  يشااااااوبه ههااااااذا االتجااااااا انوياااااارر الباحاااااا  

لهااااااا  فااااااإلدارةاالتجااااااه  وبموجاااااب هااااااذا المنفاااااردة , باااااااإلرادةدارياااااة العقاااااود اإل إلنهاااااااءاتخااااااذ قااااارارات 

نهااااااء الاااااى فكااااارة السااااالطة المنفاااااردة وتحاااااتج فاااااي هاااااذا اإل بإرادتهاااااااي عقاااااد اداري  إنهااااااءالحاااااق فاااااي 

والحفاااااااظ  العااااااام العامااااااة واالمتيااااااازات الساااااايادية الممنوحااااااة لهااااااا , دون النظاااااار الااااااى فكاااااارة الصااااااال 

طاااااراد علاااااى ساااااير المرافاااااق العاماااااة   االسااااااس مااااان ابااااارام هاااااذه العقاااااود , ماااااا دام الغااااار  بإنتظاااااام وا 
                                                           

 1:الجزء رقم|  12:الصفحة رقم|  11: الصفحات عدد|  6/1/2001:تاريخ|  3981:العدد رقم - العراقية لوقائعا (1)
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ذلااااااك منحاااااات  ف جاااااالعلااااااى سااااااير المرافااااااق العامااااااة  ةهااااااو المصاااااالحة العامااااااة والمحافظاااااا ةدارياااااااإل

 دارية .هذا االمتياز في ابرام العقود اإلدارة اإل

 المطلب الثالث

 فكرة السلطة العامة وفكرة احتياج المرفق العام نهاء يقوم علىأساس حق اإل 

دارة   يااااارر أن سااااالطة اإل)دي لاااااو باااااادير( حيااااا ومااااان انصاااااار هاااااذا االتجااااااه فاااااي فرنساااااا الفقياااااه    

فاااااي  ةسااااالطتها العامااااا مظاااااهر يمكااااان أن تكاااااون سااااور مظهااااارا  مااااان العقاااااد قباااال أواناااااه ال إنهااااااءفااااي 

الن ذلااااااك يااااااؤدي الااااااى تغياااااار  ,التعاقديااااااة خااااااالل تنفيااااااذه طعلااااااى الشاااااارو  التعااااااديالتادخااااااال بعاااااا  

أن تنهااااااي العقااااااود  لااااااإلدارة ويضاااااايف الفقيااااااه )دي لااااااو بااااااادير( أن،  الخاااااااص بماااااادة العقااااااد الشاااااارط

التااااااي اصاااااابحت غياااااار صااااااالحة أو غياااااار متالئمااااااة لحاجيااااااات المجموعااااااة مااااااع تعااااااوي  المتعاقااااااد 

علااااى الاااارغم ماااان الشااااروط االتفاقيااااة, هااااي ليساااات مجباااارة علااااى أن تواصاااال قبااااول خاااادمات ف. امعهاااا

 (1)ل غير صالحة أو غير مفيدة.امأو اع

داري أنمااااا تسااااتند العقااااد اإل إنهاااااءساااالطة اإلدارة فااااي  أنباااا هااااذا االتجاااااه الااااى القااااول ويااااذهب انصااااار

الااااى جانااااب فكاااارة االحتياجااااات  العقااااد,دارة فااااي القااااانون العااااام التااااي تحااااتفظ بهااااا اإلعلااااى امتيااااازات 

ري ماااان جاناااااب واحااااد تقاااااوم علاااااى داالعقاااااد اإل إنهااااااءسااااالطة اإلدارة فااااي ف ,الخاصااااة باااااالمرفق العااااام 

                                                           
 .59ص-(إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة, دار الثقافة للنشر والتوزيع2002نقال عن حمود, محمد عبداهلل) (1)
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وعلااااى  اساااااس قااااانوني ماااازدوج يسااااتند الااااى الصااااال  العااااام واحتياجااااات المرافااااق العامااااة ماااان ناحيااااة,

 (1)فكرة السلطة العامة وامتيازات القانون العام من ناحية اخرر.

 2224 /24/2تاااااااريخ ب 415قااااااراره رقاااااام فااااااي بهاااااذا االتجاااااااه وقاااااد اخااااااذ مجلااااااس الشااااااورر اللبناااااااني 

باااااين فريقاااااي المراجعاااااة أن موضاااااوع العقاااااد لااااام ينتاااااه بعاااااد بتنفياااااذ  هخاااااالف عليااااا ا الوبماااااا أناااااه ممااااا)

رة بإنهائاااااه قاااااد تااااام قبااااال نهااااااء المجموعاااااة المتفاااااق عليهاااااا وبالتاااااالي فاااااإن قااااارار اإلداإموضاااااوعه وهاااااو 

نهاااااء العقااااد, فإنااااه ماااان إدارة فااااي ة مااااا أثاااااره الفريقااااان حااااول ساااالطة اإلوبمااااا أنااااه لجهااااحلااااول أجلااااه. 

وسااااااالطات فاااااااي مواجهاااااااة  بامتياااااااازاتتتمتاااااااع فاااااااي نطااااااااق العقاااااااود اإلدارياااااااة المسااااااالم باااااااه أن اإلدارة 

المتعاقااااد معهااااا ال مثياااال لهااااا فااااي القااااانون الخاااااص كحقهااااا فااااي الرقابااااة علااااى المتعاقااااد أثناااااء التنفيااااذ 

وفاااااي تعاااااديل العقاااااد وتوقياااااع الجااااازاءات ,وحقهاااااا فاااااي إنهااااااء العقاااااد دون خطاااااأ مااااان المتعاقاااااد إذا رأت 

مقاااااااررة انطالقاااااااا  مااااااان صااااااالة وهاااااااذه االمتياااااااازات  ذلاااااااك, أن مقتضااااااايات المصااااااالحة العاماااااااة توجاااااااب

 .(2)(ير المرافق العامةيدارية بتسالعقود اإل

فقااااد عجاااازت الدراسااااة علااااى وجااااود ردنااااي ماااان هااااذا االتجاااااه العراقااااي واألالفقااااه  ماااان موقااااف كااااال  امااااا 

إي أشااااااره الاااااى هاااااذه االتجااااااه مااااان خاااااالل ا راء الفقهياااااة بتحدياااااد االسااااااس القاااااانوني لسااااالطة اإلدارة 

إنهااااااء العقاااااود اإلدارياااااة بااااااإلرادة المنفاااااردة وهاااااذا مااااان أحاااااد النتاااااائج التاااااي توصااااالت الياااااه هاااااذه فاااااي 

 .الدراسة

                                                           
 115ص  -,المصدر السابق  اإلداري العقد إنهاء في اإلدارة سلطةعبد البديع , محمد صالح ,  (1)
 .730ص– 20عدد  -(2008م.ق.أ.)  2001 /2 /21في تاريخ  118مجلس شورى الدولة اللبناني قرار رقم  (2)
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نهااااااء العقاااااد إالقااااانوني لسااااالطة اإلدارة فااااي  باألسااااااس القائلااااةالفقهياااااة  ا راءاساااااتعرا  مجماااال  بعااااد

 دارةرادة الطااااااارف االخااااااار المتعاقاااااااد ماااااااع اإلالمنفاااااااردة ودون توقاااااااف ذلاااااااك علاااااااى ا بااااااااإلرادةداري اإل

نهااااااء , يجاااااد الباحااااا  ان هنااااااك اتفاقاااااا ظااااار عااااان صااااادور اي خطاااااأ يساااااتوجب هاااااذا اإلوبغااااا  الن

المنفااااردة بااااارغم اخاااااتالف  بااااااإلرادةنهاااااء دارة فاااااي اإلبااااااالعتراف بساااالطة اإلالفقهيااااة  ا راءعااااام باااااين 

قاااااائم علاااااى  سنهااااااء, ساااااواء كاااااان هاااااذا االسااااااأن االسااااااس القاااااانوني لهاااااذا اإلبعضاااااها الااااابع  بشااااا

أو فكااااارة السااااالطة العاماااااة وامتياااااازات القاااااانون العاااااام أو ة و المرافاااااق العاماااااة فكااااارة المصااااالحة العامااااا

 ي الذي يجمع فيما بين االساسين .فقااالساس التو 

وعلااااااى  وني االمثاااااال لهااااااذه الساااااالطة هااااااو اساااااااس النظااااااام العااااااام ,ويجاااااد الباحاااااا  ان االساااااااس القااااااان

ن هاااااذه الفكااااارة غيااااار وذلاااااك ال مقصاااااود بالنظاااااام العاااااام ,للهنالاااااك تعريفاااااا محاااااددا الااااارغم اناااااه لااااايس 

فااااااان بعاااااا  الفقهاااااااء يحاااااااولون تقريااااااب  هااااااذه ذلااااااك ثابتااااااه تتغياااااار بتغياااااار الزمااااااان والمكااااااان ,ومااااااع 

الفكاااارة بتعااااريفهم النظااااام العااااام انمااااا هااااو " مجموعااااة االسااااس السياسااااية واالجتماعيااااة واالقتصااااادية 

 (1)التي يقوم عليها كيان المجتمع". *قيةخالواأل

لعااااااام هااااااي فكاااااارة نساااااابية متغياااااارة بتغياااااار المجتمعااااااات, كمااااااا فكاااااارة النظااااااام ا ممااااااا تقاااااادم ان يتضاااااا  

يعتباااار ماااان النظااااام العااااام فااااي  تتغياااار بتغياااار الزمااااان, فمااااا يعتباااار ماااان النظااااام العااااام فااااي بلااااد قااااد ال

ويختلاااااف مااااادر تعلاااااق القواعاااااد القانونياااااة بالنظاااااام العاااااام بحساااااب تقسااااايمها الاااااى قواعاااااد  بلاااااد اخااااار.

                                                           
 .260ص -د. فؤاد رياض ,تنازع القوانين وتنازع االختصاص , المرجع السابق (1)

, فيها التي المختلفة السلطات طريق عن لسيادتها مباشرتها وطريقة الدولة ظيمبتن تتعلق التي القواعد كافة هي السياسية باألسس ويقصد* 

 يتعلق ما كل بها فيراد االقتصادية االسس أما, الدولة في والنظام االمن كفالة الى ترمي التي القواعد مجموعة فهي االجتماعية األسس أما

 اآلداب بحسن المتصلة القواعد بها يقصد الخلقية االسس فان واخيرا, سعارلأل معين مستوى وكفالة النقد وتداول القومي االنتاج بتنظيم

 . العامة
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 هان كااااال قواعاااااد فاألصااااالانون العاااااام اماااااا فيماااااا يخاااااص القااااا وقواعاااااد قاااااانون خااااااص . عاااااامقاااااانون 

يجااااوز االتفاااااق علااااى مخالفتهااااا سااااواء كاناااات قواعااااد  ره الاماااا هتتعلااااق بالنظااااام العااااام , وتعااااد قواعااااد

تلااااااااك القواعااااااااد  دراسااااااااتناقااااااااانون دسااااااااتوري ام اداري , والااااااااذي يهمنااااااااا هنااااااااا وفااااااااي اطااااااااار موضااااااااوع 

داري القااااااانون اإل بينهاااااااالتااااااي  ةالقانونيااااااة المتعلقااااااة بالقااااااانون العااااااام بصاااااافه عامااااااة وتلااااااك الخاصاااااا

تحديااااااد االساااااااس القااااااانوني لساااااالطة  وياااااارر الباحاااااا  ان، متعلقااااااة بالنظااااااام العااااااام البصاااااافة خاصااااااة 

 نهاااااااءإلالمنفااااااردة انمااااااا يتعلااااااق بالنظااااااام العااااااام كأساااااااس  باااااااإلرادةداري نهاااااااء العقااااااد اإلإاإلدارة فااااااي 

لحكاااام اداري ونااااذكر منهااااا علااااى ساااابيل المثااااال ولاااايس علااااى ساااابيل الحصاااار جهااااة اإلدارة للعقااااد اإل

أن حاااااق اإلدارة فاااااي " المصااااارية داريمحكماااااة القضااااااء اإلمااااان 1557 يونياااااو 32الصاااااادر بتااااااريخ 

يطباااااق كمبااااادأ العاماااااة المنفاااااردة لااااادواعي المصااااالحة  وبااااااإلرادةداري فاااااي اي وقااااات إنهااااااء العقاااااد اإل

 (1)إذ انه يتعلق بالنظام العام". عام حتى ولو لم ينص عليه العقد,

دارة اإلداري مااااان جاناااااب اإل المنفاااااردة للعقاااااد بااااااإلرادة لإلنهااااااءني ولهاااااذا فاااااأن تحدياااااد االسااااااس القاااااانو 

يعتبااار مااان هاااذا  انماااا هاااو مااان قبيااال النظاااام العاااام ولاااذلك فاااان ماااا يعتبااار مااان النظاااام العاااام وماااا ال

القبياااااال يجااااااب ان يتاااااارك لتقاااااادير القضاااااااء علااااااى أن يتقيااااااد فااااااي هااااااذا الصاااااادد بمااااااا هااااااو سااااااائد فااااااي 

صااااااة بشاااااأنه وعلاااااى أن يخضااااااع فاااااي ذلاااااك لرقابااااااة الخا آرائاااااهفاااااال يكاااااون لااااااه أن يعمااااال  الجماعاااااة,

 (2).محكمة النق 

                                                           
 1-9,ص211المجموعة س رقم  7611يونيه 82حكم محكمة القضاء اإلداري المصرية  الصادر في  (1)
 .223ص 20أنظر مجموعة االعمال التحضيرية للقانون المصري رقم  (2)
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 المبحث الثاني

    داري بخطأ من المتعاقد معها د اإلنهاء العقإدارة في االساس القانوني لسلطة اإل

 )سلطة فرض الجزاءات(

دارة سااااالطتها تساااااتمد مناااااه اإل يااااادور الحااااادي  فاااااي هاااااذا المبحااااا  عااااان االسااااااس القاااااانوني الاااااذي    

نهااااااء يحمااااال طاااااابع الجااااازاء الموقاااااع فاااااي المنفاااااردة كاااااون هاااااذا اإل بإرادتهاااااااري دعقاااااد اإلإنهااااااء الفاااااي 

بتنفيااااااذ متعلااااااق و خطااااااأ ماااااان جانبااااااه صاااااادور خااااااالل المتعاقااااااد او إ نتيجااااااةمواجهااااااة المتعاقااااااد معهااااااا 

دارة عنااااادما يتقااااااعس او يقصااااار فاااااي بالعقاااااد المبااااارم بيناااااه وباااااين اإلدارة, فالمتعاقاااااد ماااااع اإلالتزاماتاااااه 

ومااااااان هااااااذه الجااااااازاءات  مختلفااااااةدارة تملاااااااك ان توقااااااع جااااااازاءات تعاقدياااااااة فااااااان اإلنفيااااااذ التزاماتااااااه الت

 .المنفردة  باإلرادةداري إنهاء العقد اإلدارة في سلطة اإل

فاااار  الجاااازاءات علااااى المتعاقااااد معهااااا دارة فااااي واء فااااي فرنسااااا أو مصاااار يساااالم بحااااق اإلفالفقااااه ساااا

ماااان االمااااور التااااي يقااااوم عليهااااا  ويعتباااار هااااذا الحااااق. مااااات التعاقديااااةاعنااااد اخاللااااه فااااي تنفيااااذ االلتز 

المنفاااااردة مااااان غيااااار الااااانص  بإرادتهاااااادارة نظاااااام الجااااازاءات فاااااي نطااااااق العقاااااد اإلداري , وتمارساااااه اإل

 (1).لتقريرهودون حاجة لاللتجاء الى القضاء  عليه في العقد أو دفاتر الشروط ,

 هااااااذا فااااااي دارةاإلساااااالطة  عليااااااه تسااااااتند الااااااذي القااااااانوني االساااااااس عاااااان تساااااااؤل يثااااااور هنااااااا وماااااان 

 ؟ نهاءاإل

                                                           
 .188-العامة للعقود اإلدارية ,المرجع السابق ,ص (,االسس7691الطماوي , سليمان) (1)
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السااااالطة العاماااااة التاااااي داري باااااان هاااااذا االسااااااس قاااااائم علاااااى فكااااارة فقهااااااء القاااااانون اإليااااارر بعااااا  

بااااأن هااااذا االساااااس قااااائم علااااى فكاااارة  ياااارر الجانااااب االخاااار ماااان الفقهاااااء بينمااااا دارة ,تتمتااااع بهااااا اإل

,  مطلباااااينمااااان خاااااالل  ذلاااااك الدراساااااة ساااااتتناول الفقهياااااة ا راءمااااان خاااااالل هاااااذه و المرفاااااق العاااااام , 

 الفقاااااااه صاااااااعيد علاااااااى الجااااااازاءات فااااااار  لسااااااالطة القاااااااانوني االسااااااااس تحدياااااااد االول المطلااااااابي فااااااا

 صاااااعيد علاااااى الجااااازاءات فااااار  لسااااالطة القاااااانوني االسااااااس تحدياااااد, اماااااا المطلاااااب الثااااااني دارياإل

 .دارياإل القضاء

 المطلب االول

 داريالفقه اإل صعيد على الجزاءات فرض لسلطة القانوني االساس تحديد

دارة فااااااي فاااااار  الجاااااازاءات الساااااااس القااااااانوني لساااااالطة اإلف الفقهااااااي بتحديااااااد ااسااااااتمر الخااااااال     

هاااااااء أن االساااااااس القااااااانوني وياااااارر بعاااااا  الفقلخطااااااأ ماااااان جانبااااااه,  نتيجااااااةعلااااااى المتعاقااااااد معهااااااا 

دارة فاااااي تطبياااااق الجااااازاء بنفساااااها باساااااتعمال امتيازهاااااا فاااااي التنفياااااذ المباشااااار يكمااااان فاااااي لسااااالطة اإل

داري بسااااااير المرفااااااق العااااااام ممااااااا ارتباااااااط العقااااااد اإل ودلاااااايلهم فااااااي ذلااااااك العامااااااة . المصاااااالحةفكاااااارة 

 ة لهااااااماااااا فياااااه الن السااااالطة العاهااااايخضاااااع العقاااااد لظاااااروف اساااااتثنائية ولاااااو لااااام يكااااان منصوصاااااا علي

 (1)دارية التي تظهر فيها .خصائص معينة تقول بها العقود اإل

                                                           
 . 173ص-(امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري, دار المطبوعات الجامعية2007الشلماني, حمد محمد) (1)



37 
   

 

 

ؤدي الاااااى التزاماتاااااه التعاقديااااة قااااد ياااادارة فااااي تنفيااااذ خااااالل ماااان قبااااال المتعاقااااد مااااع اإلفاااااذا كااااان اإل 

 خاااااااالل ,داري كجااااااازاء لهاااااااذا اإلهااااااااء العقاااااااد اإلنمنحااااااات سااااااالطة إ فأنهااااااااخاااااااالل باااااااالمرفق العاااااااام اإل

د ملزماااااا علااااااى التااااااي تجعااااال المتعاقاااااا والفعالاااااةتبعاااااا لااااااذلك ان تتخاااااذ االجااااااراءات الساااااريعة  ولاااااإلدارة

ان تقااااارر الجااااازاءات المناسااااابة بحقاااااة لغااااار  ساااااير  ولاااااإلدارةعلاااااى احسااااان وجاااااه ,  هماتااااااالتز  تنفياااااذ

يعاااااااد مااااااان المنفاااااااردة والاااااااذي  بااااااااإلرادةداري اإلنهااااااااء العقاااااااد إالعاااااااام ومااااااان هاااااااذه الجااااااازاءات  المرفاااااااق

فاااااي  تقصااااايرهان توقعهاااااا علاااااى المتعاقاااااد معهاااااا فاااااي حالاااااة  لاااااإلدارةاخطااااار الجااااازاءات التاااااي يمكااااان 

حتاااااى  لاااااإلدارةنهااااااء الجزائاااااي مقاااااررة ان سااااالطة اإل الاااااى اإلشاااااارةماااااع  لتعاقدياااااة ،ا هالوفااااااء بالتزاماتااااا

 امة محل العقد.نص في العقد وذلك حتى ال يتعطل سير المرافق الع ولو لم يرد عليها

داريااااة لفقااااه ان االساااااس القااااانوني لساااالطة اإلدارة فااااي توقيااااع الجاااازاءات اإلوياااارر جانااااب اخاااار ماااان ا

ات داريااااة , وهااااي تطبيااااق المتياااااز ماااان اهاااام امتياااااز كاااارة الساااالطة العامااااة فااااي العقااااود اإلتكماااان فااااي ف

 (1)ارة وهو امتياز التنفيذ المباشر.دالسلطة العامة التي تملكها اإل

,  داريااااااةاإل اختصاصاااااااتها ةمباشاااااار  خاللهااااااا ماااااان تسااااااتطيع عامااااااة بساااااالطة تتمتااااااع دارةاإل فماداماااااات

 ارتباااااط ولوجااااود,  القااااانون ماااان لهااااا الممنوحااااة الساااالطة نتيجااااة نهاااااءاإل هااااذا فااااي الحااااق لااااإلدارة فااااان

 دارياااااةاإل للسااااالطة مااااان  امتياااااازا العقاااااد هاااااذا كاااااون دارياإل والعقاااااد العاماااااة السااااالطة فكااااارة باااااين وثياااااق

 العقااااد اباااارام فااااي الحااااق دارةاإل منحاااات فكمااااا,  العقااااود بااااإبرام الخاااااص القااااانون قواعااااد ماااان واسااااتثناء  

                                                           
 .171ص-(امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري, المرجع السابق2007الشلماني ,حمد محمد ) (1)
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 دون ومااااان بالتزاماتاااااه معهاااااا المتعاقاااااد اخااااال ماااااا متاااااى العقاااااد هاااااذا نهااااااءإ فاااااي الحاااااق فلهاااااا دارياإل

 .نهاءاإل نص على العقد يتضمن ان الحاجه

داريااااة فتعتباااار بمناساااابة كاااال العقااااود اإل لااااإلدارةهااااي مقااااررة و طة عامااااة وساااالطة الفسااااخ الجزائااااي ساااال

 Une règleدارياااة قاعااادة عاماااة بالنسااابة للعقاااود اإل –كماااا يقاااول مجلاااس الدولاااة الفرنساااي  –

inistratifsmdacontrats  den du droit commun.(1) 

علاااااى الوجاااااه  هماتاااااايسااااام  لاااااه بتنفياااااذ التز  ان المتعاقاااااد اصاااااب  فاااااي وضاااااع ال لاااااإلدارةفااااااذا اتضااااا  

أو أخاااال إخااااالال  خطياااارا  فااااي تنفيااااذها ,فإنهااااا تسااااتطيع أن تضااااع حاااادا للعقااااد للحفاااااظ علااااى  االكماااال

 (2)سير المرفق العام بانتظام واطراد.

 الثانيالمطلب 

 داريفرض الجزاءات على صعيد القضاء اإلتحديد االساس القانوني لسلطة 

داري متفاااااااااق علاااااااااى تحدياااااااااد اإل القضااااااااااء إن فباااااااااالرغم مااااااااانداري فعلاااااااااى صاااااااااعيد القضااااااااااء اإل    

نهاااااااء الجزائااااااي القااااااائم علااااااى فكاااااارة الصااااااال  العااااااام وضاااااامان سااااااير س القااااااانوني لساااااالطة اإلاالسااااااا

كااااااال مااااااان فرنساااااااا ومصااااااار  هنااااااااك اخاااااااتالف فاااااااي مواقاااااااف القضاااااااء فااااااايالمرافااااااق العاماااااااة ,اال ان  

نهاااااااااء العقااااااااد داري نتيجااااااااة خطااااااااأ المتعاقااااااااد معهااااااااا و العقااااااااد اإل بإنهاااااااااءدارة بخصااااااااوص تمتااااااااع اإل ا 

 . وشروطهي خارجا عن نطاق العقد دار اإل

                                                           
 .269ص –(مبادى ونظريات القانون اإلداري ,جامعة حلوان, مصر 2003صمت عبداهلل )نقال عن الشيخ ,ع (1)
 .108ص-,دار النهضة العربية1(القانون اإلداري :نشاط اإلدارة العامة: أساليبه  وسائله,ط1985الجرف, طعيمة ) (2)
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 االول الفرع

 داري الفرنسيموقف القضاء اإل

داري الفرنساااااي ثابااااات مااااان تحدياااااد هاااااذا االسااااااس القاااااانوني علاااااى فكااااارة أن موقاااااف القضااااااء اإل     

المصاااالحة العامااااة وسااااير المرافااااق العامااااة , ويتضاااا  ذلااااك جليااااا ماااان خااااالل مباااااد  مجلااااس الدولااااة 

 الفرنسي .

 المصااااالحة تغليااااب أساسااااها معهاااااا المتعاقااااد علااااى الجاااازاء توقياااااع فااااي دارةاإل ساااالطة-(145) المباااادأ

 .يقررها نص إلى تحتاج وال العامة المرافق سير استمرار وضمان العامة

 ال هاااااذا فاااااي وهاااااي,  المتعاقاااااد معهاااااا علاااااى الجااااازاءات توقياااااع فاااااي الحاااااق لاااااإلدارة إن-(146)المبااااادأ

 بالقواعاااااااد وعماااااااال,  العاماااااااة للمرافاااااااق الضاااااااابطة سااااااالطتها الاااااااى بااااااال,  دارياإل العقاااااااد إلاااااااى تساااااااتند

 حسااااااان فكااااااارة علاااااااى وقيامهاااااااا وأهااااااادافها دارياااااااةاإل العقاااااااود طبيعاااااااة بهاااااااا تقضاااااااي التاااااااي األصاااااااولية

 (1).العامة المرافق استمرار

فكااااااان ، الااااااى تطااااااورات هامااااااة  ادر داري الفرنسااااااينظريااااااة الجاااااازاءات فااااااي القااااااانون اإل تطااااااور نوأ

وائ  مدرجاااااة فاااااي اطاااااار اللاااااليهاااااا او غيااااار تفااااار  هاااااذه الجااااازاءات ماااااا لااااام يااااانص العقاااااد ع سااااابقا ال

وبالتااااااااااالي اذا حااااااااادد العقااااااااااد او قااااااااااررت دفااااااااااتر الشااااااااااروط جااااااااازاءات معينااااااااااة لاااااااااابع  دارياااااااااة ، اإل

مخالفااااة هااااذه  لااااإلدارةفلاااات جاااازاءات اخاااارر لاااام تااااذكر فااااي دفاااااتر الشااااروط فلاااام يكاااان غالمخالفااااات وا

 .نهاء في دفاتر الشروطداري لعدم النص على هذا اإلقد اإلنهاء العالشروط وا  

                                                           
 .238-,منشاة المعارف,ص1لعامة,ط(العقود اإلدارية في التطبيق العملي المبادئ واالسس ا1989عكاشة ,حمدي ياسين) (1)
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الصااااادر  هعاااان هااااذا المباااادأ بحكماااا الحقااااةن مجلااااس الدولااااة الفرنسااااي قااااد عاااادل فااااي مرحلااااة أغياااار 

عقااااااد  النااااااك(ب) عناااااادما اباااااارم الساااااايد( (Deplanqaueفااااااي قضااااااية  1527مااااااايو ساااااانة  31فااااااي 

تاااام الاااانص فيااااه علااااى الفسااااخ كجاااازاء مقاباااال لتقصااااير المتعاقااااد  ألضاااااءتهاالقاااارر  إحاااادرالتاااازام مااااع 

التقصاااااااير فاااااااي أداء بعااااااا   الناااااااك(ببعاااااااد ذلاااااااك الاااااااى السااااااايد )ماتاااااااه, وقاااااااد نساااااااب افاااااااي تأدياااااااة التز 

داري للفصااااال ثااااام فقاااااد عااااار  االمااااار علاااااى القضااااااء اإل التزاماتاااااه المقاااااررة بمقتضاااااى العقاااااد .ومااااان

وامااااا أن يوقااااع جااااازاء  باإلسااااقاطيااااه وكااااان علااااى القاضااااي إماااااا أن يتقيااااد بنصااااوص العقااااد ويحكااااام ف

فاااااي هاااااذه الااااادعور المبااااااد  المقااااادم  تقريااااارهفاااااي  ((Romieu الحكوماااااةوقاااااد اقتااااارح مفاااااو   اخااااار,

 -الجديدة االتية:

الطااااارفين قاااااد اغفااااال تحدياااااد جااااازاءات مقابلاااااة لتلاااااك  اللتزامااااااتإذا كاااااان العقاااااد ماااااع تحدياااااده  -1

يترتااااااب علااااااى ذلااااااك تقرياااااار عاااااادم وجااااااود أن ال مااااااات أو االخااااااالل بهااااااا فانااااااه يجااااااب اااللتز 

 جزاءات.

غفاااااال إذا كااااااان العقااااااد قااااااد حاااااادد صااااااراحة وجااااااود جاااااازاءات لاااااابع  المخالفااااااات الجساااااايمة وأ -2

تحدياااااد الجااااازاءات المقابلاااااة لبااااااقي المخالفاااااات, فاااااال يترتاااااب علاااااى ذلاااااك بقااااااء هاااااذه االخيااااارة 

 بدون جزاء.

وعلاااااى القاضاااااي أن يطباااااق القواعاااااد العاماااااة إذا لااااام  ان كااااال التااااازام تعاقااااادي يقابلاااااه جااااازاء, -3

يتضاااامن العقااااد نصوصااااا صااااريحة علااااى خااااالف ذلااااك ,أي أنااااه يجااااب علااااى القاضااااي فااااي 
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واعااااااااد العامااااااااة أن يقاااااااارر امااااااااا فسااااااااخ العقااااااااد أو الحكاااااااام الحالااااااااة المعروضااااااااة واعماااااااااال للق

 (1)بالتعويضات .

دارة عااااان مفاااااو  الحكوماااااة وقاااااد قضاااااى بتعاااااوي  اإل وقاااااد اخاااااذ مجلاااااس الدولاااااة الفرنساااااي بتقريااااار 

تضاااامن دفتاااار الشااااروط هااااذه  دارة علااااى الاااارغم ماااان عاااادمفااااات التااااي ارتكبهااااا المتعاقااااد مااااع اإلالمخال

 العقاااااااد إنهااااااااءداري الفرنساااااااي علاااااااى اء اإلاساااااااتقر القضااااااا الواقعاااااااةومااااااان خاااااااالل هاااااااذه الجااااااازاءات. 

حالااااااة عاااااادم تضاااااامن العقااااااد هااااااذا دارة حتااااااى فااااااي جاااااازاء نتيجااااااة اخااااااالل المتعاقااااااد مااااااع اإلداري كاإل

 الشرط .

 الثاني الفرع

 داري المصريموقف القضاء اإل

داري الفرنسااااااي بتحديااااااد هااااااذا االساااااااس ان القضاااااااء اإلداري المصااااااري متفااااااق مااااااع القضاااااااء اإل    

نهاااااء إدارة فااااي حااااق اإللعامااااة والمرافااااق العامااااة ,ولكنااااة مختلااااف ماااان حياااا  علااااى فكاااارة المصاااالحة ا

دارة لمحاااااال العقااااااد ودون التقيااااااد المتعاقااااااد مااااااع اإل إلخاااااااللالمنفااااااردة نتيجااااااة  باااااااإلرادةداري العقااااااد اإل

 ماااااا وهاااااو بمااااا ورد مااااان شاااااروط او جااااازاءات فاااااي العقاااااد او فاااااي كراساااااة الشاااااروط الخاصاااااة بالعقاااااد .

بخصااااااوص تحديااااااد اساااااااس فكاااااارة المصاااااالحة  المصاااااارية العليااااااا داريااااااةاإل المحكمااااااة إليااااااهاسااااااتندت 

 فااااااااي تعماااااااال دارةاإل أن)علااااااااى  25/5/1563 فااااااااي الصااااااااادر العامااااااااة والمرافااااااااق العامااااااااة بحكمهااااااااا

                                                           
 جامعة, منشورة غير, ماجستير رسالة المنفردة باإلرادة دارياإل العقد نهاءإ في دارةاإل سلطة, الهويدي جمعة سعيد السالل عن نقال (1)

 ..111ص– القاهرة
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 بمثلهااااااااا عال يتمتاااااااا وامتيااااااااازات بحقااااااااوق تتمتااااااااعو  عامااااااااة ساااااااالطة بوصاااااااافها دارياإل للعقااااااااد إبرامهااااااااا

 كماااااا,  العامااااة لمرافااااقا مااااان مرفااااق مصاااالحة أو, عاااااام نفااااع تحقيااااق بقصاااااد وذلااااك,  معهااااا المتعاقااااد

 غيااااار فياااااه المتعاقااااادين فكفتاااااا,  العاااااام القاااااانون أسااااااليب علاااااى وتنفياااااذه إبراماااااه فاااااي دتعتمااااا اإلدارة أن

 مراقباااااة سااااالطة لاااااإلدارة يجعااااال مماااااا الفردياااااة المصااااالحة علاااااى العاماااااة للمصااااالحة تغليباااااا   متكاااااافئتين

 (1)(.منفردةال بإرادتها وذلك متعاقدها على جزاءات توقيع حق وكذا العقد شروط تنفيذ

داري جااااااااه مغااااااااير لماااااااا ساااااااار فياااااااه القضااااااااء اإلداري المصاااااااري ساااااااار فاااااااي اتالقضااااااااء اإل ولكااااااان 

داري لمجلاااااس الدولاااااة المصاااااري قاااااد اعتااااارف لمبااااادأ الساااااائد فاااااي احكاااااام القضااااااء اإلالفرنساااااي ,فاااااان ا

دارياااااااة دون اي اساااااااتثناء وبحيااااااا  التعاقدياااااااة المتعلقاااااااة باااااااالجزاءات اإلبوجاااااااوب احتااااااارام النصاااااااوص 

المتعاقاااادان خطااااأ معينااااا يمكاااان حدوثااااة وحااااددا لااااه فااااي العقااااد جاااازاء بعينااااه, فااااال يجااااوز  اذا مااااا توقااااع

 (2)كقاعدة عامة ان تخالف ما نص علية العقد في هذا الشأن. لإلدارة

أن لجهااااااة ..حياااااا  قااااااررت ) المصاااااارية داريااااااة العلياااااااالمحكمااااااة اإل إليااااااه أحكاااااااموهااااااذا مااااااا اسااااااتندت 

ماتاااااه أو نفاااااذ علاااااى زاإذا قصااااار فاااااي تنفياااااذ الت دارة سااااالطة توقياااااع جااااازاءات علاااااى المتعاقاااااد معهاااااااإل

الخاااااص  وهااااذه الجاااازاءات تخضااااع لنظااااام قااااانوني غياااار معااااروف فااااي القااااانون وجااااه غياااار ماااار .

                                                           
 .238ص-در السابقعكاشة ,حمدي ياسين, العقود اإلدارية في التطبيق العملي  المبادئ واالسس العامة, المص (1)
وقد قرر أنه إذا توقع المتعاقدان  في العقد اإلداري خطأ معينا  302,303ص 111مجموعة العقود اإلدارية في خمسة عشر عاما, رقم  (2)

 ووضعا له جزاء بعينه فيجب ان تتقيد جهة اإلدارة بما جاء في العقد وال يجوز لها كقاعدة عامة أن تخالفه أو تطبق في شأنه نصوص

 الالئحة المشار ألن األحكام التي تتضمنها الالئحة ماثلة امامها عند ابرام العقد.
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دارياااااة ال تسااااتهدف فااااي الواقاااااع ماااان االماااار تقاااااويم اعوجاااااج فااااي تنفياااااذ , فااااالجزاءات فااااي العقااااود اإل

طراد..بإن االشتراطات التعاقدية بقدر ما تتوخى تأمين سير المرافق العامة  (1).(تظام وا 

داري نهااااااء العقاااااد اإلإالحاااااق فاااااي  لاااااإلدارة يمااااان داري المصاااااري لااااام ن القضااااااء اإلأ تجاااااد الدراساااااة 

نهاااااء م يتضاااامن العقااااد وشااااروطه علااااى هااااذا اإلالمنفااااردة نتيجااااة لخطااااأ المتعاقااااد معهااااا اذا لاااا باااااإلرادة

عاااااادة العقااااااد قابمضاااااامون العقااااااد واعتباااااار ان  مدارة علااااااى االلتاااااازاوهااااااو فااااااي هااااااذا االتجاااااااه اجباااااار اإل

داري اناااااه علاااااى اإلدارة عناااااد ابرامهاااااا العقاااااد اإلالتطبياااااق , وحيااااا   ةالواجبااااا شاااااريعة المتعاقااااادين هاااااي

كراساااااه الشاااااروط مااااان اجااااال ضااااامان حاااااق  ان تتوقاااااع مثااااال هاااااذا االخاااااالل وان تقاااااوم بوضاااااعه  فاااااي

 من ارتكاب اي اخالل بمضمون العقد. هدارة وحق المتعاقد معها بمنعاإل

 الثالث الفرع

 ردنيالعراقي والقضاء األ  موقف القضاء

دارة لياااااة سااااالطة اإلالقاااااانوني الاااااذي تقااااوم ع ل ساااااسلاااام يتطااااارق القضااااااء الماااادني فاااااي العاااااراق      

ن لااااإلدارة فااااي العااااراق توقيااااع الجاااازاء الااااذي فااااإذلااااك ورغاااام , علااااى المتعاقااااد معهااااا فااااي فاااار  الجاااازاء

دون اللجااااوء الااااى  تااااراه مناساااابا  علااااى المتعاقااااد معهااااا , حتااااى وان لاااام ياااانص عليااااه فااااي العقااااد , وماااان

  (2)القضاء لتقريره.

                                                           
 .53-51,المجموعة السنة الحادية عشر,ص 1965تشرين الثاني  27حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية الصادر في  (1)
 .66ص-العربية الثقافة دار, المنفردة باإلرادة دارياإل العقد نهاء ا, حمود اهلل عبد محمد الدكتور عن نقال (2)
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أن  إال األسااااااس أيضاااااا  ،هاااااذا  إلاااااىلااااام يتطااااارق  هاااااو األخااااار ردناااااياأل القضااااااء ويجاااااد الباحااااا  باااااان

علاااااااى  مناسااااااابا   ياااااااراهالجااااااازاء الاااااااذي  يوقعااااااااا الحاااااااق فاااااااي ان مااااااافاااااااي كااااااال مااااااان البلااااااادين له لاااااااإلدارة

ن دون المتعاقاااااادين معهااااااا حتااااااى فااااااي حالااااااة عاااااادم الاااااانص علااااااى هااااااذه الجاااااازاءات فااااااي العقااااااد وماااااا

البلاااادين ماااان  كاااال مااااندارة فااااي اإل سااااعىوء الااااى القضاااااء ماااان اجاااال انهائااااه , وتجاااالالحاجااااة الااااى ال

ماااااااة بانتظاااااااام وضااااااامان ساااااااير المرافاااااااق العا العاماااااااةاالجاااااااراء الاااااااى الحفااااااااظ علاااااااى المصاااااااال   ذلاااااااك

دارة غيااااار خاضاااااعه يعناااااي باااااان قااااارارات اإل دارة فاااااي فااااار  الجااااازاءات الواطاااااراد ,ولكااااان سااااالطة اإل

مالئمااااااة  ماااااان للتأكاااااادقضاااااااء باااااال تخضااااااع لرقابااااااة القضاااااااء فااااااي كااااااال البلاااااادين للرقابااااااة ماااااان قباااااال ال

 دارة.المرتكبة من قبل المتعاقد مع اإل دارة مع االخطاءالجزاءات التي قررتها اإل

علاااى  افلااام يتفقااا، والقضااااء  ن هنااااك خالفاااا باااين الفقاااهباااأ جلياااهتقااادم يتضااا  بصاااوره  مااان خاااالل ماااا

باااااااالمنفردة نتيجاااااااة خطاااااااأ  بااااااااإلرادةداري العقاااااااد اإل نهااااااااءإفكااااااارة محاااااااددة لتبريااااااار سااااااالطة اإلدارة فاااااااي 

دارة , رغااااام اتفاااااااقهم علااااااى وجاااااود هااااااذه السااااالطة ولكاااااان اختلفااااااوا فاااااي تحديااااااد هااااااذه اإلالمتعاقاااااد مااااااع 

فالقضااااااااء ، السااااااالطة فاااااااي كونهاااااااا مااااااان ضااااااامن نصاااااااوص العقاااااااد او مااااااان خاااااااارج نصاااااااوص العقاااااااد 

د االساااااس الااااذي الفرنسااااي اعتاااارف بهااااذه الساااالطة وان لاااام ياااانص عليهااااا العقااااد ولكنااااة اختلااااف بتحدياااا

القضااااااء  و السااااالطة العاماااااة, امااااااأ العاماااااةاساااااتندت الياااااه ساااااواء كاااااان هاااااذا االسااااااس هاااااو المصااااالحة 

المنفاااااردة اال فاااااي حالاااااة الااااانص  بااااااإلرادةدارة فاااااي فااااار  الجااااازاءات المصاااااري لااااام يعتاااااد بسااااالطة اإل

 المتعاقدين وهي قاعدة عامة. شريعةالشروط معتبرا بان العقد  ةعليها في العقد وفي كراس
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 بااااااإلرادةداري نهااااااء العقااااد اإلإدارة فااااي السااااااس الااااذي يجاااااب ان تسااااتند الياااااه اإلياااارر الباحاااا  ان او 

اإلدارة عناااااد ابرامهاااااا  فكااااارة السااااالطة العاماااااة , حيااااا  انالمنفاااااردة نتيجاااااة خطاااااأ المتعاقاااااد معهاااااا هاااااو 

مااااان وضاااااعت شاااااروط العقاااااد وهاااااي الجهاااااة  معهاااااا وهاااااي ختاااااارات المتعاقااااادأداري هاااااي مااااان العقاااااد اإل

هاااااء نعلااااى هااااذه الساااالطة لهااااا الحااااق فااااي اإل بناااااء   فأنهاااااماااان القااااانون تتمتااااع بتخوياااال  التااااي اإلداريااااة

القضاااااااء ماااااان اجاااااال قطااااااع الطريااااااق علااااااى نهاااااااء خاضااااااعا لرقابااااااة ,ولكاااااان يجااااااب ان يكااااااون هااااااذا اإل

ء فااااي حالااااة دارة اللجااااوء الااااى القضاااااوعلااااى المتعاقااااد مااااع اإل ,الحااااقتعمال دارة التعسااااف فااااي اساااااإل

 . نفرادينهاء االدارة بقرار اإلتعسف اإل
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 المبحث الثالث

 نهاء االنفراديدارة في اإل شروط ممارسة سلطة اإل

 لاااااإلدارةالمنفاااااردة هاااااي سااااالطة ممنوحاااااة  بإرادتهاااااادارياااااة نهااااااء العقاااااود اإلإأن ساااالطة اإلدارة فاااااي      

ن لاااااام  وهااااااذا مااااااا  , شااااااروطهنهاااااااء او فااااااي كااااااراس دارة علااااااى هااااااذا اإلياااااانص العقااااااد مااااااع اإلحتااااااى وا 

ليسااااات ساااااالطة  لاااااإلدارةهااااااذه السااااالطة الممنوحاااااة  إنغيااااار  ,داري القضااااااء اإلاساااااتقر علياااااه الفقاااااه و 

عليهاااااااا بعااااااا   دبااااااال يااااااار  دارياااااااة متاااااااى شاااااااأت ,نهااااااااء عقودهاااااااا اإلإمطلقاااااااة تمارساااااااها اإلدارة فاااااااي 

 الشروط.

دارة ان دراج بعاااااااا  الشااااااااروط التااااااااي يجااااااااب علااااااااى اإلداري علااااااااى اوقااااااااد درج الفقااااااااه والقضاااااااااء اإل

م يتقساااا تاااامهااااذه الشااااروط  نالمنفااااردة, ولبيااااا باااااإلرادةداريااااة عقودهااااا اإل بإنهاااااءتلتاااازم بهااااا قباااال قيامهااااا 

الااااااواردة علااااااى ساااااالطة  االول الشااااااروطفااااااي المطلااااااب  هااااااذا المبحاااااا  الااااااى مطلبااااااين , الدراسااااااة فااااااي

فاااااااي المطلاااااااب و دارة, دون خطاااااااأ مااااااان المتعاقاااااااد ماااااااع اإل انفراديااااااااداري إنهااااااااء العقاااااااد اإلدارة فاااااااي اإل

انفراديااااااااا عنااااااااد خطااااااااأ داري اء العقااااااااد اإلإنهاااااااادارة فااااااااي الااااااااواردة علااااااااى ساااااااالطة اإل الشااااااااروطالثاااااااااني 

 دارة.المتعاقد مع اإل
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 المطلب االول

 دارةالنفرادي دون خطأ المتعاقد مع اإلنهاء ادارة سلطة اإل شروط ممارسة اإل

دون  المنفااااااردة بإرادتهااااااا ةدارياااااانهاااااااء العقااااااود اإلإلطتها فااااااي ساااااا ةلممارساااااادارة ويشااااااترط علااااااى اإل    

 تباااااين فااااارعين إلاااااى هاااااذا المطلاااااب سيقساااااملاااااذلك و , شااااارطينفر دارة تاااااواخطاااااأ مااااان المتعاقاااااد ماااااع اإل

ل اصااااادار قراراهاااااا بإنهااااااء العقاااااد دارة ان تلتااااازم بهاااااا قبااااااإل الشاااااروط التاااااي يجاااااب علاااااى فياااااه الدراسااااة

 داري باإلرادة المنفردة دون خطأ من قبل المتعاقد معها.اإل

 الفرع االول

و أل تحقيق المصلحة العامة داري صادر من أجنهاء العقد اإلإيجب ان يكون قيام اإلدارة ب

 مصلحة المرفق العام

مااااان  دارياااااةاء العقاااااود اإلهااااانإهاااااي ليسااااات سااااالطة مطلقاااااة فاااااي  لاااااإلدارةأن السااااالطة الممنوحاااااة      

محااااادد وهاااااو ضااااارورة تمكاااااين السااااالطة  جاناااااب واحاااااد ولكنهاااااا يجاااااب ان تكاااااون قائماااااة علاااااى اسااااااس

ماااااع متطلباااااات المصاااااالحة  داريااااااة اذا لااااام تعاااااد تلاااااك العقااااااود تتفاااااقإنهااااااء عقودهاااااا اإلدارياااااة مااااان اإل

دارة تتفاااااق إلدارياااااة التاااااي تبرمهاااااا اإلبصاااااوره اخااااارر اذا لااااام تعاااااد العقاااااود ا, و  العاااااامالعاماااااة والمرفاااااق 

الهاااااادف ماااااان اباااااارام هااااااذه العقااااااود هااااااو المصاااااالحة  ان وحياااااا برامهااااااا ,إمااااااع الغاااااار  والهاااااادف ماااااان 

عقااااااد إنهاااااااء اللااااااإلدارة ساااااالطة فااااااان  ااصااااااب  ماااااان المساااااتحيل تحقيقهاااااا التاااااايوالمرفااااااق العااااااام  العاماااااة

 دة المنفردة.ار داري باإلاإل
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ردن و مصاااار أو العااااراق أو األأفااااي فرنسااااا داريااااين سااااواء ا مااااا اجمااااع عليااااه الفقااااه والقضاااااء اإلوهااااذ

و المرفااااق العااااام ماااان اجاااال أيتعلااااق بالصااااال  العااااام  الااااذي بابسااااقيااااام ساااابب ماااان اال ضاااارورةعلااااى 

 نهاااااااءهااااااذا اإلال كااااااان او  , المنفااااااردة باااااااإلرادةداري نهاااااااء العقااااااد اإلإدارة بساااااالطتها فااااااي ان تقااااااوم اإل

 .(1)وغير مبرر تعسفيا,

المصااااالحة العاماااااة  فاساااااتهداف داري الباعااااا  والغاياااااة,لنسااااابة للعمااااال اإلفالمصااااالحة العاماااااة تمثااااال با

وعلاااااااى عكااااااس نشااااااااط االفااااااراد الاااااااذين يساااااااتطيعون  داري,شاااااارط موضاااااااوعي لمشااااااروعية العمااااااال اإل

 ل المصاااااال  الشخصاااااية,العمااااال فاااااي حااااادود الشااااارعية واالخاااااالق ومااااان أجااااال غاياااااات مختلفاااااة تشااااام

ال شاااااااااب القاااااااارار عيااااااااب  دارة ال تعماااااااال إال علااااااااى ضااااااااوء المصاااااااالحة العامااااااااة وحاااااااادها,اإلفااااااااإن  وا 

 (2)االنحراف بالسلطة.

نهااااااء الاااااى وجاااااوب اساااااتناد اإل داري الفرنساااااي هاااااذا الشااااارط حاااااين قااااارروقاااااد اكاااااد ذلاااااك القضااااااء اإل

 (3).هما يبرر واال كان تعسفيا وليس له  باع  من بواع  الصال  العام ,

داري إال اذا كااااااااااان أن اإلدارة ال تسااااااااااتطيع إنهاااااااااااء العقااااااااااد اإل (دي لااااااااااو بااااااااااادير)وياااااااااارر االسااااااااااتاذ 

 (4)احتياجات المرافق العامة. تالئم مع مقتضيات الصال  العام واستمراره غير م

                                                           
 .70نقال عن حمود, محمد عبداهلل ,المرجع السابق ,ص (1)
 .216ص-,دار الكتب القانونية2(العقود اإلدارية وقوانين المزايدات والمناقصات, الكتاب الثالث.ط2005أبو العينين ,محمد ماهر) (2)
.نقال عن احمد عثمان 50,المجمعة ص  Chambouvetفي قضية  1952نة يناير س 23حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  (3)

 .267ص-(مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية ,دار النهضة العربية1973عيادة)
 .278ص–نقال عن عياد, احمد عثمان ,مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية ,المصدر السابق  (4)
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 داريمحكماااااة القضااااااء اإل الصاااااادر مااااان حكمالاري المصاااااري بااااادعلياااااه القضااااااء اإل رماااااا سااااااوهاااااذا 

نهاااااااء محققااااااا  للمصاااااالحة العامااااااة ولكااااااي يكااااااون قاااااارار اإل) (1572//ديساااااامبر6) المصاااااارية بتاااااااريخ

دارة أو كالعاااااااداء الشخصاااااااي للمتعاقاااااااد ماااااااع اإل يجااااااب ان يكاااااااون بعيااااااادا  عااااااان االساااااااباب الشخصاااااااية

كالحصااااااول علااااااى  لااااااإلدارةدينيااااااة أو سياسااااااية أو العتبااااااارات تتعلااااااق بالمصاااااالحة الماليااااااة  ألسااااااباب

اك مصاااااالحة عامااااااة كإلغاااااااء عقااااااود زيااااااادة فااااااي مااااااورد مااااااالي تتقاضاااااااه الدولااااااة دون أن يكااااااون هناااااا

 (1).(ايجار  المحل المؤجر رغبة في زيادة بدالت االيجار أو استرداد االلتزام لغر  مالي

أمااااا فااااي العااااراق فااااان الفقااااه يشااااترط ايضااااا قيااااام ساااابب ماااان االسااااباب التااااي تتعلااااق بالصااااال  العااااام 

 (2)دارية.نهاء عقودها اإلإبصال  المرفق ذاته لكي تتمكن اإلدارة من  أو

أماااااا علاااااى صاااااعيد القضااااااء العراقاااااي فباااااالرغم مااااان نااااادرة االحكاااااام المتعلقاااااة بهاااااذا الشاااااأن غيااااار ان 

داري إذا نهاااااااء العقااااااد اإلإاق ياااااادل بوضااااااوح علااااااى أن اإلدارة تسااااااتطيع ز العاااااار ياااااااتجاااااااه محكمااااااة تمي

ر فااااااااي وقااااااااد ذهباااااااات المحكمااااااااة فااااااااي قرارهااااااااا الصاااااااااد كاناااااااات المصاااااااالحة العامااااااااة تسااااااااتلزم ذلااااااااك,

دارة فاااااي أن تصااااادر قااااارارا  بإلغااااااء عقاااااد التااااازام المرافاااااق العاماااااة الاااااى  تأكياااااد حاااااق اإل 2/12/1567

 (3)كانت المصلحة العامة تستدعي ذلك. اإذ

التاااااي يتحقاااااق فيهاااااا شااااارط المصااااالحة العاماااااة أو صاااااال  المرفاااااق  االنفااااارادينهااااااء ومااااان حااااااالت اإل

 العام على سبيل المثال ال الحصر.

                                                           
 .151ص-,دار الشؤون الثقافية العامة1(قاعدة العقد شريعة المتعاقدين,ط1320عبد الحميد ,احمد طالل ) (1)
 .775ص–,المصدر السابق  اإلداري القانونمنصور, شاب توما,  (2)
 .72نقال عن حمود, محمد عبداهلل ,إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة , المرجع السابق ص (3)
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وانقضاااااااء احتياجااااااات المرفااااااق  دارة نتيجااااااة زوالفائاااااادة العقااااااود المبرمااااااة بواسااااااطة اإل عاااااادم -1

 نهاااااء عقااااد نقاااال بضااااائع ماااان تركيااااا الااااى فرنساااااإوهااااو مااااا يتااااوفر فااااي حالااااة اليهااااا: العااااام 

بسااااابب االتفااااااق الاااااذي ابااااارم باااااين دولتاااااين والاااااذي كاااااان مااااان نتيجتاااااه  علاااااى سااااابيل المثاااااال

 (1).وقف استيراد هذه البضائع 

هاااااو ماااااا التااااازم باااااه و  نهااااااء عقاااااود التورياااااد:إدارة الحاااااق فاااااي توقاااااف القتاااااال الاااااذي يعطاااااي اإل -2

حياااااا  أقاااااار  ولااااااى والثانيااااااة ,ي فااااااي أعقاااااااب الحااااااربين العااااااالمتين األمجلاااااس الدولااااااة الفرنساااااا

شااااارط  نهااااااء عقاااااود التورياااااد المتعلقاااااة باااااالمجهود الحرباااااي بسااااابب تاااااوافرإالحاااااق فاااااي  لااااإلدارة

المصااالحة العامااااة المتمثاااال فااااي عاااادم فائاااادة اسااااتمرار هااااذه العقااااود نتيجااااة توقااااف القتااااال فااااي 

 (2)الحاجة الى هذه العقود نتيجة ذلك. اعقاب الحرب وزوال

حالاااااة فساااااخ عقاااااد تورياااااد ورنااااايك أحذياااااة للجااااايك بسااااابب تغيااااار صااااانف الجلاااااد المساااااتعمل  -3

فاااااذا ثباااات ان البويااااة  .وانقضاااااء احتياجااااات المرفااااق العااااام لمثاااال هااااذه التورياااادات ل حذيااااة

وعلاااااااى  المتعاقااااااد عليهااااااا مااااااع أحااااااد أساااااالحة الجاااااايك أصاااااابحت  غياااااار صااااااالحة للغاااااار ,

ب بفاناااااه اذا ماااااا ثبااااات انتهااااااء الغااااار  المتعاقاااااد مااااان أجلاااااه عليهاااااا بسااااامقتضاااااى ماااااا سااااابق 

حذيااااة الجنااااود, فلااااإلدارة أن تتحلاااال ماااان تعاقاااادها وتعماااال ألتغياااار صاااانف الجلااااد المسااااتعمل 

 (3).من ضرر أصابهنهاء العقد مع تعوي  المتعاقد عما إسلطتها العامة في 

                                                           
 .269ص–امة في العقود اإلدارية , المرجع السابق عياد, احمد عثمان ,مظاهر السلطة الع (1)
 .217ص–, المصدر السابق  والمناقصات المزايدات وقوانين اإلدارية لعقودابو العينين , محمد ماهر ,  (2)
د عثمان .نقال عن احم937ص97,المجموعة,السنه الثانية رقم 1957ابريل سنة  20حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية الصادر في  (3)

 .269عيادة المصدر السابق ص
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 الفرع الثاني

 المنفردة مشروعا   باإلرادةري داالعقد اإل بإنهاء أن يكون القرار الصادريجب 

ان اي قاااااارار داريااااااة شااااااأنه شاااااااالداري الااااااذي  يصاااااادر ماااااان الساااااالطة اإلنهاااااااء العقااااااد إن قاااااارار أ     

دارة يجااااااااااب ان يسااااااااااتوفي هااااااااااذا القاااااااااارار كافااااااااااة اركانااااااااااه الشااااااااااكلية اداري اخاااااااااار يصاااااااااادر ماااااااااان اإل

 والموضوعية لكي يكون القرار مشروعا .

أركانااااه الشااااكلية  أخاااارمثاااال أي قاااارار  مثلااااه لقاااارارهااااذا ا وماااان هااااذا المنطلااااق كااااان البااااد أن يسااااتوفي

نهااااااء تتعلاااااق اساساااااا  وبالتاااااالي فاااااإن صاااااحة أجاااااراء قااااارار اإل والموضاااااوعية ليكاااااون القااااارار مشاااااروعا,

ومااااااان  (واإلجاااااااراءاتالشاااااااكل و )االختصااااااااص  مااااااان الناحياااااااة الخارجياااااااة تهبصاااااااحة القااااااارار وشااااااارعي

لااااق بااااركن الغايااااة والساااابب , وخاصااااا فيمااااا يتع )الساااابب ,المحاااال وركاااان الغايااااة (, الناحيااااة الداخليااااة

الناحياااااة االجرائياااااة بقااااادر ماااااا تهماااااه الناحياااااة الموضاااااوعية خاصاااااة بمعرفاااااة ه ذلاااااك أن المتعاقاااااد تهمااااا

 (1).نهاء العقدإسبب اصدارها لقرار 

داري منصوصااااااا عليااااااه سااااااواء فااااااي نهاااااااء العقااااااد اإلجااااااب ان يكااااااون قاااااارارا إفمااااان الناحيااااااة الشااااااكلية ي

 مات .و التعليأو اللوائ  أو القوانين أالعقد 

نهااااااء صاااااادرا مااااان سااااالطة نهااااااء الاااااى المشاااااروعية يجاااااب ان يكاااااون قااااارار اإلر اإلولكاااااي يساااااتند قااااارا 

 ,رياااااة مخولاااااه قانوناااااا بسااااالطة اإلنهااااااءهاااااة ادانهااااااء مااااان ج,اي صااااادور قااااارار اإل بإصااااادارهمختصاااااه 

                                                           
-(سلطة اإلدارة في إنهاء العقد اإلداري ,رسالة ماجستير, غير منشوره , الجزائر, جامعة محمد خضير2011نقال عن ومان, يمينة ) (1)

 .10ص-بسكرة
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نهاااااء معيااااب بعيااااب عاااادم هااااة اداريااااة غياااار مختصااااه كااااان قاااارار اإلنهاااااء ماااان جفاااااذا صاااادر قاااارار اإل

 .االختصاص 

ية التاااااااي اوجاااااااب القاااااااانون علاااااااى رجااااااال بالشاااااااكل واالجاااااااراءات القواعاااااااد اإلجرائياااااااة والشاااااااكلويقصاااااااد 

قصااااااااد بااااااااه المظهاااااااار الخااااااااارجي للقاااااااارار دارة مراعاتهااااااااا قباااااااال إصاااااااادار القاااااااارار اإلداري , كمااااااااا ياإل

داريااااااة المختصااااااة ان تصاااااادر اعمالهااااااا القانونيااااااة وفقااااااا اإلداري نفسااااااة, ويتعااااااين علااااااى الساااااالطة اإل

 (1)والشروط المقررة. لإلجراءات

دارة غيااااار ان اإل فاألصااااال المنفاااااردة , بااااااإلرادةداري نهااااااء العقاااااد اإلإبيب قااااارار حيااااا  تسااااا ماااااا مااااانأ

داري اريااااة حياااا  اسااااتقر الفقااااه والقضاااااء اإلدنهاااااء العقااااود اإلإاتهااااا ومنهااااا قاااارار ملزمااااة بتساااابيب قرار 

داريااااااة لااااااادواعي المصااااااالحة نهاااااااء االنفااااااارادي للعقاااااااود اإللحاااااادي  فاااااااي فرنسااااااا علاااااااى ان قااااااارارات اإلا

بشاااااااااأن التسااااااااابيب  (1575/يولياااااااااو/11يساااااااااري عليهاااااااااا قاااااااااانون ) اماااااااااة دون خطاااااااااأ المتعاقاااااااااد الالع

رات الوجاااااوبي لجمياااااع القااااارارات الفردياااااة التاااااي تلحاااااق ضاااااررا باااااالمواطنين ,وبالتاااااالي فاااااإن هاااااذه القااااارا

  (2)دارة.غير واجبة التسبيب من قبل اإل

وهااااااو  إن ساااااالطة القاضااااااي فااااااي هااااااذه الحالااااااة محااااااددة فااااااي نطاااااااق ضاااااايق وماااااان الجاااااادير بالااااااذكر

نهااااااااء االنفااااااارادي للعقاااااااد دارة فاااااااي اإلالاااااااذي اساااااااتندت الياااااااه اإل التحقاااااااق مااااااان مااااااادر جدياااااااة السااااااابب

                                                           
 .52ص-شر والتوزيع,دار الثقافة للن2(القرار اإلداري بين النظرية والتطبيق ,ط1999نقال عن الزعبي ,خالد سمارة) (1)
 .151ص-المصدر السابق ,المتعاقدين شريعة العقد قاعدة(, 2013عبد الحميد ,احمد طالل) (2)
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ووالياااااة  ,نهااااااءفحاااااص مالءماااااة قااااارار اإلنهااااااء للسااااابب الاااااذي قاااااام علياااااه اإلداري وال تتعااااادر الاااااى اإل

 .(1)نهاء والية  قضاء كاملهالقضاء في نظر قرارات اإل

دارة قاااااد قااااااررت اذا كاناااااات اإل خاااااالل التحقااااااق مماااااان الرقاباااااة تمثاااااال رقاباااااة الحااااااد االدناااااى ماااااان أال أ

إنهااااااء العقاااااد بالفعااااال لااااادواعي المصااااالحة العاماااااة دون أن يكاااااون لهاااااذا القاضاااااي سااااالطة تقااااادير ماااااا 

داري دون اي رقاباااااااة مااااااان العقاااااااد اإل إلنهااااااااءسااااااابب المصااااااالحة العاماااااااة ومالئماااااااة إذا كاااااااان العقاااااااد 

 (2)القاضي على تقديرها.

 المطلب الثاني

 المنفردة عند خطأ المتعاقد معها باإلرادةداري نهاء العقد اإلإشروط ممارسة اإلدارة 

داري عنااااااادما يخااااااال المتعاقاااااااد معهاااااااا نهااااااااء العقاااااااد اإلإيشاااااااترط لمباشااااااارة اإلدارة سااااااالطتها فاااااااي       

الفااااارع األول فااااارعين ,المطلاااااب الاااااى  سيقسااااام هاااااذالاااااذلك و , عااااادة شاااااروط دياااااةقاعالتزاماتاااااه تبتنفياااااذ ال

اماتااااااه العقديااااااة)الخطأ الجساااااايم(,والفرع الثاااااااني إعااااااذار المتعاقااااااد مخالفااااااة المتعاقااااااد مااااااع اإلدارة اللتز 

 باإلنهاء.

                                                           
ذهبت محكمة القضاء اإلداري سواء كانت منازعة خاصة بانعقاد العقد أو صحته أو انقضائه فأنها تدخل في والية القضاء الكامل دون  (1)

 .552ص–, المصدر السابق  اإلداري العقد إنهاء في اإلدارة سلطة ح عبد البديع السيد ,والية االلغاء. نقال عن  د.محمد صال
 .152المصدر السابق ص, المتعاقدين شريعة العقد قاعدةعبد الحميد ,احمد طالل ,  (2)
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 ولالفرع األ 

 )الخطأ الجسيم(العقدية هاللتزاماتدارة فة المتعاقد مع اإللمخا

ولكاااان يجااااب  تعاقااااديا , العقديااااة تمثاااال خطااااأ هاللتزاماتاااادارة كاااال مخالفااااة ماااان المتعاقااااد مااااع اإل      

 مباااااارراحتااااااى يكااااااون  *كبياااااارة ماااااان الخطااااااورة والجسااااااامة ان يكااااااون الخطااااااأ المرتكااااااب علااااااى درجااااااة

فعاااااال الصاااااادرة لتوقياااااع جااااازاء الفساااااخ وعلياااااه فاااااإن جاناااااب مااااان الفقاااااه الفرنساااااي يااااارر أن اال لاااااإلدارة

 دارة المباشاااارة,اء وضااااع االعمااااال محاااال العقااااد تحاااات اإلدارة والتااااي تباااارر جااااز ماااان المتعاقااااد مااااع اإل

ماااان جاااازاء  هثااااار ألجزائااااي أشااااد جسااااامة فااااي نهاااااء التبرياااار توقيااااع جاااازاء الفسااااخ . واإل  وتكااااون قابلااااة

نهااااااء الجزائاااااي للعقاااااد االساااااتبعاد حيااااا  يترتاااااب علاااااى اإل , دارة المباشااااارةوضاااااع المشاااااروع تحااااات اإل

 (1)النهائي للمتعاقد من نطاق تنفيذ عقده.

نهااااااء, اال مة الخطااااأ لتقرياااار جاااازاء اإلدارة تملااااك ساااالطة تقديريااااة واسااااعه فااااي تقااااادير ماااادر جساااااواإل

لرقابااااااة القضاااااااء ,حياااااا  يقااااااوم القاضااااااي فااااااي النظاااااار فااااااي ماااااادر مالءمااااااة ان هااااااذا االماااااار يخضااااااع 

 (2)الفسخ كعقوبة لمقدار جسامة الخطأ المنسوب الى المتعاقد لدرجة فسخ العقد معه.

 داري والتااااي حااااددها مجلااااس الدولااااة الفرنساااايالتااااي تباااارر جاااازاء فسااااخ العقااااد اإل األفعااااال وماااان أهاااام

 :هي

                                                           
 .328ص-ية(العقود اإلدارية, دار المطبوعات الجامع2008نقال عبد الحميد, مفتاح خليفه و الشلماني, حمد محمد ) (1)

 (جوهري قانوني أو تعاقدي بالتزام المتعاقد من صادر إخالل كل:)بأنه الجسيم الخطأ ويعرف *
 .752الطماوي, سليمان , االسس العامة في العقود اإلدارية , المرجع السابق ص (2)
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هنااااااااادس ليماااااااااات المعخضاااااااااوع لتحالاااااااااة ان يااااااااارف  المهنااااااااادس المساااااااااؤول عااااااااان العمااااااااال ال -1

دارة وغيااااااب المهنااااادس المساااااؤول عااااان االشاااااراف عااااان المعمااااااري المكلاااااف مااااان جاناااااب اإل

 مراقبة الورك واماكن العمل.

كااااذلك إلااااى عاااادم  باإلضااااافةعلااااى ماااادير الشااااركة المتعاقاااادة  باإلدانااااةصاااادور حكاااام جنااااائي  -2

 تكملة المقاول لمبلغ التأمين النهائي خالل الموعد المقرر لذلك.

ت أفعااااااال الغااااااك واالحتيااااااال ماااااان المقاااااااول للشااااااروط القانونيااااااة والتعاقديااااااة المتعلقااااااة إذا ثباااااا -3

 (1)بأشخاص العاملين مثل الضرائب والمرتبات والراحة األسبوعية.

نهااااااااااء الجزائاااااااااي فاااااااااي الئحاااااااااة المزايااااااااادات فاااااااااي مصااااااااار عالجااااااااات التشاااااااااريعات موضاااااااااوع اإلو 

بالمزاياااااادات  النافااااااذ الخاااااااص 1555لساااااانة  55قااااااانون رقاااااام  وفااااااي ,1557عااااااام  والمناقصااااااات

تنفيااااااذ اعمااااااال  بشااااااان 1562لساااااانة  147الااااااذي الغااااااى قااااااانون رقاااااام  والمناقصاااااات فااااااي مصاااااار

المناقصااااااات والمزاياااااادات الصااااااادر بالقااااااانون رقاااااام  موقااااااانون تنظااااااي خطااااااة التنميااااااة االقتصااااااادية,

 .1553لسنة  5

لااااااام يقااااااام صااااااااحب العطااااااااء المقباااااااول باااااااأداء  إذا) ( مااااااان هاااااااذا القاااااااانون21) حيااااااا  نصااااااات الماااااااادة

 دارية الغاء العقد(.جاز للجهة اإل المحددة, المهلةفي  هائيالتأمين الن

                                                           
 .329و328ص –نقال عن د. مفتاح خليفه عبد الحميد ,العقود اإلدارية ,المرجع السابق  (1)
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اذا ثباااات ان المتعاقااااد  )يفسااااخ العقااااد تلقائيااااا ماااان القااااانون ذاتااااه علااااى أن (24) كمااااا نصاااات المااااادة

و بواسااااااطة غيااااااره بطريقااااااة غياااااار مباشاااااارة فااااااي رشااااااوة احااااااد مااااااوظفي الجهااااااات أقااااااد شاااااارع ,بنفسااااااه 

 عن طريق الرشوة(. و حصل على العقدأ هذا القانون, ألحكامالخاضعة 

دارياااااة فساااااخ )يجاااااوز للجهاااااة اإلتااااانص علاااااى اناااااه  مااااان نفاااااس القاااااانون (25) الماااااادةكاااااذلك ناااااص و 

 (1).باي شرط من شروطه( على حساب المتعاقد, تنفيذهو أالعقد 

دنيااااة قااااد أغفلاااات الاااانص علااااى أعمااااال الهندسااااة الم تأمااااا فااااي العااااراق فااااان الشااااروط العامااااة لمقاااااوال

فهااااي لاااام تااااذكر ذلااااك كمااااا  د عنااااد ارتكاااااب المتعاقااااد خطااااأ جساااايما ,نهاااااء العقااااة حااااق إدار اعطاااااء اإل

هاااااو الحاااااال فااااااي قاااااانون المناقصااااااات والمزايااااادات المصاااااري . وفااااااي نطااااااق القااااااانون الخااااااص فقااااااد 

فاااااااي ميااااااادان عقاااااااد  , 1551لسااااااانة  42رقااااااام  مااااااان القاااااااانون المااااااادني العراقاااااااي 565اقااااااارت الماااااااادة 

عااااان  تاااااأخرالبتاااااداء بالعمااااال أو المقااااااول فاااااي ا تاااااأخرالمقاولاااااة لااااارب العمااااال حاااااق فساااااخ العقاااااد اذا 

كماااااا ينبغاااااي فاااااي المااااادة المتفااااااق ال يرجاااااى معاااااه مطلقاااااا  إن ياااااتمكن ماااااان القياااااام باااااه  تاااااأخرا إنجاااااازه

 جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار لحلول اجل التسليم. عليها,

ظهااااار لااااارب العمااااال  إذا)علاااااى اناااااه  فقاااااد نصااااات مااااان القاااااانون المااااادني العراقاااااي (565) الماااااادة أماااااا

فلاااااه ان يناااااذره باااااان  و منااااااف للعقاااااد,ألعمااااال ان المقااااااول يقاااااوم باااااه علاااااى وجاااااه معياااااب اثنااااااء ساااااير ا

فااااااذا انقضاااااى االجااااال دون ان  يعااااادل  الاااااى الطريقاااااة الصاااااحيحة خاااااالل اجااااال مناساااااب يحااااادده لاااااه,

                                                           
 في شأن المناقصات والمزايدات المصرية. 1998لسنة  89قانون رقم  (1)
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يرجاااااع المقااااااول الاااااى الطريقاااااة الصاااااحيحة جااااااز لااااارب العمااااال ان يطلاااااب اماااااا فساااااخ العقاااااد واماااااا ان 

 (1)ول(.المقاول األى مقاول اخر على نفقة يعهد بالعمل ال

 تااااااأخرويتضاااااا  ماااااان خااااااالل هااااااذه النصااااااوص بااااااان لاااااارب العماااااال الحااااااق فااااااي فسااااااخ العقااااااد نتيجااااااة 

و مخااااالف للعقااااد نتيجااااة أو قيااااام المقاااااول بالعماااال علااااى وجااااه معيااااب أ التزامااااهالمقاااااول عاااان تنفيااااذ 

 لخطأ المقاول.

 الاااااى تنقساااام بااااال, واحااااد قاااااانوني لنظااااام جميعهااااا تخضاااااع ال اإلدارة تبرمهااااا التاااااي العقااااودوبمااااا أن   

  :نوعين

 ؛ الخاص للقانون تخضع التي اإلدارة عقود :األول النوع

 ويطلااااق الخاااااص القااااانون قواعااااد اطااااار ماااان تخاااارج اسااااتثنائية لقواعااااد فيخضااااع:  الثاااااني النااااوع أمااااا

 2.اإلدارية العقود اصطالح النوع هذا على

نهااااااء علاااااى حااااق اإل ردنيااااة لاااام تااااانص صااااراحةاألداريااااة العراقياااااة و التشاااااريعات اإل ويجااااد الباحاااا  ان

الخطااااااااأ  إال عناااااااادما يكااااااااونالمنفااااااااردة نتيجااااااااة خطااااااااأ المتعاقااااااااد معهااااااااا , بإرادتهااااااااادارة ماااااااان قباااااااال اإل

 نهااااااااء ,فاااااااأن بعااااااا هاااااااذا اإل لاااااااإلدارةيبااااااارر  كاااااااي المرتكاااااااب مااااااان قبااااااال المتعاقاااااااد معهاااااااا جسااااااايما  

ريعات ال وبماااااااا ان هاااااااذه التشااااااا، علاااااااى هاااااااذه السااااااالطة  التشاااااااريعات فاااااااي كاااااااال البلااااااادين قاااااااد نصااااااات

القيااااااس علاااااى  باإلمكااااااندارياااااة مااااان حيااااا  الموضاااااوع والجاااااوهر فاناااااه ريعات اإلتتعاااااار  ماااااع التشااااا

أماااااااا فيمااااااا يتعلاااااااق بالخطااااااأ البسااااااايط  داريااااااة اساااااااتنادا لهااااااا.ر االحكاااااااام اإلهااااااذه التشاااااااريعات واصاااااادا

                                                           
 .1952لسنة  10القانون المدني العراقي رقم  (1)
 .11ص -الثقافة دار,  ماجستير رسالة, المنفردة باإلرادة العقد إنهاء(, 2002)عبداهلل محمد,  حمودنقال عن  2
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اإلدارة سااااالطة إنهااااااء   المرتكاااااب مااااان قبااااال المتعاقاااااد ماااااع االدارة فاااااأن هاااااذا الخطاااااأ البسااااايط ال يمااااان

 ة.العقد اإلداري باإلرادة المنفرد

 الفرع الثاني

 (1) باإلنهاءاعذار المتعاقد 

دارة لمختلااااااف الجاااااازاءات العقديااااااة فااااااي نتااااااائج المترتبااااااة علااااااى توقيااااااع جهااااااة اإلال ألهميااااااةنظاااااارا     

لهااااام فاناااااه يجاااااب ان تكاااااون هاااااذه  الثابتاااااةوذلاااااك بشاااااان حقاااااوقهم ,مواجهاااااة متعاقاااااديها بصااااافة عاماااااة 

وبماااااا يعناااااي ضااااارورة  لحقاااااوق ,الجااااازاءات مسااااابوقة بااااابع  االجاااااراءات الضااااارورية لحماياااااة تلاااااك ا

والوفااااااء بواجباتاااااه كاااااذلك  هالتزاماتاااااو فتااااارة معقولاااااة تسااااام  لاااااه بالقياااااام بتنفياااااذ أمااااان  المتعاقاااااد مهلاااااة 

دارياااااة علاااااى الجزائاااااي للعقاااااود اإل باإلنهااااااءدارة خاصاااااة نظااااارا لخطاااااورة قااااارار اإلوبالمقابااااال وبصااااافة 

رورة إعااااااذار المتعاقااااااد دارة كقاعاااااادة التاااااازام بضاااااامعهااااااا فانااااااه يقااااااع علااااااى عاااااااتق اإل حقااااااوق المتعاقااااااد

دارة غيااااااار نهااااااااء الجزائاااااااي واال اصاااااااب  قااااااارار اإلو اإلأتوقياااااااع قااااااارار الفساااااااخ الجزائاااااااي  معهاااااااا قبااااااال

 (2)معيبا من الناحية االجرائية قابال للبطالن. باإلعذارالمسبوق 

داريااااة يجااااب ان نهاااااء الجزائااااي للعقااااود اإلسااااتقر مجلااااس الدولااااة الفرنسااااي علااااى اإلوماااان هنااااا فقااااد ا

 (3)دارة صاحبة العمل.المتعاقد من جانب اإل إعذاربيكون مسبوقا 

                                                           
 .قانونيًا إثباتًا التعاقدية التزاماته تنفيذ في المدين تأخير حالة إثبات العامة للقواعد طبقا باإلعذار يقصد (1)

 .830ص-,دار احياء التراث العربي1(الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, الجزء الثاني,ط2011السنهوري ,عبد الرزاق )
 .502الطماوي, سليمان محمد, االساس العامة في العقود اإلدارية , المرجع السابق ص (2)
 .159,  سلطة اإلدارة في إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة رسالة ماجستير,ص الهويدي جمعة سعيد ,السالل عن قالن (3)
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( ماااان القااااانون الماااادني العراقااااي نصاااات بااااان 563ولااااى ماااان المااااادة )األ الفقاااارةامااااا فااااي العااااراق فااااان 

لاااااارب العماااااال إنااااااذار المقاااااااول الااااااذي يخاااااال بتنفيااااااذ التزاماتااااااه التعاقديااااااة ,ويحاااااادد لااااااه اجااااااال مناساااااابا 

 علااااى العراقااااي القضاااااء ويؤكااااد. ي التنفيااااذة فااااحو العاااادول الااااى الطريقااااة الصااااحيأالخلاااال,  إلصااااالح

 الصاااااادر العراقياااااة يااااازيالتم محكماااااةل حكااااام ففاااااي الفساااااخ قااااارار اتخااااااذ قبااااال المتعاقاااااد أعاااااذار ضااااارورة

 المااااادعي إعاااااذار مااااان المااااادعي يعفاااااي نصاااااا   يتضااااامن ال العقاااااد وأن)فياااااه  تقاااااول 1/12/1551 فاااااي

 ال والفساااااااخ,  ساااااااخالف تتطلاااااااب ةالتأخيريااااااا بالغراماااااااات علياااااااه للمااااااادعى المااااااادعي مطالباااااااة وأن علياااااااه

 (1).(االعذار توجيه بعد إال يكون

 -نهاء الجزائي:على قاعدة االعذار المسبق على اإلاالستثناءات  الواردة ومن 

حياااااا  ياااااارد عليهااااااا عاااااادة اسااااااتثناءات يترتااااااب  ن قاعاااااادة االعااااااذار المساااااابق ليساااااات قاعاااااادة مطلقااااااة,أ

نهاااااااء توقيااااااع جاااااازاء اإلد قباااااال دارة ماااااان ضاااااارورة إعااااااذار المتعاقاااااااإل بإعفاااااااءعلااااااى تااااااوافر احااااااداهما 

 -ثناءات :تعليه ونعر  فيما يلي الهم هذه االس

ر عناااااااد توقيعهاااااااا جااااااازاء فساااااااخ العقاااااااد دارة مااااااان االعاااااااذاإعفااااااااء اإل ناااااااص العقاااااااد علاااااااى أذا -1

 داري.اإل

                                                           
 .92محمد عبد اهلل د , إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة , المصدر السابق صحمود ,  (1)
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و حالااااااة ضااااااارورة ولاااااايس هناااااااك متسااااااع ماااااان الوقااااااات أأذا كاناااااات هناااااااك حالااااااة اسااااااتعجال  -2

اء الحاااارب ,فااااان المتعاقااااد يعتباااار لتوجيااااه االنااااذار, كمااااا فااااي حالااااة التورياااادات العسااااكرية اثناااا

 (1).قد أنذر بمجرد انتهاء المدة المحددة للتوريد

دارة جهااااااة اإل بااااااإجراءالمقيااااااد ال محاااااال لإلعااااااذار المساااااابق  ,ثبااااااوت عاااااادم جاااااادور االعااااااذار -3

نهااااااء الجزائاااااي إذا كانااااات الظاااااروف المحيطاااااة باتخااااااذه تقطاااااع بعااااادم جااااادور ذلاااااك قبااااال اإل

 اللتاااااازامى المتعاقااااااد نفسااااااه مثاااااال مخالفتااااااه أو عاااااادم فائدتااااااه وألسااااااباب راجعااااااة الاااااا اإلعااااااذار

 جوهري يتعذر تداركه أو اصالحه.

اذا تنااااااازل المتعاقاااااد عاااااان العقااااااد  لإلعااااااذارضااااارورة  ال ,تناااااازل المتعاقااااااد عااااان العقااااااد للغياااااار -4

 دارية.دون تصري  وعلم مسبق من الجهة اإلللغير أو تعاقد من الباطن ب

ارتكاااااااب المتعاقااااااد مااااااع  بساااااابب لإلعااااااذارضاااااارورة  ال الحالااااااةففااااااي هااااااذه  ,غااااااك المتعاقااااااد -5

االسااااتثناء اال تطبيقااااا للقواعااااد العامااااة  اهااااذ ومااااا دارة أفعااااال الغااااك فااااي تنفيااااذ التزاماتااااه ,اإل

سااااااوء النيااااااة ماااااان قباااااال المتعاقااااااد مااااااع التااااااي تكفلهااااااا المباااااااد  العامااااااة للقااااااانون عنااااااد تااااااوفر 

 (2).دارةاإل

قاااااد ماااااع ي خصاااااوص اعاااااذار المتعافااااا اتجااااااهين فاااااي ساااااار ردناااااياأل المشااااارع انيتضااااا  مماااااا تقااااادم 

ماااااا وهاااااذا  العمااااال عقاااااد نهااااااءإ قبااااال المتعاقاااااد اعاااااذار بضااااارورةياااااذهب  ولاأل االتجااااااه,  دارةجهاااااة اإل

                                                           
 .92-دة المنفردة, المصدر السابق صنقال عن الدكتور محمد عبد اهلل حمود ,إنهاء العقد باإلرا (1)
 جامعة, منشورة غير, ماجستير رسالة المنفردة باإلرادة دارياإل العقد نهاءإ في دارةاإل سلطة, الهويدي جمعة سعيد,  السالل عن نقال (2)

 .163ص– القاهرة
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 عقااااد نهاااااءإ ساااالطة العماااال صاااااحب ماااان  الثاااااني واالتجاااااه,  /أ(سااااابقة الااااذكر23بااااه المااااادة) تنصاااا

( مااااان نفاااااس 25وهاااااذا ماااااا نصااااات علياااااه الماااااادة),  معاااااه المتعاقاااااد اعاااااذار الاااااى حاجاااااة دون العمااااال

 ساااااااار باااااااذلك وهاااااااو ,معهاااااااا المتعاقاااااااد ارتكبهاااااااا التاااااااي الجسااااااايمة االخطااااااااء بسااااااابب وذلاااااااك, القاااااااانون

 يجياااااز العراقياااااة التشاااااريعات فاااااي ناااااص يوجاااااد ال حيااااا  العراقاااااي المشااااارع هعليااااا ساااااار ماااااا بخاااااالف

وهااااذا  ,معااااه المتعاقااااد اعااااذار الااااى حاجااااة دون العقااااد نهاااااءإ فااااي الحااااق ساااالطة اي وأ العماااال لاااارب

نهاااااء العقااااود دون حاجااااة داريااااة إلااااى الجهااااة اإلعيجااااب  إذ ، تقصااااير ماااان جانااااب المشاااارع العراقااااي

 نهاء أ جسيما يستوجب هذا اإلالى اعذار المتعاقد معها اذا ارتكب المتعاقد معها خط
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 الفصل الثالث

 داريةالعقود اإل نهاءدارة في إتطبيقات سلطة اإل

ي الااااااذي تقااااااوم عليااااااة ساااااالطة اإلدارة فااااااالقااااااانوني فصاااااال الثاااااااني االساااااااس لن بينااااااا فااااااي اابعااااااد      

دارة الشاااااروط التاااااي يجاااااب ان تلتااااازم بهاااااا اإلفضاااااال عااااان  المنفاااااردة , بااااااإلرادةداري نهااااااء العقاااااد اإلإ

صاااال ي هااااذا الفتطرق فااااهااااذه الدراسااااة ساااان إلكمااااالواسااااتمرارا  ساااالطة. ال بممارسااااة هااااذهعنااااد قيامهااااا 

هااااذا الفصاااال الااااى فااااي داريااااة ,وستقساااام الدراسااااة نهاااااء العقااااود اإلالااااى تطبيقااااات ساااالطة اإلدارة فااااي إ

فااااااي ثاااااام  نهاااااااء عقااااااد االشااااااغال العامااااااة ,دارة فااااااي إول ساااااالطة اإلالمبحاااااا  األفااااااي  مباحاااااا , ثالثااااااة

العاماااااة , والمبحااااا  الثالااااا  سااااالطة نهااااااء عقاااااد التااااازام المرافاااااق دارة فاااااي إاإلالمبحااااا  الثااااااني سااااالطة 

 نهاء عقد التوريد.دارة في إاإل
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 ولالمبحث األ 

 نهاء عقد االشغال العامةدارة في إسلطة اإل

نهااااااء عقاااااد االشاااااغال العاماااااة الباااااد مااااان التعرياااااف بعقاااااد دارة فاااااي إالاااااى سااااالطة اإل قبااااال التطااااارق    

فاااااي كااااال مااااان فرنساااااا ومصااااار ,مااااان حيااااا  الفقاااااه والقضااااااء والتشاااااريع االشاااااغال العاماااااة وعناصاااااره 

  .ردنوالعراق واأل

عقااااااد تبرمااااااه عقااااااد االشااااااغال العامااااااة بأنااااااه ) (دي لوبااااااادير) الفقيااااااه الفرنسااااااي هعرفاااااا ففااااااي  فرنسااااااا

م القاااااانون العااااااام للقياااااام بااااااأداء أشاااااغال عامااااااة فاااااي عقااااااار لحسااااااب شااااااخص اإلدارة ويخضاااااع لنظااااااا

 (1)(.من أشخاص القانون العام بهدف تحقيق النفع العام

 علااااى ولااااىاأل أحكامااااه فااااي الفرنسااااي الدولااااة مجلااااس اعتااااد, فرنسااااا فااااي القضاااااء صااااعيد علااااى ماااااأ

 كااااان إذ, لعامااااةا االشااااغال لعقااااود االنفاااارادي نهاااااءاإل حاااااالت بشااااأن الماااادني القااااانون قواعااااد تطبيااااق

 يسااااااتطيع) تاااااانص التااااااي الفرنساااااي الماااااادني القااااااانون ماااااان 1745 الماااااادة نااااااص علااااااى ذلااااااك يؤساااااس

 تعاااااوي  ماااااع,  قبااااال مااااان بااااادأ قاااااد العمااااال كاااااان ولاااااو المقاولاااااة عقاااااد بإرادتاااااه يفساااااخ أن العمااااال رب

 أن يمكنااااه كااااان التااااي االرباااااح كاااال وعاااان نفااااذها التاااي األشااااغال كاااال وعاااان نفقاتااااه كاااال عاااان المقااااول

 موقفااااااه ماااااان الفرنسااااااي الدولااااااة مجلااااااس غياااااار 1525 فااااااي انااااااه أال .( المقاولااااااة هااااااذه فااااااي يجنيهااااااا

 صاااااراحة لاااااإلدارة واعتااااارف الفرنساااااي المااااادني القاااااانون مااااان( 1754) الماااااادة ناااااص الاااااى باالساااااتناد

                                                           
رسالة دكتوراه, مجموعة رسائل  الجمال, هارون عبد العزيز الجمل)بدون سنة نشر(.الجزاءات في عقود االشغال العامة, (1)

 .30الدكتوراه,ص
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 الاااااى يساااااتند أن( دارةاإل) الحااااااكم يساااااتطيع اناااااه قااااارر حيااااا  العاماااااة االشاااااغال عقاااااد نهااااااءإ بسااااالطة

( 1745) الماااااادة ان كماااااا, العقاااااد نهااااااءإ تقريااااار أجااااال مااااان الشاااااروط كراساااااة مااااان (33)الماااااادة ناااااص

 بمقتضااااى يمكاااان ولكاااان , العامااااة االشااااغال عقااااود علااااى للتطبيااااق قابلااااة غياااار الماااادني القااااانون ماااان

 لحقاااات التااااي الخسااااائر عاااان المقاااااول تعااااوي  مراعاااااة مااااع العقااااد إنهاااااء لااااإلدارة الممنوحااااة الساااالطة

 عليهااااا الحصااااول هتاااافات التااااي حاالربااااا علااااى تعويضااااا   اللاااازوم عنااااد ومنحااااة ,اإلنهاااااء ذلااااك بساااابب بااااه

 (1).بها يطالب أن يمكنه وبحي 

 الدولااااة مجلااااس قاااارر حااااين الجديااااد االتجاااااه ذلااااك أحكامااااه فااااي الفرنسااااي دارياإل القضاااااء تااااابع ولقااااد

 لعقااااااد دارةاإل نهااااااءإ بمناساااااابة -1527 ديسااااامبر 5 فااااااي الصاااااادر حكمااااااه فاااااي ذلااااااك بعاااااد الفرنساااااي

 العامااااااااااة الساااااااااالطة بمقتضااااااااااى اال  ديحاااااااااا ان يمكاااااااااان ال نهاااااااااااءاإل هااااااااااذا أن – العامااااااااااة االشااااااااااغال

 العماااااال وانتظااااااام سااااااير حساااااان ضاااااامان أجاااااال ماااااان بواسااااااطتها المبرمااااااة العقااااااود لاااااانق  الممنوحااااااة

 الناتجااااة الخسااااائر عاااان المقاااااول تعااااوي  مراعاااااة مااااع ذلااااك فائاااادة دارةاإل رأت إذا , العااااام بااااالمرفق

 (2).بها يطالب أن يمكنه التي االرباح عن تعويضا ومنحة العقد إنهاء عن له

االفااااااراد أو )دارة وأحاااااد اتفااااااق باااااين جهاااااة اإلساااااليمان الطمااااااوي بأناااااه ) العميااااادعرفاااااه وفاااااي مصااااار 

 ,لحساااااااب شااااااخص معنااااااوي عااااااام صاااااايانة عقااااااار  أو ببناااااااء أو تاااااارميم,بقصااااااد القيااااااام  (الشااااااركات

 (3).(ووفقا للشروط الواردة فيه العقديتفق علية في  ماليبمقابل  صد تحقيق منفعة عامة,بق

                                                           
 .378ص-,منشورات زين الحقوقيه2(العقود اإلدارية,ط2012نقال عن نابلسي ,نصري منصور) (1)
 جامعة, منشورة غير, ماجستير رسالة المنفردة باإلرادة دارياإل العقد نهاءإ في دارةاإل سلطة, الهويدي جمعة سعيد السالل عن نقال (2)

 .12ص- رةالقاه
 .125ص-الطماوي , سليمان محمد , االسس العامة في العقود اإلدارية ,المصدر السابق (3)
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 أشااااااخاص ماااااان شخصاااااين بااااااين مقاولااااااة عقاااااد) بأنااااااه المصاااااارية دارياإل ضااااااءالق محكمااااااة وعرفتاااااه 

 أو البناااااااء أعمااااااال ماااااان بعماااااال بالقيااااااام المقاااااااول يتعهااااااد بمقتضاااااااه, شااااااركة أو وفاااااارد العااااااام القااااااانون

 عاماااااة لمصااااالحة تحقيقاااااا, العاااااام المعناااااوي الشاااااخص هاااااذا لحسااااااب عقاااااار فاااااي الصااااايانة أو التااااارميم

 (1)(.العقد في يحدد ثمن مقابل

 1556لسااااانة  71مااااان نظاااااام االشاااااغال الحكومياااااة رقااااام  (2ن فقاااااد اشاااااارت الماااااادة )ردماااااا فاااااي األأ

ومااااااااا  والمشاااااااااريع الهندسااااااااية بمختلااااااااف انواعهااااااااا وصاااااااايانتها والمنشااااااااآتنشاااااااااء االبنيااااااااة والطاااااااارق أ)

التجهيااااازات واللاااااوازم والمعااااادات و  تحتااااااج الياااااه مااااان شاااااراء واساااااتئجار ونقااااال وتقاااااديم وتساااااليم الماااااواد

الزمااااااة لدراسااااااتها لاالشااااااغال أو ا بهااااااذهطااااااع التبديليااااااة الخاصااااااة ومركبااااااات االشااااااغال واالجهاااااازة والق

بأناااااه )اتفااااااق  ه الااااابع عرفااااا اماااااا فاااااي الفقاااااه فقاااااد ,(وتشاااااغيلها ومتابعاااااة تنفياااااذها واالشاااااراف عليهاااااا

نة عقااااااااارات ابااااااااين اإلدارة وأحااااااااد األفااااااااراد أو الشااااااااركات بقصااااااااد القيااااااااام ببناااااااااء أو تاااااااارميم أو صااااااااي

, ة فاااااي نظيااااار المقابااااال المتفاااااق علياااااهاماااااع منفعاااااةوبقصاااااد تحقياااااق  لحسااااااب شاااااخص معناااااوي عاااااام,

 (2).ووفقا للشروط الواردة بالعقد(

 أو داألفاااارا واحااااد عااااام معناااوي شااااخص بااااين ياااتم إداري عقااااد) بأنااااه أيضااااا ردناااياأل الفقااااهوقاااد عرفااااه 

 أو التااااااارميم أو البنااااااااء أعماااااااال مااااااان بعمااااااال القياااااااام المقااااااااول بمقتضااااااااه يتعهاااااااد( مقااااااااول) الشااااااركات

                                                           
 .911ص-نقال عن عبد الباسط ,محمد فؤاد ,القانون اإلداري ,دار الفكر الجامعي (1)
,مجلة مؤتة 1986(لسنة71ومية رقم)(االحكام الخاصة بالعقود اإلدارية الخاضعة لنظام االشغال الحك1996الدكتور مصلح الصرايرة ) (2)

 .6ص-االردن-للبحوث والدراسات ,المجلد الحادي عسر, العدد األول, جامعة مؤتة
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 ثماااان مقاباااال فااااي عامااااة لمنفعااااة وتحقيقااااا,  العااااام معنااااويال الشااااخص لحساااااب عقااااار فااااي الصاااايانة

 (1)(. العقد في يحدد

قاااااد دارة فاااااي ابااااارام عردناااااي اعتااااارف بحاااااق اإلان المشااااارع األ مااااان خاااااالل ناااااص هاااااذه الماااااادة يتباااااينو 

 و صااااايانةأو تااااارميم أو الشااااركات بقصاااااد القياااااام ببناااااء أحاااااد االفاااااراد دارة وأاالشااااغال العاماااااة بااااين اإل

عاماااااة فاااااي نظيااااار المقابااااال  منفعاااااةمعناااااوي عاااااام وبقصاااااد تحقياااااق لحسااااااب شاااااخص  المرفاااااق العاااااام 

 المتفق عليه ,ووفق الشروط الواردة في العقد.

 أو مقااااااول الغالاااااب فاااااي -االفاااااراد واحاااااد دارةاإل باااااين اتفااااااق) بأناااااه الااااابع  فيعرفاااااه العاااااراق فاااااي أمااااا

 لحساااااااب عقارياااااة تمنشااااائا أو مباااااان صااااايانة أو تااااارميم أو ببنااااااء القياااااام بقصاااااد -مقااااااوالت شاااااركة

 (2)(.عامة لمنفعة وتحقيقا داريةاإل االشخاص دأح

دارة ,وتتباااااع فاااااي هاااااي اإل تبرماااااهان الجهاااااة التاااااي  أذعقاااااد إداري ,علاااااى أناااااه ) كماااااا عرفاااااه الااااابع 

كمااااااا ان العقااااااد يتصاااااال بنشاااااااط المرفااااااق  , تنفيااااااذهحتااااااى  أبرامااااااهذلااااااك اساااااالوب القااااااانون العااااااام منااااااذ 

االشاااااغال عقاااااد المقاولاااااة ) أن باااااارالاااااى اعت العراقياااااةتمياااااز المحكماااااة  ذهبااااات والاااااى ذلاااااك (3).(العاااااام

 1/11/1565فاااااي قراراهاااااا الصاااااادر فاااااي حيااااا  اشاااااارت الاااااى ذلاااااك  دارياااااة,مااااان العقاااااود اإل العاماااااة(

دارة ماااااع المقااااااول مااااان اجااااال إنشااااااء مرفاااااق عاااااام وتجاااااري فياااااه اإل هتقاااااول )أن العقاااااد الاااااذي تعقااااادأذ 

اشااااتراط علااااى أساااالوب القااااانون العااااام ويتضاااامن شااااروطا غياااار مألوفااااة ماااان إجااااراء مناقصااااة عامااااة و 
                                                           

 .321ص-نواف كنعان, القانون اإلداري , المرجع السابق (1)
-ري ,العاتك للنشر,القاهره(مبادئ واحكام القانون اإلدا2007البرزنجي ,عصام عبد الوهاب, بيبر ,علي محمد ,السالمي ,مهدي ياسين ) (2)

 .190ص
(مسؤولية المقاول والمهندس في مقاوالت البناء والمنشئات الثابتة بعد انجاز العمل وتسليمة ,رسالة 1975الدوري, محمد جبار)نقال عن  (3)

 .10ص-ماجستير ,غير منشورة, جامعة بغداد
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هاااااو عقاااااد إداري يتمياااااز عااااان  تأميناااااات وغراماااااات كماااااا هاااااو الحاااااال فاااااي المقاولاااااة موضاااااوع النااااازاع,

 (1)الخاصة(. من تحقيق مصال  كبرر تعلو على المصال  هالعقود المدنية بما يستهدف

رئيسااااية لكااااي يعتباااار العقااااد ماااان يجااااب ان تتااااوفر ثالثااااة عناصاااار  وماااان خااااالل مااااا تقاااادم يتضاااا  انااااه

 -وهذه العناصر هي: االشغال العامة عقود

 يجب ان يكون موضوع االشغال عقارا . :وال  أ

فااااال يعتبااااار مثااااال هاااااذا االتفااااااق عقااااادا  مااااان  لاااااإلدارةكاااااان موضاااااوع االتفااااااق منقاااااوالت مملوكاااااة  فااااإذا 

ن أمكااااااان أن يكاااااااون عقااااااادا  للتورياااااااد . أو أي عقاااااااد اداري اخااااااار كعقاااااااد  عقاااااااود االشاااااااغال العاماااااااة وا 

 (2)لعقار أو المنقول الى قواعد القانون المدني .النقل وخالفه ,ويرجع في تحديد ماهية ا

بمعنااااى أن موضااااوع عقااااد االشااااغال العامااااة أو عملااااه ينصااااب علااااى عقااااار ولاااايس علااااى منقااااول أي 

مهمااااااا كااااااان نااااااوع المنقااااااول وقيمتااااااه ,وسااااااواء أخااااااذت األعمااااااال التااااااي تتعلااااااق بالعقااااااار شااااااكل إنشاااااااء 

األماااااااااكن و ت والشاااااااوارع كتنظياااااااف العمااااااااارا –أو صاااااااايانته  ترميماااااااهلاااااااذلك العقاااااااار أو تعديلااااااااه أو 

 (3)أو هدمه احيانا . –العامة 

                                                           
 .133ص-المنفردة, المصدر السابقنقال عن محمد عبداهلل حمود, إنهاء العقد اإلداري باإلرادة  (1)
 .37الجمل ,هارون عبد العزيز, المرجع السابق,ص (2)
 .325-321ص-,دار الثقافة للنشر والتوزيع1(القانون اإلداري,ط2009كنعان , نواف) (3)
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ذا كاااااان الغالاااااب أن تتثمااااال االشاااااغال العاماااااة  فاااااي إنشااااااء مبااااااني جديااااادة أو تااااارميم مبااااااني قائماااااة  وا 

فانااااااه يمكاااااان أن تشاااااامل أيضااااااا  هاااااادم مبنااااااى معااااااين ,ويكفااااااي حتااااااى مجاااااارد )صاااااايانة  أو تعااااااديلها ,

 (1)العقار(بدون ان يرتبط ذلك باي عمل يتصل بالمبنى.

أمااااا االعمااااال التااااي تاااارد علااااى منقااااول فااااال ,يتعااااين أن تاااارد أعمااااال المقاولااااة علااااى عقااااار هنااااا  وماااان

تعتباااار اشااااغاال عامااااة مهمااااا بلغاااات أهميااااة هااااذا المنقااااول ماااان حياااا  الحجاااام أو القيمااااة , وحتااااى لااااو 

 (2)كان مملوكا  للدولة أو كان مخصصا  للمنفعة العامة.

ال العامااااااة تلااااااك التااااااي تكااااااون موضااااااوعها تعتباااااار عقااااااودا  ماااااان عقااااااود االشااااااغ وبناااااااء علااااااى ذلااااااك ال

لكااااان العقاااااد يعتبااااار مااااان قبيااااال عقاااااود  و(3)أعاااااداد أو بنااااااء أو تااااارميم السااااافن او حظاااااائر الطاااااائرات.

االشاااااااغال العاماااااااة أذا كاااااااان محلاااااااة عقاااااااار بالتخصااااااايص كإقاماااااااة خطاااااااوط هاتفياااااااة أو ماااااااد أساااااااالك 

 (4)تحت الماء.

 أن يكون العمل لحساب أحد اشخاص القانون العام. :ثانيا  

يشاااااااترط أن ياااااااتم تنفياااااااذ االشاااااااغال لحسااااااااب  قاااااااا  لقضااااااااء مجلاااااااس الدولاااااااة الفرنساااااااي والمصاااااااري,فطب

كالهيئاااااااات  مصااااااالحي شاااااااخص معناااااااوي عاااااااام إقليماااااااي كالدولاااااااة والمحافظاااااااات والمااااااادن والقااااااارر ,أو

والمؤسساااااات العاماااااة. علاااااى أسااااااس أن قواعاااااد القاااااانون العاااااام تحكااااام نشااااااط السااااالطات اإلدارياااااة ال 

يمكاااان أن يكااااون عقاااادا  إداريااااا   ولحسااااابهم ال األفاااارادلمباااارم بااااين ولااااذلك فااااإن العقااااد ا نشاااااط االفااااراد,

                                                           
 .505ص–محمد رفعت عبد الوهاب, القانون اإلداري ,المصدر السابق  (1)
 .911ص-إلداري, المرجع السابقعبد الباسط, محمد فؤاد, القانون ا (2)
 .11ص-الطماوي ,سليمان محمد, االسس العامة في العقود اإلدارية, المرجع السابق (3)
 .130ص–نقال عن محمد عبد اهلل حمود, إنهاء العقد اإلداري بالرادة المنفردة ,المصدر السابق  (4)
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حتااااى ولااااو كااااان أحااااد المتعاقاااادين هيئااااة أو مؤسسااااة ذات نفااااع عااااام ,أو كااااان يسااااتهدف غرضااااا  ماااان 

 (1)أغرا  النفع العام . 

عائاااد الحااااد اشاااخاص القااااانون  عقاااارب تعلااااقإذا  الولدددىالحالددددة احاااالتين , هاااذا االماااار فاااي ويتحقاااق 

فاااااااي المساااااااتقبل  الاااااااى أحاااااااد  تاااااااهإذا تعلاااااااق العمااااااال ببنااااااااء ساااااااتنتقل ملكي لثانيدددددددةوالحالدددددددة ا,العاااااااام 

اشاااااخاص القاااااانون العاااااام ساااااواء تااااام هاااااذا العمااااال بواساااااطة هاااااذا الشاااااخص أو بواساااااطة شاااااخص مااااان 

اشااااااخاص القااااااانون الخاااااااص. كمااااااا ال يااااااؤثر علااااااى صاااااافة العقااااااد إذا كااااااان العماااااال يااااااتم لمصاااااالحة 

و تجارياااااااا  كماااااااا هاااااااو الحاااااااال  شاااااااخص مااااااان أشاااااااخاص القاااااااانون العاااااااام يماااااااارس نشااااااااطا  صاااااااناعيا  أ

 (2)لبع  المؤسسات العامة إذا كان هذا العمل يهدف الى تحقيق مصلحة عامة. بالنسبة

يكااااااون مملوكااااااا  لفاااااارد ماااااان  محاااااال التعاقااااااد مملوكااااااا  لشااااااخص عااااااام أو ويسااااااتوي أن يكااااااون العقااااااار

ام إذ يكفااااااي فااااااي هااااااذه الحالااااااة أن يااااااتم انجاااااااز االعمااااااال أو إجااااااراء الشااااااغل العاااااا , االفااااااراد العاااااااديين

 (3)عليه لحساب ذلك الشخص العام.

 ن االشغال العامة تحقيق نفع عام.أن يكون الهدف م :ثالثا  

وقااااااد كااااااان هااااااذا العنصاااااار أكثاااااار عناصاااااار االشااااااغال العامااااااة تطااااااورا  فااااااي قضاااااااء مجلااااااس الدولااااااة 

كااااان مفهااااوم االشااااغال العامااااة يقتصاااار علااااى االشااااغال التااااي تتعلااااق  االماااار   فااااي بدايااااة الفرنسااااي ,

أماااااااا  ,والساااااااكك الحدياااااااد( والماااااااوان مثااااااال)الطرق *من نطااااااااق الااااااادومين العاااااااامبعقاااااااارات تااااااادخل ضااااااا
                                                           

 .35-31نقال عن الجمل, هارون عبد العزيز ,المصدر السابق,ص (1)
 .7ص-المصدر السابق,1986لسنة(71)رقم الحكومية االشغال لنظام الخاضعة داريةاإل بالعقود الخاصة االحكام, الصرايرة مصلح الدكتور (2)
 .325ص-كنعان , نواف, القانون اإلداري, المرجع السابق (3)

 يخضع ما ومنها, خاصة أو عامة ملكيه العامة والهيئات والمؤسسات دولةال تملكها التي والمنقولة العقارية االموال أي الدولة ممتلكات هي العام الدومين*

 تتولى التي األراضي مثل الخاصة الممتلكات شأن ذلك في شأنه الخاص القانون ألحكام يخضع ما ومنها والميادين والشوارع كالترع العام القانون ألحكام

 والعلوم الحقوق كلية, منشورة غير, ماجستير رسالة, الجزائر في الدولة امالك إدارة(,2011)العربي صحراوي, عن نقال. تأجيرها أو بيعها الحكومة

 .6ص,مرباح  قاصدي جامعة, السياسية
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تااااادخل فااااي نطاااااق الااااادومين الخاااااص فاااااال تعااااد عقاااااودا   التااااياالعمااااال التااااي تجاااااري علااااى عقاااااارات 

فااااايمكن وجاااااود االشاااااغال العاماااااة داري باااااين الفكااااارتين صااااال القضااااااء اإلاداريااااة ,ولكااااان سااااارعان ماااااا ف

هااااذه االشااااغال ,وقااااد توسااااع مجلااااس الدولااااة الفرنسااااي أيااااا  كاناااات طبيعااااة الاااادومين الااااذي تنفااااذ عليااااة 

فااااي فكاااارة االشااااغال العامااااة , وانتهااااى الااااى اعتبااااار الصااااور االتيااااة اشااااغاال  عامااااة الرتباطهااااا الوثيااااق 

د ايجااااااار العماااااال فااااااي عقااااااعلااااااى نقاااااال مااااااواد لتنفيااااااذ اشااااااغال عامااااااة ,  االتفاااااااقالعامااااااة ,  باألشااااااغال

 (1)بقصد انجاز االشغال العامة. عقود تقديم مساعدات مالية أو عينيةاالشغال العامة , 

 للدولااااة مملااااوك عقااااار محلهااااا يكااااون التااااي العقااااود العامااااة االشااااغال عقااااد مفهااااوم عاااان يخاااارج ذلكبااااو 

 تحقياااااق تساااااتهدف ولكااااان العاااااام الشاااااخص ولحسااااااب باسااااام تاااااتم والتاااااي العااااااديين األفاااااراد ألحاااااد أو

 (2).فردية أو خاصة ذاتية مصلحة

د ,وتااااازدا لاااااإلدارةتهدف مجااااارد المصااااالحة المالياااااة تعتبااااار أشاااااغاال عاماااااة تلاااااك التاااااي تسااااا وكاااااذلك ال

الاااااى  باإلضاااااافةدارة مااااان االشاااااغال العاماااااة التاااااي ياااااتم إنجازهاااااا المساااااألة دقاااااة إذا ماااااا اساااااتهدفت اإل

هااااو الباعااااا   ففاااااي مثاااال هاااااذه الحالااااة يكاااااون المعيااااار الحاسااااام ,الصااااال  العااااام , المصااااالحة الماليااااة

م , فااااااإن العقااااااد يعتباااااار عقااااااد أشااااااغال دارة إذا اسااااااتهدفت تحقيااااااق نفااااااع عاااااااالرئيسااااااي ,بمعنااااااى أن اإل

 (3).لإلدارةعامة ولو حقق بالتبعية مصلحة مالية 

                                                           
 .23ص–د.مفتاح خليفة عبد الحميد و د.حمد محمد حمد الشلماني, العقود اإلدارية, المصدر السابق  (1)
 .325ص-كنعان , نواف, القانون اإلداري, المصدر السابق (2)
 .13الجمل, هارون عبد العزيز, المرجع السابق,ص (3)
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وبعاااااد التعرياااااف بعقاااااد االشاااااغال العاماااااة وعناصاااااره, ستقسااااام الدراساااااة هاااااذا المبحااااا  الاااااى مطلباااااين, 

المطلاااااااب األول سااااااالطة اإلدارة فاااااااي إنهااااااااء عقاااااااد االشاااااااغال العاماااااااة ماااااااع عااااااادم وجاااااااود خطاااااااأ مااااااان 

 اإلدارة في إنهاء عقد االشغال العامة بسبب خطأ المقاول. المقاول ,والمطلب الثاني سلطة

 االول المطلب

 من المقاول دارة في إنهاء عقد االشغال العامة مع عدم وجود خطأسلطة اإل

داري ودون ان يرتكاااااب المتعاقاااااد نهااااااء العقاااااد اإلإالسااااالطة فاااااي  لاااااإلدارةان  سااااالفا  كماااااا اوضاااااحنا    

لهااااا الحااااق  فاااااإلدارة داري ,قباااال الفقااااه والقضاااااء اإل ق عليهااااا ماااانمعهااااا خطااااأ , وهااااذه الساااالطة متفاااا

أ اذا اقتضاااااااى الصاااااااال  نهااااااااء عقااااااد االشاااااااغال العامااااااة دون ان يرتكاااااااب المقاااااااول معهاااااااا خطااااااإفااااااي 

 نهاء.العام هذا اإل

نهاااااء توجااااد حتااااى وأن لاااام ياااانص العقااااد عليهااااا او فااااي هااااذا اإل لااااإلدارةوان هااااذه الساااالطة الممنوحااااة 

دارة ممارساااااااتها فاااااااي اي وقااااااات تشااااااااء عناااااااد تحقاااااااق إلتتضااااااامنه كراساااااااة الشاااااااروط ,وتساااااااتطيع الااااااام 

 (1)شروط هذا الممارسة.

ودون وجااااود خطااااأ  المنفااااردة بإرادتهاااااعقااااد االشااااغال العامااااة  بإنهاااااءدارة قباااال القيااااام لكاااان علااااى اإلو 

 من المقاول توافر عدة شروط.

                                                           
-خضير محمد جامعة, الجزائر ,منشوره غير, ماجستير رسالة, دارياإل العقد إنهاء في دارةاإل سلطة(2011) يمينة ومان عن نقال (1)

 .61ص -بسكرة
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 نهاء قبل انجاز العملان يتخذ قرار اإل  :أوال  

قباااال  باإلنهاااااءالشااااغال العامااااة ان تصاااادر هااااذا االماااار نهاااااء عقااااد اإدارة عنااااد اصاااادار اماااار علااااى اإل

دارة الن اإل نهاااااء العقااااد,إاتمااااام تنفيااااذ االشااااغال العامااااة ,فاااااذا تاااام العماااال لاااام تعااااد هناااااك فائاااادة ماااان 

ملزمااااة عناااااد تنفياااااذ االشاااااغال العامااااة بااااادفع االجاااااور المتفاااااق عليهااااا ,الن عقاااااد االشاااااغال العاماااااة قاااااد 

 تم انجازه.

نهااااااء لااااام يبااااادأ المقااااااول بالعمااااال ,بااااال أن إ ,حتاااااى لاااااو إبراماااااه نهااااااء العقاااااد مناااااذويثبااااات الحاااااق فاااااي إ

ول أقاااال فيمااااا لااااو اإذ يكااااون التعااااوي  المسااااتحق للمقاااا لااااإلدارةالعقااااد قباااال الباااادء فااااي العماااال أفضاااال 

 عليااااااة القااااااانون الماااااادني المصااااااري فااااااي المااااااادة رمااااااا ساااااااوهااااااذا  أنجااااااز الجاااااازء االكباااااار ماااااان العماااااال

 (1).(625) والقانون المدني السوري في المادة (633)

رقاااام ماااان القااااانون الماااادني العراقااااي  (555وهااااذا مااااا اخااااذ بااااه المشاااارع العراقااااي ماااان خااااالل المااااادة )

 (2)(.إتمامه)لرب العمل أن يفسخ العقد ويوقف التنفيذ في اي وقت قبل 1551( لسنة 42)

ولكاااااان االشااااااغال العامااااااة فسااااااخ عقااااااد  إلدارةا لجهااااااة باإلمكااااااانمرونااااااة هااااااذا الاااااانص فااااااان لونتيجااااااة 

المقاااااول قاااااد اتاااام عمااااال المقاولااااة ,والمشااااارع العراقااااي حسااااانا فعاااال عنااااادما ناااااص يكاااااون  ان البشاااارط 

 بإنهااااااءدارة اإل وقياااااامعناااااد اتماااااام العمااااال  ، ألناااااهشااااارط عااااادم اتماااااام العمااااال  علاااااى فاااااي هاااااذا الماااااادة

 .القيام بدفع التعوي  للمقاول منهاسيتطلب العقد، 

                                                           
 131ص–مرجع السابق نقال عن محمد عبد اهلل حمود, إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة, ال (1)
 النافذ. 1951لسنه  10القانون المدني العراقي رقم  (2)
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عات المنظماااااااة ال يوجااااااد تعاااااااار  بااااااين التشاااااااريوهااااااذا ماااااااا اقااااااره مجلاااااااس شااااااورر الدولاااااااة العراقاااااااي )

 (1)للعقود الحكومية ,والقانون المدني المنظم للعقود المدنية(.

ة ساااااواء كاااااان ردنياااااي ناااااص قاااااانوني فاااااي التشاااااريعات األأجاااااد ردناااااي فاااااال يو ماااااا موقاااااف المشااااارع األأ

او فااااااااي نظااااااااام االشااااااااغال الحكوميااااااااة  1576 لساااااااانه( 43) رقاااااااام ردناااااااايفااااااااي القااااااااانون الماااااااادني األ

  .إتمامهقبل عقد االشغال العامة  نهاءإ دارة علىيجبر اإل 1556لسنة  (71رقم)

نهاااااااء عقااااااد االشااااااغال العامااااااة ردنااااااي أعطااااااى لااااااإلدارة الساااااالطة فااااااي إألوياااااارر الباحاااااا  أن المشاااااارع ا

لدولاااة نفقاااات اضاااافية نتيجاااة حتاااى فاااي حالاااة اتماماااه مااان قبااال المقااااول , ومااان شاااأن هاااذا تحميااال ا

 نهاء .هذا اإل

 ال العامة.نهاء عقد االشغإ: وجود مصلحة عامة تقتضي ثانيا  

نهاااااااء عقااااااد االشااااااغال دارة فااااااي إاإلأن تااااااوافر شاااااارط المصاااااالحة العامااااااة البااااااد منااااااه لتبرياااااار ساااااالطة 

داريااااااة نهاااااااء العقااااااود اإللطتها فااااااي إساااااالكااااااي تمااااااارس  لااااااإلدارةالعامااااااة ,إذ ان هااااااذا الشاااااارط مقاااااارر 

 اعها.بمختلف انو 

  العاااااام تضااااايات الصاااااالأن تنهاااااي عقاااااد االشاااااغال العاماااااة إذا كانااااات مق لاااااإلدارةفأناااااه مااااان الجاااااائز 

دارة بتعااااوي  المقاااااول عاااان مااااا اإل نهاااااء إال انااااه يترتااااب علااااى ذلااااك ضاااارورة قيااااامتقتضااااي هااااذا اإل
                                                           

حول التعارض بين التشريعات المنظمة للعقود الحكومية والقانون المدني المنظم  2013(لسنة 6قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم) (1)

الرأي من مجلس شورى الدولة  5/1/2012(في 65ق ب)ديوانية/للعقود المدنية)تستوضح وزارة الدولة لشؤون المحافظات بكتابها المر

في شأن ما ورد بكتاب محافظة القادسية المرقم  1979(لسنة65(من قانون المجلس رقم )6استنادًا الى أحكام البند)خامسًا(من المادة)

اصة بتنفيذ العقود الحكومية عمومًا حول مدى حجية القوانين والقرارات والتعليمات واالوامر المرعية الخ 31/5/2011(في 2951ب)

وعقد المقاولة خصوصًا ومنها شروط المقاولة ألعمال الهندسة وكذلك تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الصادرة والتي تصدر من وزارة 

 التخطيط تجاه القانون المدني وما هو المعمول بتطبيقه منهما في حال التعارض بينهما.
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. باااااه معنوياااااا   لحقاااااتاالضااااارار التاااااي انفااااق فاااااي سااااابيل القياااااام بهاااااذا العقاااااد والخساااااائر التااااي تكبااااادها و 
مااااان جاناااااب المقااااااول, وذلاااااك إذا  نهااااااء عقاااااد االشاااااغال العاماااااة بااااادون خطاااااأدارة فاااااي إوحاااااق اإل (1)

  (2), وحينئذ يتعين تعوي  المقاول.اإلنهاءقتضيات المصلحة العامة تستوجب هذا كانت م

داري فااااااااي فلقااااااااد قااااااااررت محكمااااااااة القضاااااااااء اإل وهااااااااذا مااااااااا اخااااااااذ بااااااااه مجلااااااااس الدولااااااااة المصااااااااري ,

لطتها العامااااااة فااااااي إنهاااااااء مصاااااار)أن لااااااإلدارة حااااااق إنهاااااااء عقااااااد االشااااااغال العامااااااة اسااااااتنادا الااااااى ساااااا

ت المصااااااالحة العاماااااااة أن تنفياااااااذ العقاااااااد أصاااااااب  غيااااااار دارياااااااة إذا رأت حساااااااب مقتضاااااااياالعقاااااااود اإل

 (3)ضروري(.

لشاااااروط العاماااااة العراقياااااة علاااااى حاااااق مااااان ا (65) مااااان الماااااادة (5) الفقااااارةوهاااااذا ماااااا نصااااات علياااااه 

إذا بقولهاااااااا)ماااااااثال العاماااااااة عناااااااد نشاااااااوب الحااااااارب  االشاااااااغالفاااااااي إنهااااااااء عقاااااااد  دارة )رب العمااااااال(اإل

رب أم لاااام تعلاااان فااااي أي جاااازء ماااان نشاااابت حاااارب اثناااااء سااااريان مفعااااول المقاولااااة سااااواء اعلناااات الحاااا

و أيااااااة أسااااااواء ماااااان الناحيااااااة الماليااااااة  العااااااالم والتااااااي ماااااان شااااااأنها أن تااااااؤثر علااااااى تنفيااااااذ )االعمااااااال(

بموجاااااب االحكاااااام المدوناااااة فاااااي  لحاااااين إنهااااااء )المقاولاااااة( فعلاااااى )المقااااااول(ناحياااااة جوهرياااااة اخااااارر 

حاااااق فاااااي اي ال و)لااااارب العمااااال( (األعماااااالالماااااادة أن يباااااذل قصاااااارر جهاااااده إلكماااااال تنفياااااذ ) ههاااااذ

 إعطااااااءأن ينهاااااي هاااااذه المقاولاااااة بأشاااااعار المقااااااول تحريااااارا  باااااذلك وعناااااد وقااااات بعاااااد نشاااااوب الحااااارب 

مثاااااال هااااااذا االشااااااعار تنتهااااااي هااااااذه المقاولااااااة باااااادون المساااااااس بحقااااااوق أي ماااااان الطاااااارفين بشااااااأن أي 

                                                           
 .111ص-(المسؤولية  اإلدارية التعاقدية والغير تعاقدية في مصر وفرنسا, دار الفكر الجامعي2011ين)زين الدين ,بالل ام (1)
 .687ص-(االسس العامة للعقود اإلدارية, المصدر السابق2012سليمان محمد الطماوي) (2)
 .607ص-377 ,رقم11المجموعة  لسنه  1957يونيو سنة  30حكم محكمة القضاء اإلداري المصري الصادر في  (3)
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المقاولاااااة فاااااي هاااااذه الحالاااااة أي أثااااار علاااااى حقاااااوق  إلنهااااااءالمقاولاااااة وال يكاااااون  إلنهااااااءخااااارق ساااااابق 

 (1).الطرفين 

ماااااااان شااااااااروط المقاولااااااااة ألعمااااااااال الهندسااااااااة الكهربائيااااااااة  (43/1وهااااااااو مااااااااا نصاااااااات عليااااااااه المااااااااادة)

)إذا نشااااابت حااااارب اثنااااااء  مااااادة أكماااااال االعماااااال والكيمياوياااااة العراقاااااي حيااااا  نصااااات  ةوالميكانيكيااااا

)سااااواء اعلناااات الحاااارب ام لاااام تعلاااان( ضاااامن حاااادود جمهوريااااة العااااراق أو كااااان العااااراق طرفااااا فيهااااا 

ناحياااااة المالياااااة أو مااااان الناااااواحي االخااااارر علاااااى تنفياااااذ االعماااااال بحيااااا  تاااااؤثر بصاااااورة هاماااااة مااااان ال

تنفياااااذ  إلكماااااالفعلاااااى المقااااااول ماااااالم تنتهاااااي المقاولاااااة بموجاااااب هاااااذه الماااااادة أن يباااااذل اقصاااااى جهاااااد 

االعماااااال ولصااااااحب العمااااال الحاااااق فاااااي اي وقااااات بعاااااد نشاااااوب الحااااارب ان ينهاااااي المقاولاااااة وذلاااااك 

انهياااااات اعتبااااااارا ماااااان تاااااااريخ تبليااااااغ  شااااااعار تحريااااااري الااااااى المقاااااااول وتعتباااااار المقاولااااااة قاااااادإ بإعطااااااء

 إلنهااااااااءدون المسااااااااس بحقاااااااوق اي مااااااان الطااااااارفين بشاااااااأن اي خااااااارق ساااااااابق  باإلشاااااااعارالمقااااااااول 

لطاااااارفين بموجااااااب المقاولااااااة فااااااي هااااااذه الحالااااااة اي اثاااااار علااااااى حقااااااوق ا إلنهاااااااءالمقاولااااااة وال يكااااااون 

 (2)ربعين من هذا الشروط(.المادة الخامسة واأل

نهاااااء عقااااد االشااااغال العامااااة عنااااد الحااااق فااااي إ لااااإلدارة يتضاااا  بااااان المتقدمااااة وصماااان خااااالل النصاااا

ماااااا اذا كانااااات هاااااذه أ نشاااااوب الحااااارب ,الن قياااااام الحااااارب تاااااؤثر بشاااااكل جاااااوهري علاااااى تنفياااااذ العقاااااد,

ل العامااااااة عقااااااد االشااااااغا إنهااااااءتتمتااااااع بساااااالطة  دارة الال تااااااؤثر علااااااى تنفيااااااذ العقاااااد فااااااان اإل الحااااارب

 على تنفيذ العقد. تأثير يتطلب ان تكون هذه الحرب ذات محتجا  بحالة الحرب , اذ

                                                           
 .136ص-نقال عن محمد عبد اهلل حمود إنهاء العقد اإلداري بالرادة المنفردة, المرجع السابق (1)
 , مجلة التشريعات العراقيةالعراقي والكيمياوية والميكانيكية الكهربائية الهندسة ألعمال المقاولة شروط (2)
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عقااااااد االشااااااغال العامااااااة يتوجااااااب عليهااااااا  بإنهاااااااءدارة عنااااااد قيامهااااااا ن اإلأاالحااااااوال فاااااا وفااااااي جميااااااع

ب هااااذا بماااان خسااااائر بساااا فااااي ساااابيل قيااااام هااااذا العقااااد ومااااا لحقااااه انفقااااهتعااااوي  المقاااااول عاااان مااااا 

 نهاء سواء كانت مادية ام معنوية.اإل

ت مراقباااااااة القضاااااااء خوفاااااااا مااااااان يكااااااون تحااااااا عقااااااد االشاااااااغال العاماااااااة إنهااااااااءدارة فاااااااي ن عماااااال اإلأو 

ذا ثباااااات خطااااااأ اإلدارة عنااااااد اتخاذو  دارة فااااااي اسااااااتعمال هااااااذا الحااااااق .تعسااااااف اإل نهاااااااء قاااااارار اإل هاااااااا 

نماااااا علاااااى  فاااااإن المقااااااول يساااااتحق تعويضاااااا  لااااايس علاااااى اسااااااس النياااااة واساااااتعمال حاااااق قاااااانوني , وا 

أن المقاااااااول و هااااااذا الحااااااق والخطااااااأ العمااااااد الااااااذي ارتكبتااااااه , أساااااااس تعسااااااف اإلدارة فااااااي اسااااااتعمال 

إذ  ,العقاااااااد بصاااااااورة خاطئاااااااة إنهااااااااءدارة الاااااااى إذا عمااااااادت اإل أكباااااااردارة تعويضاااااااا يساااااااتحق مااااااان اإل

اماااااا فاااااي حالاااااة إنهااااااء العقاااااد  يساااااتحق التعاااااوي  عااااان جمياااااع االضااااارار المتوقعاااااة وغيااااار المتوقعاااااة,

بصاااااورة مشاااااروعة متاااااى ماااااا اقتضااااات ذلاااااك المصااااالحة العاماااااة فاااااال يساااااتحق المقااااااول إال التعاااااوي  

 (1)شر المتوقع وحده.عن الضرر المبا

 نهاء.أخطار المقاول بقرار اإل  ثالثا :

ويترتاااااب  العقاااااد , إنهااااااءدارة فاااااي اإل هيشاااااترط بعااااا  الفقهااااااء ضااااارورة أخطاااااار المقااااااول بماااااا تعتزمااااا

علاااااى ذلاااااك نتيجاااااة مفادهااااااا إعفااااااء المقااااااول ماااااان اتماااااام العمااااال وعاااااادم التااااازام اإلدارة بااااادفع االجاااااار 

نما تلتزم بدفع التعوي   .(2)للمقاول وا 

                                                           
 .113ص-اولة, رسالة دكتوراه  ,جامعة بغداد(انقضاء عقد المق1979نقال عن صالح ,عبد الجبار ناجي) (1)
 .138ص -نقال عن محمد عبد اهلل حمود ,إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة, المصدر السابق (2)
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السااااااالفة  ماااااان الشااااااروط العامااااااة العراقيااااااة, (67ماااااان المااااااادة ) (5) الفقاااااارةوهااااااذا مااااااا نصاااااات عليااااااة 

حيااااا  نصااااات)...ولرب العمااااال الحاااااق فاااااي أي وقااااات بعاااااد نشاااااوب الحااااارب أن ينهاااااي هاااااذه  الاااااذكر

 المقاولة بإشعار المقاول تحريريا  بذلك(.

لعامااااااة عنااااااد دارة فااااااي عقااااااد االشااااااغال االمتعاقااااااد مااااااع اإل ألعااااااذارضاااااارورة  ال هيجااااااد الباحاااااا  انااااااو 

نهاااااء عنااااد قيامهااااا بهااااذا اإل فاااااإلدارة دارة.ع اإلهااااذا العقااااد باااادون خطااااأ ماااان قباااال المتعاقااااد ماااا إنهاااااء

مااااا داماااات فلااااى تنفيااااذ العقااااد وخدمااااة  للمصاااالحة العامااااة ، انمااااا تقااااوم بااااه نتيجااااة لظااااروف طارئااااه ع

 المتعاقااااااد بإعااااااذاردارة ماااااان المفاااااارو  ان تقااااااوم اإل لاااااايس ههاااااااء فانااااااندارة تملااااااك الحااااااق فااااااي اإلاإل

نهاااااء هااااو اخطاااار ماااان مااااا ان اإلبو  لااااإلدارةساااالطة منحاااات  األنهاااانهاااااء ,اإل عنااااد ممارسااااة هااااذا معهااااا

 .يس هناك من داعي الى هذا االعذارفل، االعذار 

 المطلب الثاني

 االشغال العامة بسبب خطأ المقاولعقد  إنهاءدارة في سلطة اإل

إذا اخااااااال المقااااااااول إخاااااااالال  العقاااااااد  إنهااااااااءدارة فاااااااي عقاااااااد االشاااااااغال العاماااااااة بسااااااالطة تتمتاااااااع اإل    

 الجاااازاءاتدارة هااااو ماااان اعنااااف وأخطاااار اإل توقعااااه, وهااااذا الجاااازاء الااااذي هالتزاماتاااافااااي تنفيااااذ  جساااايما  

وال تلجاااااأ إلياااااه اإلدارة إال  واناااااه يضاااااع نهاياااااة للعقاااااد , التاااااي تملاااااك توقيعهاااااا عناااااد إخاااااالل المقااااااول ,
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كتوقيااااااع  ,ءات األخااااااررتفلاااااا  فااااااي تقوميااااااه الجاااااازا إذا كااااااان إخااااااالل المقاااااااول إخااااااالال  خطياااااارا  ولاااااام

 (1)أو استعمال وسائل الضغط المؤقتة. عليه هالغرامات التأخيري

 ,عقااااااد االشااااااغال العامااااااة لخطااااااأ المقاااااااول خبانفساااااااوهااااااذا مااااااا ذهااااااب اليااااااه الفقيااااااه)جيز(إلى القااااااول )

 (2)في العقد(. العام ,يوجد حتى ولو لم ينص عليه جزاء من النظام

العقاااااد بصاااااورة منفاااااردة كجااااازاء عااااان اخاااااالل المقااااااول دارة صااااااحبة المشاااااروع فاااااي إنهااااااء أن حاااااق اإل

لكاااااون أن  ,حتااااى وأن لااااام يااااانص العقااااد علاااااى ذلاااااك ,بذاتاااااه اصاااايل قاااااائم  قالتعاقدياااااة, حااااا التزاماتااااهب

وسااااالطة فساااااخ عقاااااد  دارة لنفساااااها مناااااذ ابااااارام العقاااااد الاااااى غاياااااة نهايتاااااه ,هاااااذا العقاااااد تحاااااتفظ باااااه اإل

دارة صااااااحبة المشاااااروع مااااان ع باااااه اإللمقااااااول تساااااتند إلاااااى ماااااا تتمتااااااالشاااااغال العاماااااة نتيجاااااة لخطاااااأ ا

وصااااااالة هاااااااذا االخيااااااار  واطاااااااراد امتياااااااازات نتيجاااااااة حرصاااااااها علاااااااى ساااااااير المرفاااااااق العاااااااام بانتظاااااااام

بالجانااااااب االقتصااااااادي للدولااااااة بشااااااكل عااااااام وهااااااذا منطقااااااي نتيجااااااة المبااااااالغ الماليااااااة الكبياااااارة التااااااي 

 (3)ترصدها له, خاصة عندما يتعلق االمر بمشروع ذي أولوية وذي اهمية وطنية.

وهاااااذه قاعااااادة أساساااااية  ,الفساااااخ دون اللجاااااوء الاااااى قاضاااااي العقااااادكقاعااااادة عاماااااة, إعاااااالن  إلدارةولااااا

 ,عليهاااااا فاااااي العقاااااد أو دفااااااتر الشاااااروط بالنسااااابة لعقاااااود االشاااااغال العاماااااة ودون حاجاااااة إلاااااى الااااانص

 إلعااااالنالتنااااازل عاااان ساااالطتها هااااذه وترفااااع مباشاااارة االماااار لقاضااااي العقااااد  لااااإلدارةعلااااى أن يمكاااان 

                                                           
 .69-,ص1(,النظرية العامة في العقود اإلدارية ,الجزء الثاني,ط1958درويش ,حسين,)  (1)
 .261ر السابق,صنقال عن الجمال ,هارون عبد العزيز ,المصد (2)
-خضير محمد جامعة, الجزائر ,منشوره غير, ماجستير رسالة, دارياإل العقد إنهاء في دارةاإل سلطة(2011) يمينة ومان عن نقال (3)

 .63ص- بسكرة
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دارة طلاااااب إذا ماااااا رفعااااات إلياااااة اإل اختصاصاااااهقاضاااااي العقاااااد أن يعلااااان عااااادم يساااااتطيع  الفساااااخ , وال

 (1)الفسخ.

سااااالطة غيااااار مطلقاااااة  نهااااااء , إنهاااااافاااااي اإلدارة هاااااذه السااااالطة التاااااي تملكهاااااا اإلويتضااااا  مااااان خاااااالل 

عقااااااد  بإنهااااااءدارة االلتاااااازام بهاااااا عناااااد قيامهااااااا ان تتااااااوفر شاااااروط معيناااااة يجااااااب علاااااى اإل بااااال يجاااااب

 اقد معها.االشغال العامة نتيجة خطأ المتع

 .التزاماتهعند تنفيذ  *ارتكاب المقاول لخطأ جسيم ول:األ الشرط 

نهااااااء وانماااااا يجاااااب أن يكاااااون المقااااااول قاااااد أرتكاااااب خطاااااأ علاااااى درجاااااة فلااااايس كااااال خطاااااأ يبااااارر اإل

دارة صاااااااحبة المشاااااروع مااااان فااااار  هاااااذا الناااااوع ماااااان حتاااااى تاااااتمكن اإلو  (2)معيناااااة مااااان الجساااااامة .

 , ا  جسااااايم خطاااااأ   المقااااااول يرتكاااااب ان يجاااااب العاماااااةال غعقاااااد االشااااا إنهااااااءالجااااازاءات المتمثااااال فاااااي 

العامااااة والمرفااااق العااااام الااااذي ماااان اجلااااه  المصاااالحةهااااذا الخطااااأ الجساااايم يعاااار   ويجااااب ان يكااااون

 وبالتاااااالي فلااااايس كااااال خطاااااأ مااااان طااااارف المقااااااول يكاااااون ساااااببا   للخطااااار نفاااااذ عقاااااد االشاااااغال العاماااااة

 علااااااى المرفااااااق العااااااام, هنهاااااااء ,خاصاااااة اذا لاااااام يظهاااااار هاااااذا الخطااااااأ الجساااااايم تاااااأثير لتوقياااااع جاااااازاء اإل

                                                           
 .262,المصدر السابق,ص  العامة االشغال عقود في الجزاءات الجمال, هارون عبد العزيز , (1)

 الذي وهو اليسير الخطأ اما, واإلهمال الغباوة من واضحة درجة على كان ولو حتى الشخص يرتكبه ال الذي وهو  الجسيم الخطاء*

 .واليقظة الذكاء المتوسط الشخص فيه الوقوع يتحاشى
 ومن األمثلة لألخطاء الجسيمة المبررة لإلنهاء في نظر الفقه والقضاء الفرنسي. (2)

 مصلحية.رفض مقاول االشغال العامة تنفيذ االوامر ال -1
 ترك موقع العمل وإيقاف تنفيذ االشغال. -2
 عدم مراعاة شروط العقد من حيث التزام تنفيذ االعمال في مواعيدها  -3
 الغش في تنفيذ االلتزامات التعاقدية. -1
 حالة افالس المقاول المتعاقد مع اإلدارة.  -5
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دارة ينااااة ماااان الجسااااامة ,حتااااى تجعاااال منااااه اإلونتيجااااة لااااذلك يجااااب ان يكااااون الخطااااأ علااااى درجااااة مع

 سببا حقيقيا لفسخ العقد.

ولكاااااان  دارة علااااااى المقاااااااول تحاااااات رقابااااااة القضاااااااء,اإل هحينئااااااذ يكااااااون الفسااااااخ بمثابااااااة جاااااازاء توقعااااااو 

ة. وقااااااد قااااااررت المحكمااااااة بااااااة القاسااااااييباااااارر هااااااذه العقو  يجااااااب ان يكااااااون إخااااااالل المقاااااااول جساااااايما  

م )الطعااااااان رقااااااام 1556ينااااااااير سااااااانة  15فاااااااي حكمهاااااااا الصاااااااادر فاااااااي  المصااااااارية دارياااااااة العلياااااااااإل

أن معيااااااار الاااااابطء فااااااي تنفيااااااذ األعمااااااال الااااااذي يباااااارر سااااااحب العماااااال  القضااااااائية( 32لساااااانة 1756

ماااان المقااااااول يقتضاااااي تحديااااد تااااااريخ البااااادء فاااااي التنفيااااذ ,وبياااااان مااااادر تجاااااوب المقااااااول فاااااي تنفياااااذ 

ضااااااا  أن ثماااااااة البااااااادء فاااااااي التنفياااااااذ دون أن يت لمساااااااندة إلياااااااة)ومرور فتااااااارة وجيااااااازة بعاااااااداالعماااااااال ا

 (1), ال يصل  سببا  لسحب العمل منه(.هيمخالفة يمكن نسبتها إل

علاااااااى بعااااااا   1555لسااااااانة  55وفاااااااي مصااااااار فقاااااااد ناااااااص قاااااااانون المناقصاااااااات والمزايااااااادات رقااااااام 

 :إلدارةلالعقد باإلرادة المنفردة  إنهاءالتي من شانها  االخطاء الجسيمة

 ؛في المدة المحددة إيداعه(عدم دفع المتعاقد للتامين النهائي الواجب 21المادة)

 ؛المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له تأخر(أذا 23المادة)

 ؛(أذا افلس المتعاقد او اعسر24/2المادة)

 ؛(إخالل المتعاقد ألي شرط من شروط العقد25المادة)
                                                           

 .687ص-السابق (,االسس العامة في العقود اإلدارية, المصدر2012الطماوي , سليمان محمد) (1)
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 بأحااااااد القيااااااام اغفاااااال أو أهماااااال أو العقااااااد شااااااروط ماااااان بااااااأي لمقاااااااولا أخاااااال إذ( )54) المااااااادة

 موصااااى بكتاااااب انااااذاره تاااااريخ ماااان يومااااا   عشاااار خمسااااة خااااالل ذلااااك أثاااار يصاااال  ولاااام التزاماتااااه

 للساااالطة كااااان االصااااالح هااااذا بااااإجراء بالقيااااام بالعقااااد المبااااين عنوانااااه علااااى الوصااااول بعلاااام عليااااه

 : العامة المصلحة تقتضيه لما وفقا التالين االجراءين احد اتخاذ في الحق المختصة

 العقد فسخ-أ

 (1). (حسابه على وتنفيذه المقاول من العمل سحب-ب

اء أمااااا فااااي فرنسااااا وباااااالطالع علااااى بعاااا  تطبيقااااات مجلااااس الدولااااة الفرنسااااي يمكاااان ذكاااار االخطاااا

دارة نتيجااااااة عقااااااد االشااااااغال العامااااااة ماااااان قباااااال اإل إلنهاااااااءالتااااااي اعتماااااادها مجلااااااس الدولااااااة الفرنسااااااي 

 , :)تااااارك المقااااااول العمااااال أو إيقااااااف تنفياااااذ االشاااااغال موضاااااوع العقااااادمعهاااااا وهاااااي خطاااااأ المتعاقاااااد 

قياااااااام المقااااااااول بتغيااااااار  , دارةحية الصاااااااادرة إلياااااااة مااااااان طااااااارف رجاااااااال اإلوامااااااار المصااااااالاألرفااااااا  

 (2)االشخاص بصورة معيبه جدا(.

رة اشاااااارت ولاااااو بصاااااو  2214( لسااااانة 1تعليماااااات تنفياااااذ العقاااااود الحكومياااااة رقااااام) العاااااراق فاااااأنوفاااااي 

( ثانيا /ج)إصاااااادار 12نهاااااااء عقااااااد المقاولاااااة ,حياااااا  نصاااااات فااااااي المااااااادة)إدارة فااااااي اإل قحااااااضااااامنيه 

قااااارار بساااااحب العمااااال مااااان المقااااااول عناااااد إخاللاااااه ببناااااود العقاااااد وتنفياااااذ االعماااااال المخااااال بهاااااا علاااااى 

                                                           
 .\1998لسنة  89قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم  (1)
 .176ص-مفتاح خليفة عبد الحميد, المصدر السابق (2)
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حساااااابه عااااان طرياااااق مقااااااول اخااااار وباتبااااااع احاااااد أسااااااليب التعاقاااااد المنصاااااوص عليهاااااا فاااااي الماااااادة 

 (1)(من هذه التعليمات(.3)

مااااان الشاااااروط العاماااااة لمقااااااوالت اعماااااال الهندساااااة المدنياااااة ( 65/1شاااااارت الياااااه الماااااادة)وهاااااو ماااااا ا

حيااااا  نصااااات )لصااااااحب العمااااال بعاااااد اعطااااااء المقااااااول إناااااذار 2225الجااااازء االول والثااااااني لسااااانة  

أو أشاااااااااااعار تحريرياااااااااااا لمااااااااااادة اربعاااااااااااة عشااااااااااار يوماااااااااااا إن يساااااااااااحب العمااااااااااال ويضاااااااااااع الياااااااااااد علاااااااااااى 

الحاااااااااالت التاليااااااااة دون الرجااااااااوع إلااااااااى  )الموقع(و)االعمااااااااال(ويخرج المقاااااااااول منهااااااااا فااااااااي أي ماااااااان

 المحكمة:

 اذا أفلس المقاول أو اشهر إعساره-أ

 إذا تقدم المقاول بطلب االشهار إفالسه أو إعساره.-ب

 بوضع أموال )المقاول(في يد أمين التفليسة. المختصةإذا صدر قرار من المحكمة -ج

 عااااادم) ان علاااااى 153/1/1571 رقااااام قراراهاااااا فاااااي العراقياااااة التمياااااز محكماااااة باااااه أخاااااذت ماااااا وهاااااذا

 نيااااة ساااوء يفتاااار  الجسااايم الخطاااأ ألن عليااااه الممياااز قبااال ماااان جسااايم خطاااأ أو غااااك وجاااود تثبيااات

 (2)(.خاصة أهميته يجعل حدا   الجسامة من يبلغ تبصر عدم أو إهمال أو المقاول قبل من

ساااااحب العمااااال الصاااااادر مااااان  بإلغااااااء( itscبااااارد دعاااااور شاااااركة) المحكماااااة التجارياااااةوعلياااااه قضااااات 

فقاااااد وجااااادت المحكماااااة  لبلاااااديات واالشاااااغال العاماااااة والخااااااص بمشاااااروع انشااااااء مااااااء الرفااااااعي,وزارة ا

تلكااااؤ المقاااااول بتنفيااااذ  فاااااعتبرتأن الماااادعي عليااااه لاااام يقاااام بفاااات  اعتماااااد مااااالي ولاااام يساااالم المشااااروع 
                                                           

 .2011لسنة  019تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقي رقم (1)
 .269-مجلة القضاء العراقية, العددان االول والثاني,ص (2)
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اعمااااال المقاولااااة وعجاااازه عاااان االساااااتمرار بهااااا علااااى الاااارغم ماااان اناااااذاره ماااان صاااااحب العماااال علاااااى 

ساااااحب  ألجاااااراءوط العامااااة لمقااااااوالت اعماااااال الهندساااااة المدنيااااة مباااااررا  (مااااان الشااااار 65وفااااق الماااااادة )

وصاااااااادقت محكمااااااااة التميااااااااز  القااااااااانون والعقااااااااد بينهمااااااااا, ألحكااااااااامالعماااااااال منااااااااه وموافقااااااااة السااااااااحب 

 (1)االتحادية الحكم.

عقاااااااد  إنهااااااااءمااااااان خاااااااالل هاااااااذه النصاااااااوص يتضااااااا  ان المشااااااارع العراقاااااااي اجااااااااز لاااااااإلدارة سااااااالطة 

تيجاااااة خطاااااأ المقاااااول ومااااان دون الرجاااااوع الااااى المحكماااااة ,وهاااااو ن بااااااإلرادة المنفااااردة االشااااغال العاماااااة

بهاااذا يقاااارر حقاااا لااااإلدارة متاااى مااااا صااادر خطااااأ مااان جانااااب المقااااول ان تقااااوم بإنهااااء عقااااد االشااااغال 

 باإلرادة المنفردة. العامة

دائاااااارة العطاااااااءات الحكوميااااااة فااااااي شااااااروط اعمااااااال المقاولااااااة فااااااي  فقااااااد اشااااااارات ردن ,أمااااااا فااااااي األ

 االلتااااااازام فاااااااي اخفاااااااق أو رفااااااا  أو ، األشاااااااغال عااااااان المقااااااااول تخلاااااااي اذا ( أناااااااه )12/1الماااااااادة )

ذا  ، النافاااااذة العماااااال صاااااااحب بتعليماااااات  دونمااااااا الالزمااااااة بالساااااارعة التنفياااااذ مواصاااااالة فااااااي اخفااااااق وا 

 بااااذلك إشااااعاره العماااال لصاااااحب يمكاااان فإنااااه خطيااااا، اشااااعاره ماااان بااااالرغم بالعقااااد أخاااال   انااااه أو تاااأخر،

 الخطاااااوات كااااال باتخااااااذ المقااااااول يقااااام لااااام إذا. التقصاااااير  فياااااه ومبيناااااا   ،"الماااااادة" هاااااذه إلاااااى مشااااايرا   ،

 صااااااااحب اشاااااااعار تسااااااالمه تااااااااريخ مااااااان يوماااااااا( 14) خاااااااالل التقصاااااااير لمعالجاااااااة عملياااااااا الممكناااااااة

 مااااادة خاااااالل للمقااااااول ثاااااان اشاااااعار توجياااااه بعاااااد العقاااااد إنهااااااء العمااااال لصااااااحب يمكااااان فإناااااه العمااااال،

 الماااااااواد فياااااااه تاااااااركوي الموقاااااااع يخلاااااااي ان المقااااااااول علاااااااى يتعاااااااين ، وعندئاااااااذ.  أخااااااارر يوماااااااا( 21)

                                                           
 .2013لسنة 11العراقية, قراراها رقم المحكمة التجارية  (1)
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 حساااااب باساااااتخدامها تعليماااااات العمااااال صااااااحب يصااااادر للمقااااااول معااااادات وأياااااة ا لياااااة والتجهيااااازات

 .(األشغال إنجاز يتم أن إلى وذلك الثاني إشعاره

لاااااااة الموحااااااااد للمشاااااااااريع (  ماااااااان تعليماااااااات عقااااااااد المقاو 15/2المااااااااادة)فاااااااي وهاااااااذا مااااااااا اشاااااااارا اليااااااااه 

عقااااد ماااان قباااال صاااااحب العماااال ( حياااا  نصااااات ال إنهاااااءفااااي باب)2215ردنيااااة لساااانة االنشااااائية األ

 العقد في الحاالت التالية: إنهاء)يحق لصاحب العمل 

(او فااااااااي االسااااااااتجابة 2/4إذا اخفاااااااق المقاااااااااول فاااااااي تقااااااااديم ضااااااامان االداء بموجااااااااب الماااااااادة)-أ

 (؛15/1صويب كما ورد في المادة)إلشعار بالت

االساااااتمرار فاااااي  إذا تخلاااااى المقااااااول عااااان تنفياااااذ االشاااااغال , أو إذا باااااين بوضاااااوح فاااااي عااااادم-ب

 تنفيذ التزاماته بموجب العقد ؛

 أن المقاول اخفق بدون عذر مقبول في :-ج

 الفصل الثامن؛ ألحكاممواصلة العمل وفقا  -1

( المتعلقاااااة باااااالرف  او الماااااادة 7/5التقياااااد باااااأي إشاااااعار صاااااادر بموجاااااب أي مااااان الماااااادة )-2

 ؛لإلشعارتسلمه  ( يوما  من تاريخ25االصالحات ,خالل ) بأعمال( المتعلقة 7/6)

إذا قااااااام المقاااااااول بتلاااااازيم االشااااااغال بكاملهااااااا لمقاااااااول فرعااااااي , او بالتنااااااازل عاااااان العقااااااد دون -د

 الحصول على الموافقة المطلوبة ؛
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 أن المقاول قد أصب  مفلسا  أو معسرا  , أو تعر  لتصفية موجوداته ؛-ه

( رشاااااوة أن المقااااااول قااااادم أو عااااار  علاااااى أي شاااااخص )بصاااااورة مباشااااارة أو غيااااار مباشااااارة -و

أو هدياااااة أو منحاااااة أو عمولاااااة أو هباااااة مالياااااة كترغياااااب أو مكافاااااأة مقابااااال أن يعمااااال أو يمتناااااع 

 (1)عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد.

 .نهاءأعذار المقاول قبل اتخاذ قرار اإل الشرط الثاني: 

دارة صاااااااااحبة اال انااااااااه أوجااااااااب علااااااااى اإل نهاااااااااء,لرغم ماااااااان وجااااااااود خطااااااااأ جساااااااايم يسااااااااتوجب اإلاباااااااا

نبيهااااه ألخطائااااه قباااال اتخاااااذ جااااراء اولااااي أو تاااادبير إداري وهااااو إعااااذار المقاااااول وتالمشااااروع اتخاااااذ إ

 نهاء.قرار اإل

دارة وفقااااا  لمااااا اسااااتقر عليااااه قضاااااء مجلااااس الدولااااة الفرنسااااي ,التاااازام بإعااااذار المقاااااول قباااال فعلااااى اإل

إعالنهااااا جاااازاء الفسااااخ ,مااااع تحديااااد مهلااااة معقولااااة لااااه لتنفيااااذ التزامااااه, وغالبااااا مااااا ياااانص علااااى هااااذا 

زام فااااي العقااااد أو دفاااااتر الشااااروط ,إال أن عاااادم الاااانص عليااااه ال يغياااار ماااان االماااار شاااايئا  ويلاااازم االلتاااا

فااااااإذا امتثاااااال لهااااااذا االخطااااااار فيكااااااون عندئااااااذ قااااااد أصاااااال   (2)إعااااااذار المقاااااااول قباااااال توقيااااااع الفسااااااخ.

أماااااا إذا لااااام يكتااااار  لاااااه ,فيجاااااوز فاااااي هاااااذه الحالاااااة لاااااإلدارة اتخااااااذ الجااااازاء المناساااااب بحقاااااة  الخطاااااأ,

 (3)وقد يصل هذا الجزاء الى حد إنهاء العقد. عام,ماية الصال  الحل

                                                           
 ,الفصل الخامس عشر, إنهاء العقد من قبل صاحب العمل.2015تعليمات  عقد المقاولة الموحد للمشاريع االنشائية االردنية لسنة  (1)
 .275,المصدر السابق,ص  العامة االشغال عقود في الجزاءات نقال عن الجمال ,هارون عبد العزيز , (2)
 .160ص-عبد اهلل حمود ,إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة, المرجع السابق محمد (3)
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االعااااذار, كااااذلك فااااإن أحكااااام القضاااااء  شااااترطتالمناقصااااات والمزاياااادات لاااام  الئحااااة مصاااار فااااأن وفااااي

اال ان الئحاااااااااة المناقصاااااااااات والمزايااااااااادات  (1)المصاااااااااري ال توجاااااااااب أتخااااااااااذ مثااااااااال هاااااااااذا االجاااااااااراء.

المقاااااول  حالااااة اخاااااللففااااي  فقااااط حياااا  نصاااات علااااى ) االعااااذاراجااااراءات المصااااري اشااااارت الااااى 

المباااااين فاااااي العقاااااد ومضاااااى علاااااى  هباااااذلك علاااااى عنوانااااا بإناااااذارهدارة التعاقدياااااة وقامااااات اإل هبالتزاماتااااا

بوساااااااع  خمساااااااة عشااااااار يوماااااااا دون ان يقاااااااوم المقااااااااول باإلصاااااااالح المطلاااااااوب فاااااااإن اإلناااااااذارذلاااااااك 

ماااااا ساااااحب العمااااال مااااان المقااااااول وتنفياااااذ باااااذات  ابه الخااااااصعلاااااى حسااااا هاإلدارة إماااااا فساااااخ العقاااااد وا 

المعلااااان عنهاااااا والمتعاقاااااد علاااااى أساساااااها ماااااع حقهاااااا فاااااي الاااااتحفظ علاااااى كااااال  وط والمواصااااافاتالشااااار 

وأدوات أو مااااااااواد دون أن تكااااااااون  ا التمااااااااا يخااااااااص المقاااااااااول ويوجااااااااد فااااااااي محاااااااال العماااااااال ماااااااان 

مسااااائولة عماااااا يصااااايبها مااااان تلاااااف أو نقاااااص كماااااا يجاااااوز لهاااااا أن تبيعهاااااا دون أدناااااى مسااااائولية مااااان 

التنفيذياااااااااة لقاااااااااانون  ةالالئحااااااااا مااااااااان (54) وذلاااااااااك حسااااااااابما جااااااااااء بااااااااانص الماااااااااادة( جاااااااااراء البياااااااااع 

 (2).المصري المناقصات والمزايدات

الشااااااروط العامااااااة لمقاااااااوالت اعمااااااال الهندسااااااة المدنياااااااة ( 65وفااااااي العااااااراق, فقااااااد اشااااااارت المااااااادة )

المقااااااول إنااااااذار أو اشاااااعار تحريريااااااا لمااااادة أربعااااااة عشااااار يومااااااا إن  إعطاااااااء)لصااااااحب العماااااال بعاااااد 

 (ألعمال ويخرج المقاول منها...ويضع اليد على الموقع وايسحب العمل 

                                                           
 .277, المصدر السابق , العامة االشغال عقود في الجزاءاتالجمال ,هارون عبد العزيز,   (1)
 .71-70ص-القانونية ,المركز القومي لإلصدارات1(االسس العامة في العقود اإلدارية,ط2008خليفة, عبد العزيز عبد المنعم) (2)
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 السااااااالفة الااااااذكر العراقااااااي الماااااادني القااااااانون ماااااان( 563) المااااااادة ماااااان االولااااااى الفقاااااارة فضااااااال عاااااان

 اجااااال لااااه ويحاااادد, التعاقديااااة التزاماتااااه بتنفيااااذ يخاااال الااااذي المقاااااول إنااااذار العماااال لاااارب بااااان نصاااات

 .التنفيذ في الصحية الطريقة الى العدول او, الخلل إلصالح مناسبا

( ماااااان عقااااااد المقاولااااااة الموحااااااد للمشاااااااريع 15/1اشااااااارات المااااااادة)فقااااااد ي ردناااااااأل التشااااااريع فااااااي ماااااااأ

بضااااااارورة االشاااااااعار مااااااان اجااااااال تصاااااااويب االعماااااااال حيااااااا  نصاااااااات )إذا  2215االنشاااااااائية لعاااااااام 

اخفاااااق المقااااااول فاااااي تنفياااااذ أي التااااازام بموجاااااب العقاااااد , يقاااااوم المهنااااادس بأرساااااال اشاااااعار لاااااه طالباااااا  

  (1)خالل مدة معقولة محددة(.منه تدارك هذا االخفاق وعالجه 

 دارة بإنهاء عقد االشغال العامة.الشرط الثالث :صدور قرار من اإل

العقدياااااااة فاااااااي االجااااااال الاااااااذي حااااااادده  هالتزاماتااااااان عااااااادم تااااااادارك المقااااااااول التقصاااااااير الاااااااذي يطاااااااال إ

يكاااااون  لوضاااااع حاااااد للرابطاااااة التعاقدياااااة بشاااااكل نهاااااائي ,وهاااااذا ال لاااااإلدارةاألعاااااذار هاااااو سااااابب كااااااف 

 نهاء.قرار اداري يتضمن اإل هإال بإصدار 

حا ومشاااااروعا ويجاااااب ان شاااااانه شاااااان اي قااااارار اداري يجاااااب ان يكاااااون صاااااحي نهااااااء ,ن قااااارار اإلأو 

 عااااااادم ان مشاااااااوبا بعيااااااابواال كااااااا هبإصااااااادار نهااااااااء مااااااان الجهاااااااة المختصاااااااة قانوناااااااا يكاااااااون قااااااارار اإل

وكااااااذللك يجااااااب ان تتااااااوفر فيااااااه الشااااااروط الشااااااكلية المقاااااارر فااااااي نصااااااوص القااااااانون , االختصاااااااص 

نهااااااء مساااااببا الن .وكاااااذلك يجاااااب ان يكاااااون قااااارار اإلشاااااروط العقاااااد  ةالموجاااااود فاااااي كراسااااا والشاااااروط

وتشاااااامل هااااااذه الرقابااااااة مشااااااروعية  ,شااااااغال العامااااااة يخضااااااع لرقابااااااة القضاااااااء نهاااااااء عقااااااد االإقاااااارار 
                                                           

 ,الفصل الخامس عشر,  إنهاء العقد من قبل صاحب العمل.2015عقد المقاولة الموحد للمشاريع االنشائية األردنية لعام  (1)
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ولكااااان عنااااادما يقااااارر المشااااارع  هاااااذا الجااااازاء للخطاااااأ الاااااذي اقترفاااااه المقااااااول, مالئمتاااااهالقااااارار ومااااادر 

 (1)ذ تقتصر رقابة القضاء على المشروعية دون المالئمة.فعندئ جزاء الفسخ لخطأ معين,

ع لرقابااااة القضاااااء ماااان حياااا  ضااااعقااااد االشااااغال العامااااة يجااااب ان يخ إنهاااااءن قاااارار أالباحاااا   جاااادوي

فااااي ذلااااك شااااان  شااااانهعقااااد االشااااغال العامااااة قاااارار اداري  إنهاااااءن قاااارار أذلااااك  االلغاااااء والتعااااوي ,

 دارية .ن التي تخضع لها القرارات اإلالطع وإلجراءات ألحكاماي قرار اداري اخر يخضع 

 

                                                           
 162ص-نقال عن محمد عبد اهلل حمود, إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة المصدر السابق (1)
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 المبحث الثاني

 )عقد االمتياز(إنهاء عقد التزام المرافق العامةدارة في سلطة اإل

نهااااااء االنفااااارادي لعقاااااود لاااااإلدارة مانحاااااة االلتااااازام سااااالطة اإل أكاااااد مجلاااااس الدولاااااة الفرنساااااي أن      

االلتاااازام حياااا  قاااارر  ل اسااااتردادشااااك تأخااااذالتاااازام المرافااااق العامااااة لاااادواعي المصاااالحة العامااااة والتااااي 

العقاااااود )يحاااااق للسااااالطة المتعاقااااادة مانحاااااة االلتااااازام بمقتضاااااى القواعاااااد العاماااااة المطبقاااااة علاااااى أناااااه 

ومااااااع مراعاااااااة حااااااق الملتاااااازم فااااااي التعااااااوي  أن تنهااااااي عقااااااد االلتاااااازام قباااااال حلااااااول أجلااااااة  داريااااااة,اإل

 (1)لدواعي المصلحة العامة(.

كاااااااان أو -فاااااااردأ–قاااااااد اداري  يتاااااااولى الملتااااااازم عقاااااااد االلتااااااازام بانة)عالطمااااااااوي  العميااااااادوقاااااااد عااااااارف 

مقابااااااااال رساااااااااوم  ,واساااااااااتغاللهبمقتضااااااااااه وعلاااااااااى مساااااااااؤولية إدارة مرفاااااااااق عاااااااااام اقتصاااااااااادي -شاااااااااركة

عاااااان  يتقاضااااااها مااااان المنتفعاااااين ماااااع خضاااااوعه للقواعاااااد الضاااااابطة لساااااير المرافاااااق العاماااااة فضاااااال  

 (2)لعقد االمتياز(.الشروط التي تضمنها اإلدارة 

رقاااااام ماااااان القااااااانون الماااااادني العراقااااااي  (515ة االولااااااى ماااااان المااااااادة)قااااااد عرفتااااااه الفقاااااار وفااااااي العااااااراق ف

ويكااااااون  )عقااااااد الغاااااار  منااااااه إدارة مرفااااااق عااااااام ذي صاااااافة اقتصااااااادية . بأنااااااه 1551ة ن( لساااااا42)

                                                           
 .377ص-(العقود اإلدارية, المرجع السابق2012نابلسي, نصري منصور)نقاًل عن  (1)
 .89ص-(االسس العامة في العقود اإلدارية, المرجع السابق2012الطماوي, سليمان محمد ) (2)
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هاااااذا العقاااااد باااااين الحكوماااااة وباااااين فااااارد أو شاااااركة يعهاااااد إليهاااااا باساااااتغالل المرفاااااق مااااادة محاااااددة مااااان 

 (1)الزمن بمقتضى قانون(.

ماااااان خااااااالل ماااااان  االمتياااااااز لشااااااركة نفااااااط  1525باااااادأت منااااااذ ساااااانة  فااااااي العااااااراق عقااااااود االمتيااااااازو 

شاااااااركة نفاااااااط البصااااااارة ومااااااان   ,1532وشاااااااركة نفاااااااط الموصااااااال ومااااااان  االمتيااااااااز عاااااااام  العاااااااراق ,

لسااااااانة  65,غيااااااار ان هاااااااذه العقاااااااود تااااااام ايقافهاااااااا بعاااااااد صااااااادور قاااااااانون رقااااااام 1535االمتيااااااااز عاااااااام 

ت مرحلااااااة عقااااااود وبصاااااادور هااااااذا القااااااانون انتهاااااا شااااااركة نفااااااط العااااااراق المحاااااادودة, بتااااااأميم– 1572

 (2)االمتياز .

م قااااد عاااارف العقااااد بشااااكل عااااام فااااي 1576لساااانة  43القااااانون الماااادني االردنااااي رقاااام ف وفااااي االردن

فقهماااااا ا)بأناااااه ارتباااااط االيجاااااب الصاااااادر ماااان أحااااد المتعاقااااادين بقبااااول االخاااار وتو  منااااه (57المااااادة)

ب عليااااااه ا بمااااااا وجااااااماااااعلاااااى وجااااااه يثباااااات أثاااااره فااااااي المعقااااااود عليااااااه ويترتاااااب عليااااااه التاااااازام كاااااال منه

 باعتباااااره خاااااص بشااااكل االلتاااازام عقااااد الااااى يتطاااارق لاااام االردنااااي الماااادني القااااانون ان غياااار (ل خاااار

 ماااااا دارياإل العقاااااد علاااااى ينطباااااق بأناااااه يؤكاااااد أنفاااااا الماااااذكورة الماااااادة فاااااي جااااااء ماااااا وان إدارياااااا عقااااادا

 (3).يالمدن العقد على ينطبق

ن كاااال امتياااااز لتشااااغيل أعلااااى  ساااااتير عااااادةدعقااااد امتياااااز المرافااااق العامااااة تاااانص ال ألهميااااةونظاااارا  

يجاااااوز منحاااااة اال بقاااااانون , وهاااااذا ماااااا اخاااااذ باااااه الدساااااتور االردناااااي الاااااذي  واساااااتغالل مرفاااااق عاااااام ال

                                                           
 .99ص-نقال عن محمد حمود ,إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة ,المصدر السابق (1)
 iraqieconomists.net.(تاريخ شركات النفط االجنبية2013الدكتور فخري قدوري) (2)
 .191ص-(عقد االلتزام, مجلة القانون, جامعة عدن, العدد السادس عشر2010جريسات, رياض الياس) (3)
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( منااااااه علااااااى أن )كاااااال امتياااااااز يعطااااااي لماااااان  أي حااااااق يتعلااااااق  باسااااااتثمار 117نااااااص فااااااي المااااااادة)

 المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون(.

 شاااااركة امتيااااااز عقاااااد :مثااااال االمتيااااااز عقاااااود لااااابع  القاااااانوني النظاااااام الردنااااايا المشااااارع حااااادد وقاااااد

 بالحااااااافالت العااااااام النقاااااال امتيااااااز وعقااااااود ,عمااااااان كهرباااااااء شاااااركة امتياااااااز وعقااااااد ,البتاااااارول مصااااافاة

 (1).الطريق على

 -عر  الخصائص العامة االساسية لعقد التزام المرافق العامة:يمكن من خالل ما تقدم 

 ؛الشركات الخاصة دارة وبين احد االفراد أويبرم بين اإل االلتزام عقد اداري-1

أي نشاااااااط  التاااااازام المرافااااااق العامااااااة موضااااااوعه إدارة اسااااااتغالل مرفااااااق ماااااان المرافااااااق العامااااااة,-2

 ؛يستهدف النفع العام 

 (2)االلتزام له دائما مدة محدودة.-3

 ؛المالية وأخطارهالملتزمة نفقات المشروع  الجهةتتحمل -4

ذي يتقاضااااااااه الملتااااااازم مقابااااااال اداء هاااااااذه الخدماااااااة عباااااااارة عااااااان رساااااااوم يكاااااااون العاااااااو  الااااااا-5

 ؛يحصل عليها من المنتفعين بالمرفق

 

                                                           
 .323ص–(, القانون اإلداري, دار الثقافة للنشر والتوزيع 2009كنعان , نواف) (1)
 .503-502ص-بي الحقوقيةعبد الوهاب ,محمد رفعت ,مبادى واحكام القانون اإلداري, منشورات  الحل (2)
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 (1)يكون عمال المرافق العامة التي تدار عن طريق االمتياز تابعين للملتزم.-6

فااااي  تسااااتعر  الدراسااااةمطلبااااين  ىالمبحاااا , إلااااهااااذا فااااي ماااان خااااالل مااااا تقاااادم ستقساااام الدراسااااة 

 ألسقاط االلتزام. اد في عقد االلتزام ,والمطلب الثانيالمطلب االول االسترد

 المطلب االول

 ) استرداد االمتياز( في عقد االلتزام االسترداد

داريااااة فااااي اي وقاااات نهاااااء عقودهااااا اإلإالحااااق فااااي  لااااإلدارةلقااااد بيناااات الدراسااااة فيمااااا ساااابق بااااأن      

بمااااا فااااي ذلااااك  ,داريإلتقر عليااااه الفقااااه والقضاااااء اوهااااذا مااااا اساااا متااااى اقتضااااى ذلااااك الصااااال  العااااام,

 االلتزام(. استرداددارة في إنهاء عقد االلتزام )ويطلق على حق اإل عقد االلتزام .

دارياااااة )إجااااراء منفاااارد صااااادر ماااان الجهااااة اإل االساااااترداد (دي لوبااااادير)الفرنسااااي وقااااد عاااارف الفقيااااه 

وي  المانحاااااة أثنااااااء تنفياااااذ االلتااااازام بغااااار  إنهائاااااه قبااااال انقضااااااء مدتاااااه العادياااااة مقابااااال دفاااااع تعااااا

 (2)للملتزم(.

نهايتاااااه الطبيعياااااة  لاالمتيااااااز, قبااااادارة لعقاااااد )عباااااارة عااااان إنهااااااء اإل الطمااااااوي بأناااااه العميااااادوعرفاااااه 

االسااااااترداد فااااااي عقااااااد  و (3)دون خطااااااأ ماااااان جانااااااب الملتاااااازم ,مقاباااااال تعويضااااااه تعويضااااااا  عااااااادال  (.

فاااااي  عاااااي ,الطبي ميعاااااادهداري قبااااال نهااااااء العقاااااد اإلإهاااااو اال تطبياااااق لحاااااق اإلدارة فاااااي  االلتااااازام ماااااا

                                                           
 .100ص-محمد عبد اهلل حمود, إنهاء العقد اإلداري بالرادة المنفردة, المصدر السابق (1)
 .318ص-,مؤسسة الطوابجي1(عقد امتياز المرفق العام,ط2003ابراهيم الشهاوي) (2)
 .660ص-الطماوي, سليمان محمد ,االسس العامة في العقود اإلدارية ,المصدر السابق (3)
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ى ولااااو تضاااامن العقااااد نصااااا  ثاااام فااااإن االسااااترداد يااااتم بقاااارار إداري حتاااا ناالمتياااااز. وماااامجااااال عقااااود 

 (1)فمثل هذا النص كاشف ومنظم ال مقرر لحق جديد. دارة في االلتجاء إلية.على حق اإل

نهاااااااء اإليكااااااون ان  ا, فأماااااانهاااااااءفااااااي اإل مختلفااااااةيأخااااااذ اوضاااااااعا  فااااااي عقااااااود االمتياااااااز واالسااااااترداد

تقااااارره  نهااااااءأن اإل و, أفاااااي العقاااااد  علياااااهغيااااار منصاااااوص يكاااااون فاااااي العقاااااد أو  هيااااامنصاااااوص عل

 .وتستعر  الدراسة هذه االوضاع بالتفصيلخاصة, قوانين 

 المنصوص علية في العقد أو االسترداد التعاقدي. سترداداالأوال: 

 (2)واالسااااترداد المنصااااوص عليااااه فااااي العقااااد هااااو النظااااام الغالااااب بالنساااابة لمعظاااام عقااااود االمتياااااز.

المعااااادل)على اناااااه  1574لسااااانة125مااااان القاااااانون المصاااااري رقااااام  (4) الماااااادة هماااااا تضااااامنتوهاااااذا 

 (.مدتهقبل انتهاء  استردادهيجب أن تحدد وثيقة االلتزام شروط وأوضاع 

 داالمتياااااز, بتحديااااواالسااااترداد التعاقاااادي هااااو الااااذي ياااانظم كيفيااااة اعمااااال الشااااروط الااااواردة فااااي عقااااد 

ضاااارورة اعااااذار الملتاااازم برغبااااة الجهااااة مانحااااة االلتاااازام فااااي  كقااااا , وكااااذلدقيزمنيااااا   تحديااااداماااادة العقااااد 

دارة ماااااان اسااااااترداد المرفااااااق قباااااال نهايااااااة عقااااااد يجااااااب ان يكااااااون هاااااادف اإل االمرفااااااق, كماااااااسااااااترداد 

علااااااى االسااااااترداد غاااااال يااااااد الملتاااااازم عاااااان إدارة  بالعامااااااة, ويترتاااااااالمتياااااااز هااااااو تحقيااااااق المصاااااالحة 

 (3)في التعوي  المناسب. أحقيتهالمرفق مع 

                                                           
 .662ص–(االسس العامة في العقود اإلدارية ,المصدر السابق 2012الطماوي , سليمان محمد) (1)
 .663ص-الطماوي ,سليمان محمد, االسس العامة في العقود اإلدارية, المرجع نفسه (2)
 .203ص-جريسات, رياض الياس, عقد االلتزام, المرجع السابق (3)
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ن كاااااان حقاااااا  أصااااايال و  أن  وحااااادها, إالمااااان جانبهاااااا  انفاااااراديبقااااارار  تمارساااااه لاااااإلدارةهاااااذا الحاااااق وا 

الشااااااروط المتعلقااااااة بااااااه والمدرجااااااة بوثيقااااااة االلتاااااازام شااااااروطا  تعاقديااااااة .يتعااااااين علااااااى  الفقااااااه يعتباااااار

النيااااااااة المشااااااااتركة -إذا اقتضااااااااى االماااااااار-القاضااااااااي أن يطبقهااااااااا بدقااااااااة وان يسااااااااتجلي فااااااااي تفساااااااايرها

 (1)للمتعاقدين.

مااااان قبيااااال نااااازع الملكياااااة للمنفعاااااة  باناااااةالفقهياااااة الاااااى تكياااااف االساااااترداد  ا راءذهبااااات بعااااا   وقاااااد

غيااااااار صاااااااحي  ,الخاااااااتالف النظاااااااام -كماااااااا الحاااااااظ فقهااااااااء اخااااااارون–هاااااااذا الااااااارأي  نالعاماااااااة. ولكااااااا

القااااااانوني لكاااااال ماااااان االجااااااراءين ,فضااااااال  عاااااان أن االسااااااترداد ينصااااااب علااااااى منقااااااوالت باااااال وعلااااااى 

االلتااااااازام, لااااااايس إال مجااااااارد فساااااااخ لعقاااااااد  االساااااااتردادأن  ةللملتااااااازم, والحقيقاااااااأماااااااوال ليسااااااات مملوكاااااااة 

دون خطاااااااأ مااااااان المتعاقاااااااد لااااااادواعي  دارياااااااة,ود اإلمااااااان اإلدارة لحقهاااااااا فاااااااي إنهااااااااء العقااااااا اساااااااتعماال  

 (2)الصال  العام.

 ,لمباشاااااارة ساااااالطة االسااااااترداد التعاقاااااااديالشااااااروط الخاصااااااة الواجااااااب توافرهااااااا  نسااااااتعر وقباااااال أن 

ينقضااااي فيااااه العقااااد باتفاااااق الطاااارفين  راالتفاااااقي, فاااااألخييتعااااين علينااااا أن نفاااارق بينااااه وبااااين الفسااااخ 

وقاااااااد  ,اء المااااااادة المنصاااااااوص عليهاااااااا فاااااااي العقااااااادقبااااااال تنفياااااااذ موضاااااااوعه بالكامااااااال أو قبااااااال انقضااااااا

المتعاقاااااد أو عااااادم تعويضاااااه, ويعتبااااار الفساااااخ فاااااي هاااااذه الحالاااااة  الطااااارفين تعاااااوي  اتفااااااقيتضااااامن 

 مجرد تطبيق للقواعد العامة.

                                                           
 .277ص-سلطة العامة في العقود اإلدارية, المرجع السابقاحمد عثمان عياد, مظاهر ال نقال عن(1)
 .662ص–نقال عن سليمان الطماوي, االسس العامة للعقود اإلدارية, المرجع السابق  (2)
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الصااااال  العااااام ,مااااع كفالااااة  اقتضااااى ذلااااكإذا  تمارسااااه لااااإلدارة بينمااااا االسااااترداد التعاقاااادي هااااو حااااق

دارة فاااااااي إنهااااااااء م ,فهاااااااو ناااااااوع مااااااان التوفياااااااق باااااااين حاااااااق اإلوضااااااامانة الحقاااااااوق المشاااااااروعة للملتاااااااز 

إذا تضااااااامن العقاااااااد حصااااااار االساااااااباب التاااااااي تجياااااااز  وأناااااااهعقودهاااااااا وباااااااين حقاااااااوق الملتااااااازم ,كماااااااا 

 (1)دارة أن تتقيد بها.يتعين على اإل فانةاالسترداد 

 -تعاقدي:مارسة االسترداد الشروط م

ط التاااااي يجاااااب يشاااااترط مجلاااااس الدولاااااة الفرنساااااي لممارساااااة حاااااق االساااااترداد االتفااااااقي بعااااا  الشااااارو 

دارة بمراعااااااااة ي ,كماااااااا أن القضااااااااء المصاااااااري يلااااااازم اإلمراعاتهاااااااا عناااااااد تقريااااااار االساااااااترداد التعاقاااااااد

 بع  هذه الشروط.

جاااااب أن ياااااتم ذلاااااك خاااااالل الفتااااارة دارة الملتااااازم برغبتهاااااا فاااااي اساااااترداد االلتااااازام ويأن تناااااذر اإل-1

 التي يحددها العقد أو تحددها دفاتر الشروط.

إذا حااااادد العقاااااد  كالعقاااااد, وذلااااادارة بأساااااباب االساااااترداد المنصاااااوص عليهاااااا فاااااي أن تتقياااااد اإل-2

 (2)مدته. انقضاءاسترداد االلتزام قبل  لإلدارةاألحوال التي يجوز فيها 

يجااااوز خاللهااااا اسااااترداد  لااااى ماااادة معينااااة القااااد تتضاااامن عقااااود االمتياااااز فااااي احااااوال كثياااارة ع-3

يجااااااوز االسااااااترداد خاللهااااااا ,فعلااااااى  مااااااا نااااااص فااااااي العقااااااد علااااااى الماااااادة التااااااي ال االمرفااااااق, فااااااإذ

                                                           
 .278ص–عياد, أحمد عثمان, مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية, المرجع السابق  (1)
 .278ص-في العقود اإلدارية, المرجع السابقعياد, أحمد عثمان, مظاهر السلطة العامة  (2)
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دارة ماااااان ممارسااااااة ساااااالطتها فااااااي إنهاااااااء يمنااااااع اإل هااااااذا ال نالشاااااارط. ولكاااااادارة احتاااااارام ذلااااااك اإل

 (1)عقد االلتزام خالل هذه المدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

برام إالساااااالطة المختصااااااة باااااا ياالتفاااااااقي, هااااااة المختصااااااة بممارسااااااة حااااااق االسااااااترداد والساااااالط-4

 .العقود

 هالعقااااااد, فاناااااادارة قااااااد خالفاااااات الشااااااروط المنصااااااوص عليهااااااا فااااااي واذا ثباااااات للقاضااااااي أن اإل-5

يملااااااك أن يحكاااااام عليهااااااا بااااااالتعوي  ,كمااااااا أنااااااه يسااااااتطيع أن يقضااااااي بإلغاااااااء القاااااارار الصااااااادر 

 (2)باالسترداد.

 مرعااااااااهنهااااااااء عقاااااااد االلتااااااازام دون دارة فاااااااي إيتضااااااا  ان سااااااالطة اإل ل الشااااااارط الخاااااااامسمااااااان خاااااااال

غياااااااار مشااااااااروعة بعياااااااادا عاااااااان  ألساااااااابابأو ممارسااااااااتها الشااااااااروط المنصااااااااوص عليهااااااااا فااااااااي العقااااااااد 

دارياااااااة بهاااااااذا الخصاااااااوص تكاااااااون خاضاااااااعة لرقاباااااااة ت الصاااااااال  العاااااااام ,فاااااااان القااااااارارات اإلمقتضااااااايا

مااااان ضااااارر أو الحكااااام القضااااااء ,والقضااااااء يساااااتطيع ان يحكااااام أماااااا بتعاااااوي  الملتااااازم عماااااا لحقاااااه 

 قرار االسترداد غير مشروع. بإلغاء

 .التعاقديفي العقد أو االسترداد غير  هالمنصوص علي غير دثانيا: االستردا

 تعاقاااااادي خالفااااااا فقهيااااااا بااااااين مؤيااااااد لهااااااذا الحااااااق وبااااااين معااااااار ,الغياااااار ت فكاااااارة االسااااااترداد اثااااااار 

خاااااارج نصاااااوص العقاااااد  قدارة اساااااترداد المرفااااان حاااااق اإلفاااااالفريق المؤياااااد وهاااااو الغالاااااب يااااارر ان مااااا

                                                           
 .105-العقد اإلداري باإلرادة المنفردة, المرجع السابق إنهاءمحمد عبداهلل حمود,  (1)
 .661ص-الطماوي, سليمان محمد, االسس العامة في العقود اإلدارية, المرجع السابق (2)
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ترداد التعاقاااادي سااااوحتااااى فااااي اثناااااء الماااادة التااااي نااااص العقااااد علااااى عاااادم جااااواز االودفاااااتر الشااااروط 

يمكااااان التناااااازل  اساااااتنادا الاااااى سااااالطتها التاااااي ال لاااااإلدارةيااااارون ان هاااااذا الحاااااق ثابااااات  موهااااا ،خاللهاااااا

دال طريقااااااة بأو اساااااات واسااااااتغالله إدارتااااااهعنهااااااا فااااااي تعااااااديل أركااااااان تنظاااااايم المرفااااااق العااااااام وقواعااااااد 

 .جديدة بطريقة اإلدارة القديمة متى اقتضى ذلك الصال  العام

 الفسااااخ لفكاااارة أنكاااااره علااااى بناااااء التعاقاااادي غياااار االسااااترداد فكاااارة الفقااااه ماااان الثاااااني االتجاااااه وينكاااار

 خااااااارج وجااااااود لهااااااا لاااااايس االسااااااترداد فكاااااارة أن الفقااااااه هااااااذا رااللتاااااازام, وياااااار  عقااااااد نصااااااوص خااااااارج

 المكتسااااااابة الحقااااااوق فكاااااارة ماااااان اسااااااااس علااااااى ذلااااااك رويباااااار الشاااااااروط,  دفاااااااتر وأ العقااااااد نصااااااوص

 لحااااااين االلتاااااازام عقااااااد إباااااارام منااااااذ العااااااام المرفااااااق اسااااااتغالل فااااااي مكتسااااااب حااااااق للملتاااااازم أن بمعنااااااى

 مادامااااااات المنفاااااااردة بإرادتهاااااااا العقاااااااد تنهاااااااي أن لاااااااإلدارة لااااااايس أناااااااه ذلاااااااك علاااااااى ويترتاااااااب ,انتهائاااااااه

 (1).نهاءاإل ذلك تجيز ال العقد نصوص

نهاااااء قبااااال الموعاااااد دارة سااااالطتها التقديريااااة فاااااي اإلاإل مااااان خااااالل اساااااتخدام ذا االساااااترداد يااااتمهااااوان 

دارة لعقااااد االلتاااازام قباااال حلااااول اإل ءاالسااااترداد, بإنهاااااالصااااورة فااااي  هااااذه ىالعقااااد, وتتجلااااالمحاااادد فااااي 

أن تعوضاااااه تعويضاااااا عاااااادال  يشااااامل ماااااا فاتاااااه مااااان  ىالملتااااازم, علاااااموعاااااده ودون خطاااااأ مااااان جاناااااب 

 (2)كسب وما لحقة من خسارة.

 اشااااااااءت, وكلمااااااادارياااااااة متاااااااى نهااااااااء عقودهاااااااا اإلإالصاااااااورة هاااااااي تطبياااااااق لحاااااااق اإلدارة فاااااااي  وهاااااااذه

يتاااااادخل المشاااااارع ماااااان خااااااالل إصاااااادار قااااااوانين خاصااااااة  الااااااذلك, واحيانااااااتطلباااااات المصاااااالحة العامااااااة 
                                                           

 .280ص-ارية ,المصدر السابقاحمد عثمان عيادة, مظاهر السلطة العامة في العقود اإلد (1)
 .359ص-13,11,15(الطبيعة القانونية لعقد االمتياز البترولي كعقد إداري, مجلة مجلس الدولة, السنوات 1966نبيل احمد سعيد) (2)
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هااااااذه الحالااااااة يااااااتم إعمااااااال  ياالمتياااااااز, وفااااااتاااااانظم اسااااااترداد بعاااااا  المرافااااااق التااااااي تاااااادار بطريقااااااة 

يعااااااد هااااااذا ماااااان قبياااااال التعسااااااف ,ألن ماااااان  االمتياااااااز أحيانااااااا  وتسااااااترد اإلدارة المرفااااااق, وال القااااااانون,

 (1).ومن ثم يتم االسترداد بقانون ايضا   يكون بقانون,

حتااااى فااااي حالااااة عاااادم وجااااود نااااص دارة وبااااين الملتاااازم نتهااااي عقااااد االلتاااازام المحاااارر بااااين اإلي وبااااذلك

نهاااااء الااااى تسااااتند فااااي هااااذا اإل ةالمرفااااق, فاااااإلدار اسااااترداد  فااااي حااااقالإلدارة فااااي العقااااد الااااذي يماااان  ا

رفاااااق العاااااام. بشااااارط ير واساااااتغالل الميانهاااااا صااااااحبة االختصااااااص االصااااايل فاااااي إنشااااااء وادارة وتسااااا

الدارة مااااان وراء ذلاااااك هاااااو تحقياااااق المصااااالحة أن يكاااااون دافاااااع اإل كاااااان للقضااااااء السااااالطة  العاماااااة, وا 

 سترداد مع الحكم بتعوي  الملتزم.في الغاء قرار اإلدارة باال

 قوانين خاصة.تتضمنه  يالذ دثالثا: االستردا

تشااااااريعات  إصاااااادارفااااااي عقااااااود االمتياااااااز ماااااان  للدولااااااة ماااااان خااااااالل   داالسااااااتردافهااااااذا النااااااوع ماااااان 

 نهاء عقود االمتياز.إخاصة تنظم 

شااااركة قناااااة السااااويس البحريااااة وذلااااك  امتيااااازنهاااااء المشاااارع المصااااري الااااى هااااذه الوساااايلة إلوقااااد لجااااأ 

بتاااااااااأميم  1565 يولياااااااااو سااااااااانة 26الصاااااااااادر فاااااااااي  1556لسااااااااانة  255بمقتضاااااااااى القاااااااااانون رقااااااااام 

ماااااان تسااااااميته بقااااااانون تااااااأميم الشااااااركة العالميااااااة لقناااااااة السااااااويس البحريااااااة . وهااااااذا القااااااانون بااااااالرغم 

                                                           
 .311ص-محمد انس جعفر ,العقود االدارية, المصدر السابق (1)
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 اساااااتردادالشااااركة العالميااااة لقناااااة السااااويس البحريااااة فإنااااه فاااااي حقيقتااااه لاااايس تأميمااااا باااال هااااو مجاااارد 

 (1)قانوني لمرفق القناة.

الصاااااادر والنافاااااذ بتااااااريخ  1573لسااااانة  (72وهاااااذا ماااااا اخاااااذ باااااه المشااااارع العراقاااااي بالقاااااانون رقااااام ) 

فااااااااي شااااااااركة نفااااااااط  و)موبياااااااال أوياااااااال( القاضااااااااي بتااااااااأميم حصااااااااة شركتي)أكسااااااااون( 7/12/1573

 البصرة.

القاضااااااي بتااااااأميم حصااااااة  1573الصااااااادر فااااااي اكتااااااوبر  1573لساااااانة  (52القااااااانون رقاااااام ) -

 )رويال دتك بتروليوم( الهولندية . شركة

القاضاااااااااي بتاااااااااأميم  1573الصاااااااااادر فاااااااااي ديسااااااااامبر  1573لسااااااااانة  (121القاااااااااانون رقااااااااام ) -

 )بارتكس(. حصة شركة

,المتخااااااذ بقاااااارار مجلااااااس 1575الصااااااادر فااااااي ديساااااامبر  1575لساااااانة  (322القااااااانون رقاااااام ) -

القاضاااااااااي بتاااااااااأميم  5/12/1575المنعقااااااااادة بتااااااااااريخ  بجلساااااااااته (1341قيااااااااادة الثاااااااااورة المااااااااارقم)

وانتقاااااال ملكياااااة الحصاااااص المؤمماااااة الاااااى  ( BPC) الحصاااااص االجنبياااااة المتبقياااااة فاااااي شاااااركة

(INOC )  النفط. إلنتاج العراقيةالشركة 

خمسااااين ساااانة  ,اي بعااااد ماااارور1575وهكااااذا انتهاااات مرحلااااة عقااااود االمتياااااز فااااي العااااراق كليااااا ساااانة 

بسااااابب تناااااامي الاااااوعي الاااااوطني لااااادر البلااااادان النامياااااة 1525ول هاااااذه العقاااااود سااااانة  أعلاااااى ابااااارام 

                                                           
 .281ص-لمصدر السابقاحمد عثمان عيادة ,االسس العامة في العقود اإلدارية ,ا (1)
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ي تسااااااريع التنميااااااة وتنااااااامي إدراك أهميااااااة المااااااوارد النفطيااااااة فاااااا نحااااااو التحاااااارر سياساااااايا  واقتصاااااااديا ,

 (1)الشاملة.

أن ماااان حااااق الدولااااة أن تسااااترد هااااذا االمتياااااز متااااى  للباحاااا ماااان خااااالل هااااذه النصااااوص يتضاااا  و 

نهاااااء باااانص صااااري  فااااي عقااااود ورد هااااذا اإل ءجانبهااااا, وسااااوامااااا شااااأت الن هااااذا االمتياااااز ماااان  ماااان 

التاااااي  االمتياااااز أو لاااام ياااارد ,فااااان المصااااالحة العامااااة هنااااا هااااي التااااي تجعااااال الدولااااة تختااااار الوساااايلة

تبناااااااى علاااااااى  ومساااااااتغله ان العالقاااااااة باااااااين ماااااااان  االلتااااااازام )الدولاااااااة( ذالعاماااااااة, إتحقاااااااق المصااااااالحة 

االشااااااارة ان الدولااااااة تبقااااااى  رالعااااااام. وتجاااااادداري وهااااااو فاااااارع ماااااان فااااااروع القااااااانون قواعااااااد القااااااانون اإل

ل اليهااااا ماااان اضاااارار جااااراء االسااااترداد وهااااذا مااااا نصاااات ي  الشااااركات االجنبيااااة بمااااا آو ملتزمااااة بتعاااا

 السالف الذكر. 1575( لسنة 322من قانون رقم) دة )الثانية(عليه الما

 الثاني المطلب

 )أسقاط االمتياز( إسقاط االلتزام

ويعناااااااي رفاااااااع ياااااااد الملتااااااازم عااااااان إدارة المرفاااااااق موضاااااااوع االلتااااااازام قبااااااال انتهااااااااء مدتاااااااه بسااااااابب     

 (2)المخالفات الجسيمة التي يرتكبها الملتزم ,مع فسخ العقد على حسابه.

 

                                                           
 .6ص-الدكتور فخري قدوري, تاريخ شركات النفط االجنبية في العراق, المصدر السابق (1)
 .136ص-,دار النهضة العربية2(العقود اإلدارية وعقد البوت,ط2010بدر, احمد سالمة) (2)
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فسااااخ عقااااد التاااازام المرفااااق علااااى مسااااؤولية الملتاااازم بساااابب الخطااااأ الااااذي ) بأنااااه ه )جيااااز(وياااارر الفقياااا

 (1)ارتكبه(.

واالساااااقاط هناااااا يختلاااااف عااااان  دارياااااة ,نهااااااء العقاااااود اإلهاااااو طريقاااااة مااااان طااااارق إ فاألساااااقاطوبالتاااااالي 

دارة أو القاضاااااااي نتيجاااااااة إخاااااااالل ول هاااااااو جااااااازاء فاساااااااخ توقعاااااااه اإلان األ حيااااااا  ناالساااااااترداد, مااااااا

اإلدارة  توقعاااااهق األخيااااار تعاااااوي  عااااان ذلاااااك ,بينماااااا الثااااااني هاااااو إجاااااراء فاساااااخ يساااااتح الملتااااازم وال

 ق االخير تعويضا  كامال  عن ذلك.إخالل الملتزم وبالتالي يستح مانحة االمتياز دون

حياااااا  أن هاااااذا األخياااااار هااااااو  نالحراسااااااة, ماااااكماااااا يختلااااااف االساااااقاط عاااااان وضاااااع المشااااااروع تحااااات 

كمااااا هااااو يطا وبالتااااالي فهااااو جاااازاء ولاااايس فاسااااخ اسااااتبعاد مؤقاااات للملتاااازم نتيجااااة إخاللااااه إخااااالال  بساااا

 الحال بالنسبة لالسترداد.

فاااااااي حكمهاااااااا  دارياااااااة العلياااااااا فاااااااي مصااااااار هاااااااذا المعنى)اساااااااقاط االلتااااااازام(وقاااااااد أكااااااادت المحكماااااااة اإل

أن كاااااااان عقاااااااد االلتااااااازام قاااااااد ناااااااص علاااااااى ساااااااحب ) بقولهاااااااا 1577ديسااااااامبر  (32الصاااااااادر فاااااااي )

المترتباااااة  ا ثااااااروفاااااي  قاااااان فاااااي مااااادلولهما ,أن اإلساااااقاط والساااااحب يتف إال ,أساااااقاطهااللتااااازام ولااااايس 

يضااااااف  , إلخاللاااااه بشاااااروط االلتااااازام منهماااااا توقياااااع جااااازاء رادع علاااااى الملتااااازم عليهماااااا ,وان القصاااااد

الااااى ذلااااك أن التكييااااف القااااانوني للتصاااارف إنمااااا يرجااااع فيااااه الااااى حقيقااااة الواقااااع ال الااااى مااااا يطلااااق 

سااااااحب االلتااااازام أو إسااااااقاط كالهمااااااا ف باأللفاااااااظعلياااااة ماااااان تساااااميات ,إذ العباااااارة دائمااااااا  بالمعااااااني ال 

مااااان األلفااااااظ المترادفاااااة لمعناااااى واحاااااد هاااااو رفاااااع ياااااد الملتااااازم عااااان ادارة المرفاااااق قبااااال انتهااااااء مدتاااااه 

                                                           
 .209ص-العقد اإلداري ,المرجع السابق إنهاءنقال عن عبد الحميد, مفتاح خليفه,  (1)
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لمواجهاااة المخالفااااات الجساااايمة التااااي يرتكبهاااا الملتاااازم مااااع قيااااام حااااق ماااان  االلتاااازام فااااي هااااذه الحالااااة 

ولاااااايس صااااااحيحا فااااااي  لتاااااازم,المرفااااااق جباااااارا  عاااااان الم إلدارةالزمااااااة لفااااااي االسااااااتيالء علااااااى االدوات ا

ا ان مااااااااان   إال بحكاااااااام ماااااااان المحكمااااااااة المختصااااااااة توقيعااااااااهيجااااااااوز  القااااااااانون أن هااااااااذا الجاااااااازاء ال  ,

اماتااااااه اللتز  ءااللتاااااازام لااااااه ساااااالطات عدياااااادة يملااااااك اسااااااتعمالها فااااااي حالااااااة عاااااادم قيااااااام الملتاااااازم بالوفااااااا

 (1)المفرو  عليه بموجب العقد(.

 داريةإلاسقاط االلتزام في العقود ا اإلدارةشروط ممارسة 

 .خطأ جسيما  : أن يرتكب الملتزم أوال  

يجاااااااب أن يكاااااااون الخطاااااااأ المنساااااااوب الاااااااى الملتااااااازم والمسااااااابب لتوقياااااااع اإلساااااااقاط ذو درجاااااااة عالياااااااة 

الجسااااامة أو الخطااااورة ماااان جانااااب الملتاااازم وبحياااا  يصاااال  دلاااايال واضااااحا علااااى عاااادم قدرتااااه علااااى 

 تسيير المرفق العام أو تعرضه للمخاطر.

طااااااء الجساااااايمة التااااااي أقرهااااااا مجلاااااس الدولااااااة الفرنسااااااي التنااااااازل عاااااان ويعاااااد ماااااان اشااااااهر امثلااااااة األخ

التعاقديااااااااااة أو تاااااااااارك  بااللتزاماااااااااااتدون موافقااااااااااة اإلدارة واإلخااااااااااالل المسااااااااااتمر والمنااااااااااتظم  االلتاااااااااازام

أو  االلتااااااازاماإلدارياااااااة مانحاااااااة  المرفاااااااق دون اساااااااتغالل أو عااااااادم أداء المساااااااتحقات المالياااااااة للجهاااااااة

خااااالل فتاااارة محااااددة شااااركة مساااااهمة باااارأس  ينشاااا أن اخاللااااه بااااالتزام جااااوهري فااااي العقااااد كتعهااااد باااا

                                                           
 .201ص-نقال عن رياض الياس جريسات, عقد االلتزام ,المرجع السابق (1)



103 
   

 

 

ويعااااد عاااادم تنفيااااذ هااااذا االلتاااازام الجااااوهري بالتأكيااااد سااااببا إلسااااقاط  , همااااال معااااين بحياااا  تحاااال محلاااا

 (1)التزامه وان لم ينص هذا الجزاء في الوثيقة المذكورة.

)اناااااااه يجاااااااب أن يرتكاااااااب الملتااااااازم خطاااااااأ باااااااالغ الجساااااااامة ال تجااااااادر فاااااااي  الطمااااااااوي العميااااااادويااااااارر 

وهاااااااو ماااااااا اخاااااااذت باااااااه محكماااااااة القضااااااااء  تاااااااه وساااااااائل الضاااااااغط التاااااااي تتمتاااااااع بهاااااااا اإلدارة(,مواجه

ذا كاااااااااان ياااااااااح 1557ماااااااااارس  3حكمهاااااااااا الصاااااااااادر فاااااااااي داري المصاااااااااري  فاااااااااي اإل   تقاااااااااول)...وا 

دارة ياااااه مااااان نتاااااائج خطيااااارة فاااااأن التجااااااء اإلساااااحب االلتااااازام ...يعتبااااار جااااازاء شاااااديدا  لماااااا يترتاااااب عل

الفاااااااحك  فااااااات الجساااااايمة أو عناااااادما يتكاااااارر اإلهمااااااالخالالسااااااتخدامه ال يكااااااون اال فااااااي أحااااااوال الم

 (2)من جانب الملتزم أو يعجز عن تسيير المرفق العام وأداء الخدمات المطلوبة(.

 .الملتزم رثانيا : إعذا

نظااااارا  لخطاااااورة اإلساااااقاط فاااااإن اإلدارة صااااااحبة االمتيااااااز ملزماااااة بإعاااااذار الملتااااازم قبااااال توقياااااع جااااازاء 

كااااال عناياااااة ممكناااااة لتجنااااب جااااازاء االساااااقاط مااااان جهاااااة اإلسااااقاط وهاااااي باااااذلك تمنحاااااه فرصااااة بباااااذل 

 تقرار المرفق العام من جهة اخرر.والمحافظة على اس

 ومنااااااه, أإذا تضاااااامن العقاااااد نصااااااا  صاااااريحا  يقضااااااي بإعفااااااء اإلدارة  دارة ماااااان األعاااااذار ,وتعفاااااى اإل

إذا اتضااااا  األعاااااذار غيااااار ذي فائااااادة أو ال جااااادور مناااااه , حينماااااا يعلااااان الملتااااازم إناااااه أصاااااب  غيااااار 

دارة أيضااااا ماااان األعااااذار عناااادما تكااااون هناااااك اإل ىالمرفااااق, وتعفاااالااااى االسااااتمرار فااااي إدارة قااااادر ع

                                                           
 .188-187ص- ,المرجع السابق المنفردة باإلرادة دارياإل العقد إنهاء في دارةاإل سلطة,   الهويدي جمعة سعيد السالل عن نقال (1)
 .188ص–, المرجع السابقالمنفردة باإلرادة دارياإل العقد نهاءإ في دارةاإل سلطة,   الهويدي جمعة سعيد السالل عن نقال (2)
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فااااال جاااادور ماااان األعااااذار فااااي حالااااة  كالملتاااازم, كااااذلبأعااااذار   ضاااارورة, ألتساااامو أحالااااة اسااااتعجال 

 (1)اإلفالس أو التصفية القضائية بالنسبة للملتزم.

 .يتم االسقاط بحكم قضائي نثالثا : أ

تملااااك مباشاااارة امتياااااز  فااااي فرنسااااا ال ةالقضاااااء, فاااااإلدار السااااقاط بحكاااام ماااان يجااااب أن يصاااادر قاااارار ا

مااااا لاااام  االلتاااازام بأسااااقاطيجااااوز للقاضااااي وحااااده أن يحكاااام -التنفيااااذ المباشاااار فااااي هااااذا النطاااااق ولكاااان

بإرادتهااااااا المنفااااااردة دون اللجااااااوء الااااااى  توقيعااااااهياااااانص صااااااراحة فااااااي العقااااااد علااااااى حااااااق اإلدارة فااااااي 

سااااااقاط الااااااذي تصاااااادره اإلدارة يخضااااااع لرقابااااااة اإللغاااااااء القضاااااااء ,وفااااااي هااااااذه الحالااااااة فااااااان قاااااارار اإل

 (2),فيجوز للقضاء الغاؤه إذا صدر بال مبرر أو بناء على اتفاق غير مشروع.

ياااااؤدي  أن هااااذا االسااااقاط ال رااللتاااازام, غيااااأن االسااااقاط يااااؤدي الااااى نهاياااااة عقااااد  ماااان ذلااااك يتضاااا 

نهااااااء المرفاااااق قاط إلااااايس الهااااادف مااااان هاااااذا االسااااا ألناااااهالاااااى نهاياااااة المرفاااااق العاااااام محااااال االساااااقاط ,

 العام .

عااااان طرياااااق  ءالملتااااازم, ساااااواان تعمااااال علاااااى اساااااتمرار المرفاااااق علاااااى الااااارغم مااااان اساااااتبعاد  ولاااااإلدارة

يتحماااال الملتاااازم القااااديم  ذعامااااة, وعندئاااادارة المباشاااارة أو تعهااااد بااااه إلااااى ملتاااازم جديااااد فااااي مزاياااادة اإل

 (3)المالية المترتبة على ذلك. األعباءكافة 

                                                           
 .117ص–نقال عن محمد عبد اهلل حمود, إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة, المصدر السابق  (1)
 192ص -(دراسات في نظرية العقد اإلداري ,دار النهضة العربية1982عزيزة الشريف) (2)
 .120ص-قد اإلداري باإلرادة المنفردة, المرجع السابقنقال عن محمد عبد اهلل حمود, إنهاء الع (3)
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 اساااااقاط حالاااااة فاااااي بهاااااا االلتااااازام دارةاإل علاااااى يجاااااب التاااااي الشاااااروط بياااااان تااااام تقااااادم ماااااا خاااااالل مااااان

يتوجااااااب  فأنهااااااادارة لهااااااذه الشااااااروط وفااااااي حالااااااة مخالفااااااة اإل دارة ,المتعاقااااااد مااااااع اإل تجاااااااه االلتاااااازام

 التي لحقته جراء هذا االسقاط . باألضرارعليها تعوي  الملتزم 

 راقي واالردني من اسقاط االلتزام:اما موقف التشريع الع

 مااللتااااازام, لاااااافقاااااد ساااااابق القاااااول ان نصاااااوص القااااااانون المااااادني التاااااي نظماااااات عقاااااد  , العاااااراقي فاااااف

كاااااان يهااااادف مااااان عااااادم االشاااااارة  العراقاااااي رعمشاااااأن ال إذ ,ساااااقاطهإتشااااار الاااااى حااااااالت اساااااترداده أو 

واقتصاااااار علااااااى تنظاااااايم عالقااااااة  تاااااارك االماااااار الااااااى العقااااااد ذاتااااااه لكااااااي ياااااانظم  ذلااااااك , الااااااى ذلااااااك ,

لاااااى العالقاااااة باااااين الملتااااازم واإلدارة ,وهاااااذا ماااااا يااااادل مااااان أن هاااااذا ولااااام يتطااااارق ا المنتفعاااااين باااااالمرفق,

 داري.وانما من صميم مواضيع القانون اإل االمر ليس من مواضيع القانون المدني ,

)إذا طااااارأت حاااااواد  اساااااتثنائية عاماااااة لااااام  اماااااا فاااااي االردن فقاااااد ناااااص المشااااارع االردناااااي علاااااى اناااااه

لتااااااازام التعاقااااااادي وان لااااااام يصاااااااب  يكااااااان فاااااااي الوساااااااع توقعهاااااااا وترتاااااااب علاااااااى حااااااادوثها أن تنفياااااااذ اال

مرهقااااااا للماااااادين بحياااااا  يهاااااادده بخسااااااارة فادحااااااة جاااااااز للمحكمااااااة تبعااااااا للظااااااروف  رمسااااااتحيال, صااااااا

وبعاااااد الموازناااااة باااااين مصااااالحة الطااااارفين أن تااااارد االلتااااازام المرهاااااق الاااااى الحاااااد المعقاااااول إن اقتضااااات 

 (1)فاق على خالف ذلك .العدالة ذلك .ويقع باطال  كل ات

ردناااااي أغفاااال التطاااارق الااااى موضااااوع عقااااد االلتااااازام المشاااارع اإلداري األ وفااااي هااااذا المنحااااى نجااااد أن

ردنااااي لاااايس مخااااتص أنااااه وعلااااى الاااارغم ماااان أن القضاااااء اإلداري األ ىوجليااااة, إلاااابصااااورة واضااااحة 

                                                           
 .1976(لسنة 13(القانون المدني األردني رقم)205المادة) (1)
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داريااااة إال أنااااه أخااااذ بالنظريااااات الحديثااااة فااااي هااااذا ة فااااي العقااااود اإلبااااالنظر فااااي المنازعااااات الخاصاااا

داري القابلاااااااااة لالنفصاااااااااال عااااااااان العقاااااااااد اإل الالمجاااااااااال ,وأوضااااااااا  مثاااااااااال أخاااااااااذه بنظرياااااااااة االعمااااااااا

خضااااااااااعها الختصااااااااااص القضااااااااااء اإلداري باعتبارهاااااااااا قااااااااارارات ن هائياااااااااة .ومااااااااان هناااااااااا نجاااااااااد ان وا 

داريااااااااة وبنظامهااااااااا القااااااااانوني الخاااااااااص اعتاااااااارف بالطبيعااااااااة الخاصااااااااة للعقااااااااود اإلداري القضاااااااااء اإل

لقااااة بهااااا إلااااى انااااه أناااااط االختصاااااص بااااالنظر فااااي المنازعااااات المتع عااااام, إاللتعلقهااااا بااااإدارة مرفااااق 

 (1)المحاكم العادية.

حياااا  أكاااادت ذلااااك فااااي حكاااام  وهااااذا مااااا يتضاااا  ماااان بعاااا  احكااااام محكمااااة العاااادل العليااااا  االردنيااااة,

منازعاااااات الخاصاااااة بانعقاااااااد لهاااااا فاااااي هاااااذا المجال)لقاااااد انعقاااااد إجمااااااع الفقاااااه والقضااااااء علاااااى أن ال

عااااااااة حقوقيااااااااة أو فسااااااااخه أو الغائااااااااه هااااااااي مناز  انقضااااااااائهداري أو صااااااااحته أو تنفيااااااااذه أو العقااااااااد اإل

 (2)تختص بنظرها المحاكم العادية(.

ردناااااي حااااادد حصاااااريا اختصااااااص محكماااااة دم فاااااان الدراساااااة تااااارر أن المشااااارع األمااااان خاااااالل ماااااا تقااااا

 , 1552لسااااااانة  (12مااااااان قاااااااانون المحكماااااااة رقااااااام ) (5) بموجاااااااب الماااااااادة الساااااااابقة العااااااادل العلياااااااا

اتجااااااة عاااااان ر المنازعااااااات النالشااااااديد لاااااام يتطاااااارق فااااااي اختصاااااااص المحكمااااااة بنظاااااا ل ساااااافولكنااااااه 

جاااااااب ان ردناااااااي ييعتبااااااار ثغااااااارة تشاااااااريعية فاااااااي القضااااااااء اإلداري األوهاااااااذا باااااااالطبع  داري,العقاااااااد اإل

,ساااااار فاااااي 2214لسااااانة  27رقااااام  داريقاااااانون القضااااااء اإلفضاااااال عااااان أن يوليهاااااا اهتماااااام كبيااااار, 

                                                           
 .956ص-م1982(,مجلة نقابة المحامين األردنيين ,لسنة 81/96حكم محكمة العدل العليا األردنية رقم) (1)
 .956ص-م1982ة المحامين االردنيين لسنة (,مجلة نقاب82/6حكم محكمة العدل العليا االردنية رقم) (2)
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فاااااي المملكاااااة قضااااااء  حيااااا  تضااااامن هاااااذا القاااااانون فاااااي الماااااادة الثالثاااااة مناااااه )ينشاااااأ نفاااااس االتجااااااه 

 (1)دارية العليا(.المحكمة اإل-المحكمة اإلدارية ب-أ داري ويتكون من:يسمى القضاء اإل

ولااااااام تتضااااااامن اختصاصاااااااات المحكماااااااة فاااااااي الماااااااادة الخامساااااااة مناااااااه ,الاااااااى اي اختصااااااااص فيماااااااا 

ردناااااي حيااااا  كاااااان تشاااااريعية فاااااي القضااااااء اإلداري األ ههاااااذا ثغااااار يتعلاااااق باااااالعقود الحكومياااااة ,وفاااااي 

محكمااااااة االسااااااتقاللية الكاملااااااة باالختصاااااااص ال بإعطاااااااءعليااااااه أن يوليهااااااا اهتمااااااام كبياااااار ياااااانعكس 

را علاااااى دارياااااين اساااااتق,طالماااااا الفقاااااه والقضااااااء اإل داريفاااااة المنازعاااااات المتعلقاااااة بالعقاااااد اإلبنظااااار كا

 داريااااااة وبنظامهااااااا القااااااانوني الخاااااااص وخصائصااااااها الذاتيااااااة الممياااااازةالطبيعااااااة الخاصااااااة للعقااااااود اإل

  .لتعلقها بإدارة المرافق العامة

                                                           
 .2011لسنة  27قانون القضاء اإلداري االردني رقم  (1)
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 المبحث الثالث

 دارياإل دارة في إنهاء عقد التوريدسلطة اإل

 بعقاااااد التعرياااااف مااااان الباااااد داريالتورياااااد اإل عقاااااد نهااااااءإ فاااااي دارةاإل سااااالطة الاااااى التطااااارق قبااااال     

 والعاااااراق ومصااااار فرنساااااا مااااان كااااال فاااااي والتشاااااريع والقضااااااء الفقاااااه جاناااااب مااااان ,وشاااااروطه التورياااااد

التوريااااااد ، هااااااوم عقااااااد ول لبيااااااان مفلباحاااااا  هااااااذا المبحاااااا  فااااااي مطلبااااااين ، األ، وساااااايتناول ا ردنواأل

 .المنفردة  بإرادتهانهاء عقد التوريد دارة في إوالثاني لبيان سلطة اإل

 ولالمطلب األ 

 داريعقد التوريد اإلمفهوم 

الطمااااااااوي عقاااااااد التورياااااااد بأناااااااه )اتفااااااااق باااااااين شاااااااخص معناااااااوي مااااااان أشاااااااخاص  العميااااااادعاااااارف     

يااااااااد منقااااااااوالت معينااااااااة القااااااااانون العااااااااام وفاااااااارد أو شااااااااركة يتعهااااااااد بمقتضاااااااااه الفاااااااارد أو الشااااااااركة بتور 

 (1)للشخص المعنوي الزمة لمرفق عام مقابل ثمن معين(.

 

                                                           
 .111الطماوي ,سليمان محمد, االسس العامة في العقود اإلدارية , المرجع السابق,ص (1)
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 فاااارد مااااع العااااام القااااانون أشااااخاص ماااان شخصااااين بااااين اتفاااااق)عقااااد التوريااااد بأنااااه الاااابع   وعاااارف

 ثمااااان مقاباااال فااااي عااااام لمرفااااق الزمااااة تكااااون المعنااااوي للشااااخص معينااااة منقااااوالت بتوريااااد شااااركة أو

 (1).(محددة زمنية فترات أو فترة وعلى معين

دارة وفاااااارد أو شااااااركة )متعهااااااد( يتعهااااااد بانه)عقااااااد اداري يااااااتم بااااااين اإل الاااااابع  االخااااااركمااااااا عرفااااااه 

منقااااااوالت أو مااااااواد معينااااااة تلزمهااااااا ,مقاباااااال ثماااااان  لااااااإلدارةبمقتضاااااااه الفاااااارد أو الشااااااركة بااااااأن يااااااورد 

وقاااااد ياااااتم تورياااااد الماااااواد واللاااااوازم المتفاااااق عليهاااااا فاااااي عقاااااد التورياااااد دفعاااااة  معاااااين يحااااادد فاااااي العقاااااد,

 (2)كما قد يتم توريدها على مدر فترة زمنية طويلة(. واحدة ,

 رقااااام اللاااااوازم نظاااااام فاااااي التورياااااد عقاااااد ردناااااياأل المشااااارع لااااام يعااااارفأماااااا علاااااى صاااااعيد التشاااااريعات ,ف

 عقاااااد يتناولهاااااا التاااااي الموضاااااوعات الاااااىولكااااان اشاااااارت الماااااادة الثانياااااة مناااااه  , 1553 لسااااانة (32)

 االزماااااة المنقولاااااة االماااااوال) هاااااي للاااااوازما ان علاااااى نصااااات حيااااا  ,للاااااوازم تعرفيهاااااا بمناسااااابة التورياااااد

مااااا اشااااارت  ووهاااا (3).(الاااادائرة اليهااااا تحتاااااج التااااي والخاااادمات عليهااااا والتااااأمين وصاااايانتها دائاااارة ألي

 1556( لساااااانة  71رقاااااام ) األردنيااااااة الحكوميااااااة االشااااااغال نظااااااام ماااااان الثانيااااااة المااااااادة ايضااااااا   اليااااااه

 الخاصااااااااااة التبديليااااااااااة والقطااااااااااع واالجهاااااااااازة والمعاااااااااادات واللااااااااااوازم التجهياااااااااازات وتسااااااااااليم بشااااااااااراء)....

   (4)(.وتشغيلها لدراستها الزمةلا أو الحكومية باإلشغال

                                                           
 .25,دار الثقافة للنشر والتوزيع,ص1(,العقود اإلدارية,ط2010الجبوري, محمود خلف,) (1)
 .325,االصدار السادس, دار الثقافة للنشر والتوزيع,ص1(القانون اإلداري ,الكتاب الثاني,ط2009عان ,نواف)كن (2)
 .1993 لسنة( 32) رقمنظام اللوازم االردنية (3)
 .1986  لسنة( 71) رقم األردنية الحكومية االشغال نظام (4)
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فااااااي قااااااانون  العامااااااة د التورياااااادو عقااااااإذ عاااااارف  الفرنسااااااي ,التشااااااريع  بااااااهمااااااا جاااااااء  بخااااااالفوهااااااذا 

(بتاااااااااااااااااااااريخ 575/2226المشااااااااااااااااااااتريات العامااااااااااااااااااااة الصااااااااااااااااااااادر بموجااااااااااااااااااااب المرسااااااااااااااااااااوم رقاااااااااااااااااااام)

ن بحيااااا  يكاااااون محااااال تلاااااك العقاااااود الشاااااراء بأناااااه)تللك العقاااااود التاااااي تبااااارم ماااااع الماااااوردي1/5/2226

 (1)األدوات(. -,أو التأجير التمويلي , أو اإليجار ,أو اإلجار البيعي للمنتجات أو المعدات

باناااااة )اتفااااااق  داري المصاااااري عقاااااد التوريااااادعيد القضااااااء عرفااااات محكماااااة القضااااااء اإلأماااااا علاااااى صااااا

تضااااااها الفااااارد أو باااااين شاااااخص معناااااوي مااااان أشاااااخاص القاااااانون العاااااام وفااااارد أو شاااااركة يتعهاااااد بمق

دارة لتساااااايير مرفااااااق خص المعنااااااوي العااااااام تحتاااااااج اليهااااااا اإلالشااااااركة بتوريااااااد منقااااااوالت معينااااااة للشاااااا

 (2)ام وذلك مقابل ثمن يحدد في العقد (.ع

داري , باااااااالرغم مااااااان اعترافاااااااه ردناااااااي عقاااااااد التورياااااااد اإلردن, فلااااااام يعااااااارف القضااااااااء األأماااااااا فاااااااي األ

عقاااااد التورياااااد نظااااارا  لتعلقهاااااا باااااالمرافق العاماااااة,  ومااااان بينهاااااا ,اإلدارياااااة بالطبيعاااااة الخاصاااااة للعقاااااود 

ردن ياااااادخل فااااااي فااااااي نظاااااار العقااااااود اإلداريااااااة فااااااي األ وتجاااااادر االشااااااارة هنااااااا إلااااااى أن االختصاااااااص

ردنيااااة الااااى ذلااااك فااااي العديااااد عاااادل العليااااا األالواليااااة العامااااة للقضاااااء العااااادي, وقااااد أشااااارت محكمااااة ال

لااااى أن المنازعااااة الخاصااااة بانعقاااااد ماااان احكامهااااا, فقااااد قضاااات)لقد انعقااااد إجماااااع الفقااااه والقضاااااء ع

ى هاااااذا الااااانهج وعلااااا(3)العقاااااد أو صاااااحته هاااااي منازعاااااة حقوقياااااة تخاااااتص بنظرهاااااا المحااااااكم العادياااااة(.

تضااااااامن اختصااااااااص ,حيااااااا  لاااااام ي2214ساااااانة ل 27رقااااااام  ردنااااااايسااااااار قاااااااانون القضاااااااء اإلداري األ

                                                           
 الشرق جامعة ,الحقوق كلية ,والكويتي االردني القانونين بين مقارنة دراسة/دارياإل التوريد عقد(2012)سليمان خالد, العنزي, عن نقال (1)

 15,صاالوسط
 .111ص-الطماوي, سليمان محمد, األسس العامة للعقود اإلدارية, المرجع السابق (2)
 .16مرجع السابق ,ص,يتيوالكو ردنياأل القانونين بين مقارنة دراسة/دارياإل التوريد عقد(2012)سليمان خالد, العنزي, عن نقال (3)
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 وتاااااارك داريااااااة,فااااااي المنازعااااااات الخاصااااااة بااااااالعقود اإل النظاااااار منااااااه المحكمااااااة فااااااي المااااااادة الخامسااااااة

 النظر بها الى المحاكم العادية. 

 :ويشترط في عقد التوريد

 . أن يرد على أشياء منقولة اوال :

ال أصااااااب  عقااااااد أشااااااغال عامااااااة ولاااااايس اطالقااااااا  عقااااااد  فااااااال يمكاااااان أن يكااااااون محلااااااه بناااااااء عقااااااار ,وا 
منقااااول  ءشاااايتوريااااد , واألشااااياء المنقولااااة محاااال عقااااد التوريااااد ال تاااارد تحاااات حصاااار , وتشاااامل كاااال 

إلااااااى  ,واألحبااااااار والنشاااااااف كاااااااألقالمالمكتبيااااااة  األدواتماااااان  ابتااااااداءالتعاماااااال : ياااااادخل فااااااي دائاااااارة 
حتااااااااااااى السااااااااااايارات والساااااااااااافن  ,الطبيااااااااااااة والمدرساااااااااااية والكهربائياااااااااااةواألدوات المالباااااااااااس واألغذياااااااااااة 

 (1)والطائرات.

الااااااااااى  1553( لساااااااااانة32ردنااااااااااي رقاااااااااام )مااااااااااادة الثانيااااااااااة ماااااااااان نظااااااااااام اللااااااااااوازم األال إشاااااااااااراتوقااااااااااد 

د التورياااااااد بمناسااااااابة تعريفهاااااااا للاااااااوازم , حيااااااا  نصااااااات علاااااااى ان الموضاااااااوعات التاااااااي يتناولهاااااااا عقااااااا

اللاااااوازم هاااااي:) األماااااوال المنقولاااااة االزماااااة ألي دائااااارة وصااااايانتها والتاااااأمين عليهاااااا والخااااادمات التاااااي 

 (2)تحتاج إليها الدائرة(.

-منتجااااااات أو معاااااادات–ويتضاااااا  هنااااااا انااااااه البااااااد ان ياااااارد عقااااااد التوريااااااد علااااااى المنقااااااوالت  فقااااااط 

كانااااااات عقاااااااارات  د الحربياااااااة, فاااااااال يااااااارد علاااااااى عقاااااااار أياااااااا  ين أو الماااااااواكالبضاااااااائع أو ماااااااواد التماااااااو 

                                                           
 .506ص-عبد الوهاب, محمد رفعت, مبادئ وأحكام القانون اإلداري ,منشورات الحلبي (1)
 .1993لسنة( 32) رقم االردني اللوازم نظام (2)
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عقااااااارات بالتخصاااااايص ,وهااااااذا مااااااا يميااااااز عقااااااد التوريااااااد عاااااان عقااااااد االشااااااغال العامااااااة  وبطبيعتهااااااا أ

 (1)حي  ينصب موضوع العقد فيه على العقارات بطبيعتها أو بالتخصيص.

 (2). بمرفق عام عقد التوريداتصال  ثانيا :

دارياااااة علاااااى العقاااااد, اإل الصااااافةفاااااي العقاااااد يعتبااااار شااااارط أساساااااي إلضااااافاء دارة طااااارف إن وجاااااود اإل

داري عااااان شاااااكليا  أو عضاااااويا  لتمياااااز العقاااااد اإليمثااااال معياااااارا   باعتباااااارهوقاااااد نظااااار الاااااى هاااااذا الشااااارط 

دارة العامااااة فااااي الشاااارط الحريااااة التااااي تتمتااااع بهااااا اإل ولكاااان يضااااعف ماااان قيمااااة هااااذا العقااااد الماااادني,

واختيااااار النظااااام القااااانوني الااااذي يحكاااام تصاااارفاتها القانونيااااة , أساااالوب التعاماااال مااااع األفااااراد  اختيااااار

فهااااي تسااااتطيع أن تلجااااأ إلااااى أساااالوب القااااانون العااااام أو أساااالوب القااااانون الخاااااص بحسااااب األحااااوال 

خضااااااااعه  ,ولهااااااذا ال يجاااااادي مجاااااارد وجاااااااود اإلدارة طاااااارف فااااااي العقااااااد لتميااااااازه بالصاااااافة اإلداريااااااة وا 

 (3)لقواعد القانون العام.

دارياااااة أو المدنياااااة، مااااان العقاااااود اإل العقاااااد ليحااااادد طبيعتاااااه وماااااا إذ كاااااانهاااااذا ويرجاااااع إلاااااى موضاااااوع 

ويساااتند فاااي ذلاااك إلاااى فكااارة المرفاااق العاااام الاااذي يااادور العقاااد حولاااه ويبااارم لخدمتاااه, وهناااا ناااأتي الاااى 

 (4)داري أال وهو اتصال العقد بمرفق عام.قد اإلالشرط الثاني في معيار تميز الع

 داري فااااااي عقااااااد التوريااااااد,تااااااوفر شااااااروط العقااااااد اإل ي فااااااي مصاااااار علااااااىدار وقااااااد اسااااااتقر القضاااااااء اإل

الااااذي جااااااء فياااااه)أن  31/3/1562داريااااة العلياااااا فاااااي مصاااار بتااااااريخ وماااان ذلاااااك حكاااام المحكماااااة اإل
                                                           

 .90ص–,دار الفكر العربي 3(,العقود اإلدارية,ط2007البنا, محمود عاطف) (1)
 .235ص-جع السابق,راضي, مازن ليلو, القانون اإلداري ,المر (2)
 .217,مكتبة عين شمس ,ص1الكتاب الثاني في التنظيم اإلداري,ط-محفوظ ,عبد المنعم)دون سنة نشر(,القانون اإلداري (3)
 .37مرجع السابق,ص ,والكويتي االردني القانونين بين مقارنة دراسة/دارياإل التوريد عقد(2012)سليمان خالد, العنزي, عن نقال (4)
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العقاااااد المباااااارم بااااااين الهيئاااااة الدائمااااااة الستصااااااالح األراضاااااي وبااااااين شااااااخص اخااااار ,يلتاااااازم بمقتضاااااااه 

ر  التابعااااة لهااااا , هااااو بتوريااااد عاااادد ماااان العجااااول السااااتهالك البرساااايم الااااذي تزرعااااه الهيئااااة فااااي اال

 داري وذلك :د إداري توفرت فيه شروط العقد اإلعق

وهااااي ماااان أشااااخاص القااااانون ستصااااالح األراضااااي هااااي التااااي أبرمتااااه ,الن الهيئااااة الدائمااااة ال-أ

 العام.

باااارم لصااااال  مرفااااق استصااااالح االراضااااي ,حياااا  نااااص فيااااه علااااى حااااق الهيئااااة أألن العقااااد -ب

ناااااد االخاااااالل باااااأي شااااارط مااااان شاااااروط العقاااااد , فاااااي توقياااااع غراماااااة يومياااااة قااااادرها جنياااااه واحاااااد ع

كمااااااا نااااااص علااااااى حااااااق الهيئااااااة المطلااااااق فااااااي فسااااااخ العقااااااد إذا أخاااااال المااااااورد بااااااأي شاااااارط ماااااان 

شاااااااااروطه .وقاااااااااد اعتبااااااااارت المحكماااااااااة هاااااااااذه الشاااااااااروط غيااااااااار مألوفاااااااااة فاااااااااي عقاااااااااود القاااااااااانون 

 (1)الخاص(.

 العامااااة االشااااغال عقاااادي خااااالف علااااى هااااو دارياإل التوريااااد عقااااد ان يتضاااا  تقاااادم مااااا خااااالل وماااان

 يختلاااااف فهاااااو ذلاااااك عااااان فضاااااال,  منقاااااول علاااااى ساااااور يااااارد ال اناااااه حيااااا , العاماااااة المرافاااااق لتااااازاموا

 تحااااادد التاااااي هاااااي الشاااااروط ان حيااااا , احوالاااااه جمياااااع فاااااي إدارياااااا عقااااادا لااااايس فهاااااو,  ايضاااااا   عنهماااااا

 الواجبااااااة الشااااااروط اسااااااتوفى مااااااا إذا إداريااااااا التوريااااااد عقااااااد يكااااااون اذ,  داريااااااةاإل أو المدنيااااااة طبيعتااااااه

 العقااااود تلااااك لااااه تخضااااع لمااااا يخضااااع ماااادنيا عقاااادا عااااد منهااااا شاااارط اي خااااال فااااإذا، العقااااود هااااذه فااااي

 .أحكام من

                                                           
 .31ص-, المرجع السابق اإلدارية العقود مفتاح خليفه عبد الحميد ,حمد محمد الشلماني, نقال عن (1)
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 الثانيالمطلب 

 تها المنفردةدراإدارة بمن جانب اإلنهاء عقد التوريد إ

ام نهاااااء االنفاااارادي لعقااااود التوريااااد قباااال إتماااابساااالطة اإل لااااإلدارةلقااااد أقاااار مجلااااس الدولااااة الفرنسااااي     

,وذلاااااك مااااان اجااااال دواعاااااي المصااااالحة العاماااااة ,وكاااااان مجلاااااس  دارةتنفياااااذ الماااااوردين لعقاااااودهم ماااااع اإل

لعقااااد التوريااااد ,فااااي حالااااة عاااادم  نهاااااء االنفاااارادياالماااار يؤسااااس ساااالطة اإل باااااد الدولااااة الفرنسااااي فااااي 

, وماااااان ثاااااام ماااااان القااااااانون الماااااادني الفرنسااااااي 1754وجااااااود نااااااص صااااااري  فااااااي العقااااااد علااااااى المااااااادة 

المااااااادة  فاااااايدي لعقااااااد التوريااااااد نفاااااارانهاااااااء االدارة فااااااي اإلهجاااااار مجلااااااس الدولااااااة الفرنسااااااي ساااااالطة اإل

لاااااانق  العقااااااود التااااااي  لااااااإلدارةماااااادني ,وقااااااام بتأسيسااااااها علااااااى الساااااالطة العامااااااة الممنوحااااااة  1754

مراعاااااااة تعااااااوي  دارة فائاااااادة ماااااان ذلااااااك مااااااع أجاااااال المرافااااااق العامااااااة عناااااادما تاااااارر اإلأبرمتهااااااا ماااااان 

 (1).نهاءالمتعاقد عن هذا اإل

دارة فاااااااي ساااااااي بااااااااالعتراف لجهاااااااة اإلرنتأكاااااااد االتجااااااااه العاااااااام الساااااااابق لقضااااااااء مجلاااااااس الدولاااااااة الفو 

لهاااااااذه  القضاااااااائية ات تأكيااااااادالاهااااااام مااااااان نهااااااااء االنفااااااارادي فاااااااي مجاااااااال عقاااااااود التوريااااااادات ,وان اإل

حيااااا  قااااارر مجلاااااس  1555ماااااايو  2السااااالطة  قاااااد جااااااء فاااااي حكااااام مجلاااااس الدولاااااة الصاااااادر فاااااي 

 ى القواعاااااد المطبقاااااة علاااااى العقاااااود)يحاااااق للحكوماااااة بمقتضااااا الدولاااااة الفرنساااااي فاااااي هاااااذا الحكااااام أناااااه

                                                           
 .380ص-نبلسي, نصري منصور, المرجع السابق (1)
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حقاااااوق المتعاقااااااد صااااااحب الشاااااأن فااااااي التعاااااوي  أن تنهااااااي فاااااي أي وقاااااات  مرعاااااااهدارياااااة وماااااع اإل

 (1)عقود التوريد التي ابرمتها(.

نهاااااء االنفاااارادي لعقااااد قاااارار بساااالطة اإلداري علااااى اإلقرت أحكااااام القضاااااء اإلوفااااي مصاااار فقااااد اساااات

نهاااااااء إ دارة بااااااالحق فااااااي)تتمتااااااع جهااااااة اإل داري بأنااااااهقضاااااات محكمااااااة القضاااااااء اإل حياااااا التوريااااااد ,

 (2)عقد التوريد دون حاجة إلى النص على ذلك في العقد ودون اعذار(.

ان تمااااااارس سااااالطتها المنفااااااردة لااااادواعي المصاااااالحة العاماااااة, وفااااااي  لاااااإلدارةومااااان هنااااااا يتضااااا  بااااااأن 

 ,وعلياااااهداري الخصاااااائص الذاتياااااة للعقاااااد اإل إظهاااااار هاااااذه الحالاااااة تتجلاااااى أصاااااالة هاااااذا الحاااااق فاااااي

دارة توقعهاااااااا والفسااااااخ علاااااااى اساااااااس الخطاااااااأ فااااااي أن اإل تشااااااابه هاااااااذه الحالااااااة الفساااااااخ باااااادون خطاااااااأ

دارة حااااق فسااااخ ماااان جانااااب واحااااد يعطااااي اإل نصااااا   كمااااا لااااو تضاااامن عقااااد التورياااادالمنفااااردة،  بإرادتهااااا

 (3)كشرط جزائي في حالة تقصير المتعهد.

 2212لساااااااااانة  11بعااااااااااد صاااااااااادور قااااااااااانون حمايااااااااااة المنتجااااااااااات العراقيااااااااااة رقاااااااااام وفااااااااااي العااااااااااراق, و 

ماااان خااااالل نااااص المااااادة  نهاااااء عقااااد التورياااادالساااالطة فااااي إ للدولااااةانون )المعدل(,فقااااد اجاااااز هااااذا القاااا

( ماااان هاااااذا 5/ثانيااااا /ب( حياااا  نصاااات )الغااااااء التعهاااادات التااااي تااااام قبولهااااا وفقااااا إلحكاااااام المااااادة)5)

  القانون(.

                                                           
 .072ص, السابق المرجع, المنفردة باإلرادة اإلداري العقد إنهاء في اإلدارة سلطة,   الهويدي جمعة سعيد السالل عن نقال (1)
 .252ص-,المرجع السابق  العامة واالسس المبادئ العملي التطبيق في اإلدارية العقود ياسين ,عكاشة, حمدي  (2)
 .250,المرجع السابق,ص  العامة واالسس المبادئ العملي التطبيق في اإلدارية العقودعكاشة, حمدي ياسين,  (3)
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انسااااااجاما مااااااع التغياااااارات الجدياااااادة التااااااي طاااااارأت علااااااى  وان الهاااااادف ماااااان اصاااااادار هااااااذا القااااااانون ,

مااااام التجااااارة العالميااااة ولغاااار  بناااااء صااااناعة وطنيااااة ولتفااااادي االقتصاااااد العراقااااي وفاااات  االسااااواق أ

حاااادو  ضاااارر يلحااااق بهااااا ماااان الممارسااااات الضااااارة ماااان سياسااااات إغااااراق األسااااواق بالمنتجااااات أو 

الزيااااااادات غياااااار المبااااااررة فااااااي الااااااواردات أو المنتجااااااات المسااااااتوردة التااااااي تاااااادعمها الاااااادول المصاااااادرة 

فساااااة العادلاااااة ولغاااار  اتخااااااذ التااااادابير الااااى جمهورياااااة العااااراق بماااااا ياااااؤدي الااااى فقااااادان شااااروط المنا

 (1)المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين.

دارة ماااااااان تحاااااااارر المااااااااورد واإليويترتااااااااب علااااااااى فسااااااااخ عقااااااااد التوريااااااااد ,انقضاااااااااء العقااااااااد وماااااااان ثاااااااام 

التزاماتهماااااا بموجاااااب العقاااااد , إال أناااااه فاااااي حالاااااة كاااااون سااااابب الفساااااخ مااااان جاناااااب الماااااورد , فإناااااه ال 

لبااااة بااااالتعوي  عاااان فسااااخ العقااااد , أمااااا فااااي حالااااة كااااون ساااابب الفسااااخ مسااااتقال عاااان يحااااق لااااه المطا

يتعااااين تعويضااااه عمااااا لحقااااه ماااان خسااااارة وعمااااا فاتااااه ماااان كسااااب ماااان  خطااااأ المااااورد ,ال يااااد لااااه فيااااه,

 (2)جراء إنهاء العقد قبل أوانه.

قاااادي , فااااال يمكاااان اتخاااااذ بساااابب خطااااأ ع كعقوبااااةأمااااا فااااي حالااااة فسااااخ العقااااد الااااذي يمكاااان اعالنااااه 

دارة فتقاااااوم اإل دارة إال بسااااابب خطاااااأ جسااااايم , مرتكاااااب مااااان جاناااااب الماااااورد ,مااااان جاناااااب اإل نهااااااءاإل

 (3)المنفردة لها. باإلرادةبمبادرة الفسخ 

                                                           
 . )المعدل(.,الخالصة2010(لسنة 11عراقية رقم )المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي , قانون حماية المنتجات ال (1)
 .766الطماوي, سليمان, المرجع السابق ,ص (2)
 .520الطماوي, سليمان, المرجع السابق ,ص (3)
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فااااأن لااااإلدارة اللجااااوء الااااى إنهاااااء العقااااد فااااي حالااااة ثبااااوت غااااك أو تاااادليس ماااان جانااااب المتعهااااد فااااي 

لياااااة لنشااااار قااااارار تعاملاااااه معهاااااا حيااااا  يشاااااطب اسااااامه مااااان باااااين التعهااااادين ويخطااااار باااااذلك وزارة الما

يسااااام  لاااااه بعااااد  ذلاااااك فاااااي الاااادخول فاااااي مناقصاااااات حكوميااااة باإلضاااااافة إلاااااى إخطاااااار  الشااااطب وال

 (1)أمره للنيابة العامة.

( 1رقاااام ) العراقااااي رابعااااا ماااان تعليمااااات تنفيااااذ العقااااود الحكوميااااة (12وهااااذا مااااا اشااااارت اليااااه المااااادة)

اماتاااااااه التعاقدياااااااة حيااااااا  نصااااااات)في حالااااااة اخاااااااالل المجهاااااااز للساااااالع والخااااااادمات بالتز  2214لساااااانة 

رسااااميا وعنااااد عاااادم اسااااتجابته فيااااتم تنفيااااذ االلتزامااااات المخاااال بهااااا علااااى  إنااااذارهفعلااااى جهااااة التعاقااااد 

( ماااان هااااذه التعليمااااات عنااااد 3حسااااابه وذلااااك وفقااااا ألحااااد االساااااليب المنصااااوص عليهااااا فااااي المااااادة )

الشااااروط الخاصااااة بهااااا ويتحماااال المتعاقااااد المخاااال دفااااع تعااااوي  عاااان االضاااارار التااااي لحقاااات  تااااوفر

 (2)جهة التعاقد بسبب هذا االخالل بعد انتهاء تنفيذ العقد(.ب

(مااااااان تنظااااااايم العالقاااااااة باااااااين االماناااااااة 13ردن اشاااااااار دفتااااااار عقاااااااد التورياااااااد فاااااااي  الماااااااادة)وفاااااااي األ

 ألماناااااااةوالمتعهااااااادين مااااااان التعليماااااااات العاماااااااة الصاااااااادرة باالساااااااتناد الاااااااى نظاااااااام اللاااااااوازم واالشاااااااغال 

حيااااا  نصااااات )إذا اخااااال المتعهاااااد أو أي مااااان وتعديالتاااااه  1555( لسااااانة 12عماااااان الكبااااارر رقااااام )

المتعهاااااادين بااااااأي شاااااارط ماااااان الشااااااروط الااااااواردة فااااااي دعااااااوة العطاااااااء وشااااااروطه وقاااااارار االحالااااااة أو 

منهااااااا أو تاااااأخر عاااااان ذلااااااك التقااااااديم فااااااي  اللااااااوازم المحالاااااة عليااااااه كلهااااااا أو جاااااازءعجاااااز عاااااان تقااااااديم 

 اتخاااااااذ عمااااااان أو ماااااان ينيبااااااه ألمااااااينالمواعيااااااد والماااااادد المتفااااااق عليهااااااا فااااااي تلااااااك الشااااااروط فيحااااااق 

االجاااااااراءات التالياااااااة مجتمعاااااااة أو منفاااااااردة دون ساااااااابق إناااااااذار أو إخطاااااااار ومهماااااااا كانااااااات أساااااااباب 
                                                           

 .111(,المسئولية اإلدارية التعاقدية والغير تعاقدية في مصر وفرنسا, دار الفكر الجامعي,ص2011زين الدين ,بالل أمين) (1)
 .2011( لسنة 1فيذ العقود الحكومية رقم )تعليمات تن (2)
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فسااااخ العقااااد ومصااااادرة كفالااااة حساااان التنفياااااذ -أوماااان اهاااام هااااذه االجاااااراءات )  التااااأخيرأو  اإلخااااالل

 (1)....( أو أي جزء منها

 سااااتدعاءاال فااااي عيدالماااا نأ وحياااا ) قضاااات حياااا  ردنيااااةاأل زيااااالتمي محكمااااة بااااه قضاااات مااااا وهااااذا

 فااااااي ورد ماااااا باااااأن صاااااراحة فياااااه ذكااااار قاااااد, 14/7/1577 بتااااااريخ العاااااام القائاااااد الاااااى قدماااااه الاااااذي

 وأنااااااه الخطاااااأ بطرياااااق منااااااه وقاااااع قاااااد فلسااااااا( 122)الواحاااااد الخضاااااار كيلااااااو ساااااعر أن مااااان عرضاااااه

 يااااتمكن ال ألنااااه التعهااااد ماااان إعفاااااءه أو الواحااااد للكيلااااو فلسااااا( 162) إلااااى السااااعر زيااااادة إمااااا يطلااااب

 العطاااااء عاااان مسااااتنكفا الحالااااة هااااذه فااااي اعتباااااره فااااي العااااام القائااااد قاااارار فااااإن.  هبالتزاماااا الوفاااااء ماااان

 ملحااااااق فااااااي الااااااواردة والشااااااروط متفقااااااا يكااااااون التااااااأمين مبلااااااغ ومصااااااادرة العطاااااااء فسااااااخه وبالتااااااالي

 هااااذا اتخاااااذ فااااي الحااااق بالتزامااااه الوفاااااء عاااان المتعهااااد عجااااز حااااال فااااي القائااااد خولاااات التااااي العطاااااء

 فاااااي صاااااالحيته واساااااتعمل عااااااد العاااااام القائاااااد فاااااإن خاااااررأ جهاااااة ومااااان جهاااااة مااااان هاااااذا.  االجاااااراء

 شااااروط ملحااااق فااااي عليااااه المنصااااوص بحقااااه عمااااال فقااااط التااااأمين مبلااااغ نصااااف بمصااااادرة االكتفاااااء

 (2)(.منه جزء أو كله التأمين مصادرة تخوله التي العطاء

نهاااااء عقااااد التوريااااد متااااى مااااا اخاااال الساااالطة فااااي إ لااااإلدارة نوماااان خااااالل نااااص هااااذه المااااادة يتبااااين أ

جساااااايما  ل,ويتضاااااا  هنااااااا ان القااااااانون لاااااام يشااااااترط ان يكااااااون االخااااااال التعاقديااااااة هبالتزاماتااااااد المتعهاااااا

ماااان قباااال المتعاقااااد سااااواء كااااان اخااااالل يساااايرا  او  لل اشااااترط مجاااارد االخااااالعقااااد التوريااااد باااا إلنهاااااء

نهااااااء متاااااى اخااااال المتعهاااااد فاااااي شاااااروط العقاااااد أو السااااالطة فاااااي هاااااذا اإل ولاااااإلدارةاخاااااالال جسااااايما. 

نهااااء عقاااد التورياااد السااالطة فاااي إ لاااإلدارةفاااان فاااي هاااذه الحالاااة و  العقااادي , عجاااز عااان تنفياااذ التزاماااه

                                                           
 دفتر عقد التوريد, دائرة العطاءات ,امانة عمان (1)
 .319-318,صللنشر وائل دار,1ط, االردني دارياإل القانون(,2009) خطار علي,  شطناوينقال عن  (2)
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 لاااااااإلدارةوهاااااااذه السااااااالطة ممنوحاااااااه  دارة ,خطاااااااار المتعهاااااااد ماااااااع اإلإأو  إناااااااذارودون الحاجاااااااة الاااااااى 

 بموجب القانون .

حيااااا  قاااااال )ياااااؤدي فساااااخ عقاااااد التورياااااد الرتكااااااب المتعهاااااد أخطااااااء  الفقاااااه األردناااااي هوهاااااذا ماااااا أكاااااد

وضااااااع كشاااااااف حساااااااب لعمليااااااة فساااااااخ العقااااااد. ولكااااااان ال  و لعقااااااد اإلداري,جساااااايمة إلااااااى تصااااااافية ا

يجااااوز إيقاااااع هااااذه العقوبااااة الجساااايمة والقاسااااية إال بعااااد سااااماع أوجااااه دفاااااع المتعاقااااد قباااال فرضااااها 

دارة المتعاقاااااادة تملااااااك د مساااااابقا  قباااااال فساااااخ العقااااااد ,ولكااااان اإل. لهاااااذا يتعااااااين بداهاااااة إخطااااااار المتعاقااااا

ودون سااااااااماع أوجااااااااه دفاعااااااااه شااااااااريطة أن تكااااااااون  فسااااااااخ عقااااااااد التوريااااااااد باااااااادون إخطااااااااار المتعاقااااااااد

 (1)األخطاء التي ارتكبها المتعهد جسيمة جدا .

                                                           
 .319-(,القانون اإلداري االردني , المرجع السابق ,ص2009شطناوي , علي خطار ) (1)
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 لفصل الرابعا

لدواعي  داري باإلرادة المنفردةنهاء العقد اإلالمترتبة على إ اآلثار

 المصلحة العامة

دواعي المنفاااااردة لااااا بااااااإلرادةداري نهااااااء العقاااااد اإلفاااااي إمتيازهاااااا الدارة يترتاااااب علاااااى ممارساااااة اإل     

راد حقوقاااااا للمتعاقاااااد الاااااذي انهااااات طاااااا  و  بانتظاااااامالمصااااالحة العاماااااة لضااااامان ساااااير المرافاااااق العاماااااة 

تعااااوي  المتعاقااااد معهااااا ويتمثاااال هااااذا الحااااق ب ،دارة عقااااده باااادون صاااادور أي خطااااأ ماااان جانبااااه اإل

 بساااااابب كسااااااب ماااااان يفوتااااااه ومااااااا خسااااااارة ماااااان المتعاقااااااد يلحااااااق مااااااا كافااااااة يغطااااااي تعويضااااااا  كااااااامال

واالدوات المسااااااااتخدمة فااااااااي تنفيااااااااذ العقااااااااد   تااللتزاماااااااااضااااااااال عاااااااان مصااااااااير , فنهاااااااااء االنفاااااااارادياإل

دراساااااة هاااااذا  ميتقسااااا إرتااااا  الباحااااا  لاااااذلكو  ,دارياااااة لاااااف بحساااااب ناااااوع كااااال عقاااااد مااااان العقاااااود اإلتخت

حااااق المتعاقااااد فاااااي التعااااوي  نتيجاااااة إنهاااااء عقاااااده يتنااااااول  األولالمبحاااا  ، مبحثاااااين  إلااااىالفصاااال 

 تااللتزاماااااااامصاااااااير  والمبحااااااا  الثااااااااني ،مناااااااه المنفاااااااردة ودون خطاااااااأ بااااااااإلرادةدارة جاناااااااب اإل مااااااان

 .واالدوات المستخدمة في تنفيذ العقد
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 األولالمبحث 

 المنفردة باإلرادة دارةاإل جانب من عقده إنهاء نتيجة التعويض في المتعاقد حق

 منه خطأ ودون

مفهااااوم  إلااااىفااااي البدايااااة ماااان التطاااارق البااااد  تطاااارق الااااى حااااق المتعاقااااد فااااي التعااااوي ،قباااال ال     

كماااااا  ، حضاااااارة وادي الرافااااادين إلاااااىولاااااى يرتاااااد بأصاااااوله األ عاااااوي . فاااااالتعوي  نظاااااام قاااااديم ,الت

)ضاااااامان  قائلااااااة إليااااااهعاااااارف الرومااااااان مسااااااألة التعااااااوي  ,أمااااااا الشااااااريعة االسااااااالمية فقااااااد أشااااااارت 

 علاااااى بااااه يحكاااام المااااال ماااان مبلااااغ) بأنااااه أيضااااا ويعاااارف العقااااد عاااان مفساااادة ماليااااة مقترنااااة بالعقااااد(

 باااااالطرف لحاااااق الاااااذي الضااااارر لجبااااار التزاماتهاااااا بتنفياااااذ قيامهاااااا عااااادم حالاااااة فاااااي (دارةاإل) المااااادين

 (1). (التنفيذ في تأخره حالة في الحكم وكذلك ,المتضرر االخر

بمعناااااى ان يحصااااال علياااااه  االصااااال العاااااام فاااااي التعاااااوي  أن يكاااااون قضاااااائيا ,وتجااااادر االشاااااارة أن 

التعااااوي  فااااي المتعاقااااد بموجااااب حكاااام قضااااائي إال ان هااااذا لاااان يحااااول دون االتفاااااق علااااى مقاااادار 

 يسااااااااتحقهلقااااااااانون علااااااااى مقاااااااادار التعااااااااوي  الااااااااذي ان ياااااااانص أأو  , أبرامااااااااه دصاااااااالب العقااااااااد عناااااااا

 .ردنواأل القانون المدني في كل من مصر والعراق هوهذا ما أكد المتعاقد.

)إذا  أناااااه 1545( لسااااانة 131رقااااام ) ( مااااان القاااااانون المااااادني المصاااااري215حيااااا  نصااااات الماااااادة)

مااااالم  ام عينااااا  حكاااام عليااااه بااااالتعوي  لعاااادم الوفاااااء بالتزامااااه,اسااااتحال علااااى الماااادين أن ينفااااذ االلتااااز 

                                                           
(,التعويض االتفاقي في القانون المدني العراقي/دراسة مقارنه, رسالة ماجستير ,غير منشورة, كلية 1996الدليمي, قصي سلمان,) (1)

 .13-11-القانون, جامعة بغداد,ص
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ويكااااون الحكاااام كااااذلك إذا  يااااد لااااه فيااااه, يثباااات إن اسااااتحالة التنفيااااذ قااااد نشااااأت عاااان ساااابب اجنبااااي ال

 (1)تأخر المدين في تنفيذ التزامه(.

 1551( لساااااانة 42رقاااااام ) ماااااان القااااااانون الماااااادني العراقااااااي (165) نصاااااات عليااااااه المااااااادة وهااااااو مااااااا 

اسااااتحال علااااى الملتاااازم بالعقااااد أن ينفااااذ االلتاااازام عينااااا  حكاااام عليااااه بااااالتعوي  لعاااادم )إذا  أنااااهعلااااى 

 ياااااد لاااااه فياااااه, عااااان سااااابب اجنباااااي ال الة التنفياااااذ قاااااد نشاااااأتحالوفااااااء بالتزاماااااه ماااااا لااااام يتباااااين أن اسااااات

 (2)(. وكذلك يكون الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه

 علاااااى اناااااه 1576 لسااااانه( 43) رقااااام ردنااااايمااااان القاااااانون المااااادني األ (245) الماااااادة أيضاااااا   نصاااااتو 

د فاااااااذا )أذا انفسااااااخ العقااااااد او فسااااااخ اعيااااااد المتعاقاااااادان الااااااى الحالااااااة التااااااي كانااااااا عليهااااااا قباااااال العقاااااا

 (3)(.استحال ذلك يحكم بالتعوي 

 باااااااااااه قضااااااااااااء محكماااااااااااة التمياااااااااااز االتحادياااااااااااة فاااااااااااي العاااااااااااراق بقرارهاااااااااااا المااااااااااارقم ذوهاااااااااااذا ماااااااااااا أخااااااااااا

جااااااااء فياااااااه )فيماااااااا يتعلاااااااق بعقاااااااد  ( حيااااااا 11/12/2211فاااااااي 2211/اساااااااتئنافيه منقاااااااول/1515)

ولااااة موضااااوع الاااادعور وبمااااا أن عقااااد المقاولااااة ماااان العقااااود الملزمااااة للطاااارفين وفااااي مثاااال هااااذه االمق

 (4)العقود إذا لم يوف احد العاقدين بالتزاماته وجب عليه التعوي (.

اء االنفااااارادي نهااااادارة فاااااي اإلسااااالطة اإلمااااان خاااااالل ماااااا تقااااادم مااااان ايضااااااح لمفهاااااوم التعاااااوي  فاااااأن 

ومااااان هاااااذا  فاااااي مواجهاااااة المتعاقاااااد معهاااااا , لاااااإلدارةامتياااااازا  اساااااتثنائيا مقااااارر تعتبااااار داري إلللعقاااااد ا
                                                           

 .1981لسنة  131القانون المدني المصري رقم  (1)
 .1951( لسنة 10القانون المدني العراقي رقم ) (2)
 1976 لسنه( 13) رقم االردني نيالمد القانون (3)
 ,قاعدة التشريعات العراقية العراق في االتحادية التميز محكمة (4)
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, وذلااااك بحفااااظ حقااااوق  لااااإلدارةالااااذي ماااان   االمتيااااازذلك نطلااااق البااااد ماااان االعتااااراف بالمقاباااال بااااالم

وماااااااان  ,داري قبااااااال االوانللعقاااااااد اإل نهااااااااءباإلدارة ماااااااع اإلدارة باااااااالتعوي  عااااااان قيااااااااام اإل المتعاقاااااااد

العقدياااااااة ,الن هاااااااذا  هالتزاماتااااااادارة فاااااااي تنفياااااااذ خطاااااااأ مااااااان جاناااااااب المتعاقاااااااد مااااااع اإل اي وعدون وقاااااا

 . دارييجلبها التنفيذ الكامل للعقد اإل نهاء يحرم المتعاقد من المزايا المالية التياإل

نهاااااء الفااااردي أن يضااااع المتعاقااااد فااااي موقااااف صااااعب اذا يكااااون ماااان شااااأن ذلااااك اإل أنيمكاااان كمااااا 

ن يسااااااتهلك بعااااااد رؤوس االمااااااوال التااااااي اسااااااتثمرها فااااااي تنفيااااااذ كااااااان هااااااذا المتعاقااااااد لاااااام يسااااااتطيع ا

الماليااااااة المترتبااااااة علااااااى ممارسااااااة  يتحماااااال المتعاقااااااد االعباااااااء ولهااااااذا الساااااابب فأنااااااه لكااااااي ال العقااااااد,

التعاقديااااااة باااااادون خطااااااأ  دارة لساااااالطة إنهاااااااء العقااااااد فااااااإن القضاااااااء قااااااد اعتاااااارف بقيااااااام المساااااائوليةاإل

عااااان االلتااااازام القاااااانوني مااااان جاناااااب لتعاااااوي  دارة بماااااا يتاااااي  للمتعاقاااااد الحاااااق فاااااي اعلاااااى عااااااتق اإل

 (1)نهاء عقده.ان يصيب هذا المتعاقد ضرر نتيجة إنهاء العقد بشرط دارة لسلطتها في إاإل

ؤولية دارة الحاااااق فاااااي أن يتقاضاااااى منهاااااا مباااااالغ مالياااااة قاااااد يكاااااون أساساااااها المسااااافللمتعاقاااااد ماااااع اإل

تكااااااب أخطااااااء تاااااانجم عنهااااااا أضاااااارار التعاقديااااااة, وتر  ابالتزاماتهاااااادارة العقدياااااة وذلااااااك عناااااادما تخااااال اإل

دارة بفسااااااخ العقااااااد أو سااااااحب العماااااال فااااااي غياااااار الحاااااااالت متعاقااااااد معهااااااا .وذلااااااك عناااااادما تقااااااوم اإللل

إناااااذار فاااااي  ا تقاااااوم باااااإجراء جزائاااااي ضاااااد المتعاقاااااد دونموكاااااذلك عناااااد التاااااي يااااانص عليهاااااا القاااااانون.

 (2)المجاالت التي يشترط فيها مثل هذا االنذار.

                                                           
 .210,ص السابق المرجع, المنفردة باإلرادة دارياإل العقد نهاءإ في دارةاإل سلطة,   الهويدي جمعة سعيد السالل عن نقال (1)
 .267في العقد اإلداري, المرجع السابق,صالشلماني, حمد محمد, امتيازات السلطة العامة  (2)
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معهاااااا مااااان  ددارة التزاماااااات عقدياااااة أخصاااااها تمكاااااين المتعاقااااااإلفالعقاااااد اإلداري يضاااااع علاااااى عااااااتق 

 البااادء فاااي تنفياااذ العمااال ومااان المضاااي فاااي تنفياااذه حتاااى ياااتم إنجاااازه , فاااإذا لااام تاااوف بهاااذا االلتااازام ,

معهااااا الحااااق فااااي مطالبتهااااا بااااالتعوي   فااااي جانبهااااا خطااااأ عقااااديا يخااااول المتعاقااااد فااااإن هااااذا يشااااكل

 (1)ذلك. عن الضرر الذي ينجم من جراء

ساااااتقر مجلاااااس الدولاااااة الفرنساااااي علاااااى ان قااااارار الفساااااخ يجاااااب ان يتضااااامن قيماااااة التعاااااوي  وقاااااد ا

يعااااو   نفالمتعاقااااد لااااه الحااااق أ طالااااب بهااااذا التعااااوي  , نحتااااى لااااو لاااام يكاااان المتعاقااااد قااااد تلقااااى أ

علياااااه بسااااابب الخساااااارة التاااااي لحقااااات باااااه بفعااااال المشاااااتريات التاااااي قاااااام بهاااااا واالساااااتثمارات التاااااي تااااام 

ب الفسااااخ ,كمااااا لااااه الحااااق بااااالرب  بلخسااااارة التااااي حلاااات بااااه بساااافسااااخا ,ويقااااع عليااااه عاااابء إثبااااات ا

 (2)الفائت.

دارة ماااااان حياااااا  تقااااااديره ومقااااااداره واالساااااااس التعااااااوي  المسااااااتحق للمتعاقااااااد مااااااع اإل هااااااذا ويختلااااااف

 :إذا ما كان التعوي  اتفاقيا  أم قضائيا  باختالف  القائم عليه ,

 .التعويض االتفاقي والقانوني :أوال  

اللااااااوائ  الخاضااااااع لهااااااا ذلااااااك العقااااااد  ونهاااااااء ذاتااااااه أو القااااااوانين أمحاااااال اإل داريعقااااااد اإلقااااااد ياااااانظم ال

مقاااااادار التعااااااوي  المسااااااتحق للمتعاقااااااد عاااااان إنهاااااااء عقااااااده وعناصااااااره .وفااااااي هااااااذه الحالااااااة يجااااااب 

قاااارار مباااادأ التعااااوي  وأسااااس إأعمااااال شااااروط العقااااد أو مضاااامون القااااوانين واللااااوائ  العامااااة بصاااادد 

                                                           
 .209خليفه ,عبد العزيز عبد المنعم, االسس العامة في العقود اإلدارية ,المرجع السابق,ص (1)
 .102-101نقال عن نبلسي, نصري منصور, العقود اإلدارية ,المرجع السابق,ص (2)
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المتعاقاااادين فااااي هااااذا  األطاااارافحريااااة  وذلااااك أحسااااابه ومقااااداره وسااااائر مااااا يتعلااااق بااااه ماااان أحكااااام 

نهاااااااء االنفاااااارادي ماااااان تعااااااوي  المسااااااتحق للمتعاقااااااد نتيجااااااة اإلالمقااااااام كاملااااااة فااااااي مجااااااال تحديااااااد ال

 (1)دارة لدواعي المصلحة العامة.جانب اإل

بالضااااااابط عناصااااااار حسااااااااب  أن يحاااااااددا معهاااااااا(, دارة والمتعاقااااااادحيااااااا  يساااااااتطيع طرفاااااااا العقاااااااد )اإل

كااااان طبيعااااة اتفاقهمااااا فااااي هااااذا الشااااأن وبحياااا   أيااااا  فااااي هااااذه الحالااااة التعااااوي  الممنااااوح للمتعاقااااد 

تبعاد مااااان  اي تعاااااوي  للمتعاقااااااد يمكنهاااااا االتفااااااق بمقتضااااااى شااااارط صاااااري  فااااااي العقاااااد علاااااى اساااااا

و قصاااار التعااااوي  علااااى االضاااارار التااااي أتحديااااد مبلااااغ  جزافااااي كتعااااوي  , نأ نهاااااء العقااااد,عاااان إ

و اشااااااتمال أ باااااااح التااااااي فاتاااااات عليااااااه,بالفعاااااال مااااااع اسااااااتبعاد التعااااااوي  عاااااان االر  دلحقاااااات بالمتعاقاااااا

التعاااااوي  علاااااى عنصاااااري التعاااااوي  اي بتعاااااوي  المتعاقاااااد عماااااا لحقاااااه مااااان خساااااارة وعماااااا فاتاااااه 

 (2)من كسب.

 1551( لساااااانة 42رقاااااام ) ماااااان القااااااانون الماااااادني العراقااااااي (172) وهااااااذا مااااااا نصاااااات عليااااااه المااااااادة

 (3).ي العقد(يحددا مقدما  قيمة التعوي  بالنص عليها ف أن)يجوز للمتعاقدين  على انه

( علاااااى اناااااه )إذا لاااااام يكااااان الضاااااامان 363أماااااا القاااااانون الماااااادني االردناااااي فقاااااد نااااااص فاااااي المااااااادة )

مقااااااادرا  فاااااااي القاااااااانون أو فاااااااي العقاااااااد فالمحكماااااااة تقااااااادره بماااااااا يسااااااااوي الضااااااارر الواقاااااااع فعاااااااال  حاااااااين 

 (.هوقوع

                                                           
 .270-269اإلداري ,المرجع السابق, الشلماني, حمد محمد حمد, امتيازات السلطة العامة في العقد (1)
 .212,صالسابق المرجع, المنفردة باإلرادة دارياإل العقد نهاءإ في دارةاإل سلطة,   الهويدي جمعة سعيد السالل عن نقال (2)
 .1951 لسنة( 10) رقم العراقي المدني القانون (3)



126 
   

 

 

 .التعويض القضائي :ثانيا  

وعناصااااااره ,فااااااان  ومقاااااادارهتعااااااوي  أذا لاااااام ياااااانظم العقااااااد أو القااااااانون أو اللااااااوائ  مباااااادأ اسااااااتحقاق ال

ومقااااااادار  القاضاااااااي فاااااااي هاااااااذه الحالاااااااة هاااااااو الاااااااذي يحااااااادد مقااااااادار التعاااااااوي  المساااااااتحق للمتعاقاااااااد,

,أي أناااااه يغطاااااي ماااااا لحاااااق المتعاقاااااد مااااان التعاااااوي  فاااااي هاااااذه الفرضاااااية يكاااااون كاااااامال  بعنصاااااريه 

هاااذا ومااان المالحاااظ أناااه فاااي حالاااة عااادم وجاااود ناااص اتفااااقي فاااي (1)خساااارة , وماااا فاتاااه مااان كساااب.

داري نهااااااء االنفااااارادي للعقاااااد اإلن يااااانظم مقااااادار التعاااااوي  فاااااي حالاااااة اإلد أو حكااااام فاااااي القاااااانو العقااااا

توجاااااد فاااااي هاااااذه الحالاااااة أياااااة قواعاااااد محاااااددة يتعاااااين االلتاااااازام  لااااادواعي المصااااالحة العاماااااة ,فإناااااه ال

 (2)بتطبيقها من أجل تحديد مبلغ التعوي .

 الناشاااا ل عاااان الضاااارر فااااان مجلااااس الدولااااة الفرنسااااي قااااد وضااااع مباااادأ التعااااوي  الكاماااا هااااذاومااااع 

فطبقااااا لقضاااااء مجلااااس الدولااااة  (3)نهاااااء المبسااااتر للعقااااد شااااامال  الاااارب  الفائاااات.للمتعاقااااد عاااان هااااذا اإل

 دارة لااااااادواعي المصااااااالحة العاماااااااة التعاقاااااااد الاااااااذي انهاااااااى عقاااااااده مااااااان جاناااااااب اإلالفرنساااااااي فاااااااإن الم

 يستحق اي تعوي  في حالتين:

نهاااااااء الااااااة إق أي تعااااااوي  فااااااي حأذا نااااااص العقااااااد ذاتااااااه صااااااراحة علااااااى أن المتعاقااااااد ال يسااااااتح-1

 العامة.العقد لدواعي المصلحة 

                                                           
 .322رجع السابق ,صنقال عن عبد الحميد ,مفتاح خليفه, إنهاء العقد اإلداري, الم (1)
 .271-270الشلماني, حمد محمد, امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري, المرجع السابق,ص (2)
 .103نابلسي ,نصري منصور, العقود اإلدارية ,المرجع السابق ,ص (3)
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العاماااااة  المبااااااد نهااااااء عقاااااده حيااااا  ان بالمتعاقاااااد اي ضااااارر حقيقاااااي مااااان جاااااراء إأذا لااااام يلحاااااق -2

للحصااااول علااااى التعاااااوي  تقتضااااي وقااااوع ضااااارر فعلااااى تكبااااده المتعاقاااااد ,ولااااذلك ال محاااال بالتاااااالي 

قضااااى بااااه مجلااااس الدولااااة الفرنسااااي فااااي  وهااااذا مااااا إذا لاااام يحااااد  إنهاااااء العقااااد إي ضاااارر للمتعاقااااد.

 (1).7/11/1532حكمه بتاريخ 

ألن اسااااتمرار  نهاااااء عقااااده,دولااااة الفرنسااااي تعااااوي  المتعاقااااد عاااان إوتطبيقااااا لااااذلك رفاااا  مجلااااس ال

نهاااااء العقااااد لاااام ينااااتج عنااااه أي هقااااا ومكلفااااا للمتعاقااااد ,ولااااذلك فااااان إمر  الحقيقااااةتنفيااااذه لااااه كااااان فااااي 

 (2)ضرر للمتعاقد.

) فسااااااااخ العقااااااااد اإلداري كأصاااااااال عااااااااام حكمااااااااة اإلداريااااااااة العليااااااااا أن لموفااااااااي مصاااااااار فقااااااااد قااااااااررت ا

ولااااايس للمتعاقاااااد معهاااااا إال الحاااااق  دارة ضااااامانا  لحسااااان ساااااير المرفاااااق العاااااام,ه جهاااااة اإلياااااتتااااارخص ف

 (3)في التعوي  إن كان له مقتضى(.

أن : )التعاااااااااوي   21/4/1563داري فاااااااااي مصااااااااار بتااااااااااريخ وقاااااااااد قاااااااااررت محكماااااااااة القضااااااااااء اإل

دد, ومنهااااا شاااارط حصااااول ضاااارر ماااان جااااراء إنهاااااء فااااي هااااذا الصاااا لمقااااررةاالعامااااة  ل حكاااااميخضااااع 

 (4)نهاء العقد لم يرتب ضررا  فال محل للتعوي  (.العقد فإذا ثبت أن إ

نجاااااد أن مجلاااااس الدولاااااة المصاااااري ساااااار علاااااى نفاااااس الااااانهج الاااااذي اخاااااذ باااااه ماااااا تقااااادم مااااان خاااااالل 

تعااااااوي  إذا لاااااام دارة أي قاااااارر عاااااادم اسااااااتحقاق المتعاقااااااد مااااااع اإل حياااااا  مجلااااااس الدولااااااة الفرنسااااااي,
                                                           

 .213,صالسابق المرجع, منفردةال باإلرادة دارياإل العقد نهاءإ في دارةاإل سلطة,   الهويدي جمعة سعيد السالل عن نقال (1)
 .271الشلماني, حمد محمد ,امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري ,المصدر السابق,ص (2)
 .103نقال عن نابلسي ,نصري منصور ,العقود اإلدارية ,المرجع السابق,ص (3)
 .265,ص191رقم  15المجموعة س  1961يونيو  25حكم محكمة القضاء اإلداري في  (4)
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دارة لااااادواعي المصااااالحة المنفاااااردة مااااان جهاااااة اإل بااااااإلرادةنتيجاااااة إنهااااااء عقااااادة يلحاااااق باااااه أي ضااااارر 

 العامة.

فالقاضااااي هااااو الااااذي يقاااادر التعااااوي  إذا لاااام يكاااان مقاااادرا  فااااي  مقاااادار التعااااوي  ,إمااااا بخصااااوص 

هااااا داريااااة العليااااا المصاااارية فااااي حكمن , وقااااد اكاااادت علااااى ذلااااك المحكمااااة اإلالعقااااد ,أو باااانص القااااانو 

إذا لااااام  جااااااء فياااااه )يقااااادر القاضاااااي التعاااااوي  يالاااااذ 12/5/1552بتااااااريخ الصاااااادر  774المااااارقم 

تقصااااي وجااااود الخطااااأ  باااانص القااااانون , ويتعااااين عنااااد تقاااادير التعااااوي يكاااان مقاااادرا   فااااي العقااااد أو 

يحكااااام باااااالتعوي  إذا  حيااااا  يجاااااوز للقاضاااااي أن يااااانقص مقااااادار التعاااااوي  أو الالمشاااااترك وأثاااااره، 

يتقاضااااااااى  نتيجااااااااة لااااااااذلك ال ك فااااااااي إحاااااااادا  الضاااااااارر أو زاد فيااااااااه ,كااااااااان الاااااااادائن بخطئااااااااة اشااااااااتر 

بااااال يتحمااااال نصااااايبه مااااان المسااااائولية إذا كاااااان    الكامااااال ,يالمضااااارور فاااااي كااااال االحاااااوال التعاااااو 

 (1)يدعو إليها(. هناك ما

 .: مبدأ التعويض الكاملثالثا  

 يغطااااي كافااااة مااااا يلحااااق المتعاقااااد ماااان خسااااارة ومااااا يفوتااااه ماااانالااااذي كاماااال التعااااوي  ال ويقصااااد بااااه

كساااااب بسااااابب فساااااخ العقاااااد . ماااااع مراعااااااة ماااااا يكاااااون المتعاقاااااد قاااااد نفاااااذه فاااااي المااااادة ماااااا باااااين رفاااااع 

الاااااادعور ومااااااا بااااااين صاااااادور الحكاااااام بالفسااااااخ. ويقاااااادر التعااااااوي  فااااااي التاااااااريخ الااااااذي ينطااااااق فيااااااه 

 (2)القاضي بالحكم .

                                                           
 .321نقال عن عبد الحميد, مفتاح خليفه, إنهاء العقد اإلداري, المرجع السابق,ص (1)
أمين ,محمد سعيد )بدون سنة نشر(,االسس العامة اللتزامات وحقوق المتعاقد مع اإلدارة في تنفيذ العقد اإلداري /دراسة مقارنة,رسالة  (2)

 .115دكتوراه,مجموعة رسائل الدكتوراه,ص
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 1551( لسااااانة 42رقااااام )مااااان القاااااانون المااااادني العراقاااااي  (165/2) نصااااات علياااااة الماااااادة وهاااااذا ماااااا

بنقاااال ملكيااااة أو  عاااان العقااااد سااااواء كااااان التزامااااا   كااااون التعااااوي  عاااان كاااال التاااازام ينشااااأيعلااااى انااااه )

منفعااااة أو أي حااااق عينااااي أخاااار أو التزامااااا  بعماااال أو بامتناااااع عاااان عماااال ويشاااامل مااااا لحااااق الاااادائن 

التاااااأخر فاااااي اساااااتيفائه  مااااان خساااااارة وماااااا فاتاااااه مااااان كساااااب بسااااابب ضاااااياع الحاااااق علياااااه أو بسااااابب

 عن الوفاء به(. لتأخرهو أوفاء المدين بااللتزام  بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم

كاااان المااادين لااام يرتكاااب غشاااا   اإذ) فقاااد نصااات علاااى اناااه أعااااله الثالثاااة مااان نفاااس الماااادة الفقااارة أماااا

جسااااايما  فاااااال يجاااااوز فاااااي التعاااااوي  ماااااا يكاااااون متوقعاااااا  عاااااادة وقااااات التعاقاااااد مااااان خساااااارة  أو خطااااااء  

 و كسب يفوت(.أتحل 

 لسااااااانه( 43) رقااااااام ردنااااااايمااااااان القاااااااانون المااااااادني األ (266) دةفقاااااااد نصااااااات الماااااااا, ردنفاااااااي األأماااااااا 

 )يقاااادر الضاااامان فااااي جميااااع االحااااوال بقااادر مااااا لحااااق المضاااارور ماااان ضاااارر وماااااعلاااى انااااه  1576

 فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار(.

 الااااذي انهااااى االجااااراء الصااااادر ماااان قااااد قضااااى مجلااااس الدولااااة الفرنسااااي بأنااااه )إن اسااااتمرار العقاااادو 

فاااااااإن الشاااااااركة المدعياااااااة ال تساااااااتطيع أن تطالاااااااب  دارة ال يمكااااااان أن يحقاااااااق للماااااااورد أياااااااة فائااااااادة,اإل

 (1)بتعوي  عن الرب  الفائت نتيجة إنهاء العقد(.

 على عنصرين اساسين هما: ال  موعلى ذلك فإن التعوي  الكامل يكون مشت

                                                           
 .272حمد محمد, امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري, المرجع السابق,صالشلماني,  (1)
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 نهاء عقده.عما لحقه من خسارة نتيجة إتعويض المتعاقد  -1

ال مجاااااال للمنازعااااة حولاااااة, وال تااااارد عليااااه أياااااه اسااااتثناءات ,شاااااريطة أن تكاااااون  وهااااو عنصااااار ثاباااات

ويكاااااون التعااااوي  هناااااا  عالقااااة السااااببية ثابتاااااة بااااين إنهااااااء العقااااد والخساااااارة التااااي تكبااااادها المتعاقااااد,

المنفااااااردة  بااااااإلرادةدارة اقاااااد نتيجااااااة إنهااااااء عقااااااده مااااان جانااااااب اإلعااااان الخسااااااائر التاااااي لحقاااااات بالمتع

رة التااااااااي لحقاااااااات   سااااااااوف يشاااااااامل كافااااااااة النتااااااااائج واألحاااااااادا  الضاااااااااوبااااااااالطبع فااااااااإن التعااااااااوي (1),

العماااال  إيجااااارنهاااااء المبسااااتر لعقااااده , فعلااااى ساااابيل المثااااال فإنااااه بالنساااابة لعقااااود بالمتعاقااااد نتيجااااة اإل

فاااااااإن التعاااااااوي  يكاااااااون فاااااااي حااااااادود االداءات واالنجاااااااازات التاااااااي تااااااام تنفياااااااذها قبااااااال إنهااااااااء العقاااااااد 

ول للتعاااااااوي  الكامااااااال )ماااااااا لحاااااااق ر األالعنصااااااا,ويمكااااااان عناااااااد االقتضااااااااء أن يااااااادخل فاااااااي نطااااااااق 

نهااااااء إالمتعاقاااااد مااااان خساااااارة(, والتعاااااوي  عااااان الضااااارر المعناااااوي الاااااذي لحاااااق بالمتعاقاااااد  نتيجاااااة 

 (2)ما أثر إنهاء العقد مثال على السمعة التجارية للمتعاقد. اعقده إذ

 إن المتعاقاااااااد مااااااان خساااااااارة( )ماااااااا لحاااااااق للتعااااااوي  األولوممااااااا يجااااااادر ذكاااااااره فاااااااي هاااااااذا العنصااااااار 

 ةمنسااااااوبة مباشاااااارة الااااااى فتاااااار الداري ياااااارف  تعااااااوي  المتعاقااااااد عاااااان االضاااااارار غياااااار إلالقاضااااااي ا

تنفياااااااذ العقاااااااد وبحيااااااا  ال يساااااااتطيع المتعاقاااااااد ان يطلاااااااب علاااااااى أسااااااااس تعاقااااااادي باااااااالتعوي  عااااااان 

 (3)نهاء العقد.على إ ةالالحقو أاالستغالل السابقة على التوقيع على العقد وابرامه  رخسائ

                                                           
 .325عبد الحمدي مفتاح خليفه, إنهاء العقد اإلداري, المرجع السابق,ص (1)
 .273الشلماني, حمد محمد, امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري, المرجع السابق,ص (2)
 .217-216,صالسابق المرجع, المنفردة باإلرادة دارياإل العقد نهاءإ في دارةاإل سلطة,   هويديال جمعة سعيد السالل عن نقال (3)
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 .تعويض المتعاقد عما فاته من كسب -2

ويقصاااااااد بالكساااااااب الفائااااااات أي المباااااااالغ المعقولاااااااة المتوقعاااااااة وغيااااااار المتوقعاااااااة والتاااااااي كاااااااان يعاااااااول 

وقااااااد أقاااااار دارة  , عا  الن فسااااااخ العقااااااد قااااااد تاااااام بساااااابب اإلعليهااااااا المتعاقااااااد بوصاااااافها ربحااااااا  مشاااااارو 

مجلاااااس الدولاااااة الفرنساااااي عنصااااار الااااارب  الفائااااات للمتعاقاااااد ,إلاااااى جاناااااب عنصااااار الخساااااارة المحقاااااق 

ب ويحساااااااا نهاااااااااء عقااااااااده,المتعاقااااااااد نتيجااااااااة إ يسااااااااتحقهالكاماااااااال الااااااااذي  لااااااااه ,كعنصاااااااارين للتعااااااااوي 

 (1)دارة للعقد .التعوي  من تاريخ إنهاء جهة اإل

  مااااان نطااااااق التعاااااوي فائاااااتلإال أن مجلاااااس الدولاااااة الفرنساااااي قاااااد اساااااتبعد التعاااااوي  عااااان الااااارب  ا

 :المحكوم به للمتعاقد في حالتين

 اإلدارة. الربح الفائت بسبب الظروف الخارجة عن إرادة استبعاد -أ

للمتعاقااااااد عنصاااااار االرباااااااح التااااااي  يمنحااااااهاسااااااتبعد مجلااااااس الدولااااااة الفرنسااااااي ماااااان التعااااااوي  الااااااذي 

فيهااااا أن إنهاااااء العقااااد  تفااااوت علااااى المتعاقااااد نتيجااااة إنهاااااء عقااااده فااااي جميااااع الحاااااالت التااااي يثباااات

فيهاااااا والتاااااي جعلااااات مااااان إنهااااااء العقاااااد نتيجاااااة ال  لاااااإلدارةظاااااروف خارجاااااة ال ياااااد  كاااااان راجعاااااا إلاااااى

علاااااى ذلاااااك حااااااالت إنهااااااء العقاااااد نتيجاااااة ل عماااااال  األمثلاااااةل تجنبهاااااا, ومااااان اوضااااا  يمكااااان بالفعااااا

 (2)العسكرية الطارئة كنشوب الحرب أو توقعها وانتهائها.

أن وقاااااوع الحااااارب يعتبااااار  (MALDIDIER) حيااااا  يااااارر جاناااااب مااااان الفقاااااه الفرنساااااي يمثلاااااه الفقياااااه

ا ,وماااااان ثاااااام تسااااااتبعد دارة علااااااى إنهاااااااء عقودهاااااااالت القااااااوة القاااااااهرة التااااااي تاااااارغم اإلحالااااااة ماااااان حاااااا

                                                           
 .325عبد الحميد ,مفتاح خليفه, إنهاء العقد اإلداري, المرجع السابق, ص  (1)
 .275-271الشلماني, حمد محمد, امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري, المرجع السابق,ص (2)
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وعلااااى خااااالف الاااارأي االرباااااح ماااان نطاااااق التعااااوي  الااااذي يسااااتحقه المتعاقااااد نتيجااااة إنهاااااء عقااااده . 

( هاااااااااذا الااااااااارأي قاااااااااائال  إن التعاااااااااوي  ال DELAUBADEREانتقاااااااااد الفقياااااااااه الفرنساااااااااي )الساااااااااابق 

دارة تبعااااااة ,إذ لاااااايس ماااااان العدالااااااة أن تتحماااااال اإل يسااااااتمد اساسااااااه إال ماااااان قواعااااااد العدالااااااة المجااااااردة

فاااااال وجاااااه لتعاااااوي  المتعاقااااد عماااااا فاتاااااه مااااان  , خ الاااااذي تااااام لساااابب خاااااارجي ,ال ياااااد لهاااااا فيااااهالفساااا

 (1).هكسب , ويكفيه التعوي  عما لحقه من خسار 

)ال يمكااااان تبريااااار قضااااااء مجلاااااس الدولاااااة  وقاااااد أياااااد هاااااذا الااااارأي العمياااااد الطمااااااوي الاااااذي يااااارر أناااااه

دارة ى فااااار  علاااااى اإلأن مااااان العااااادل أناااااه متااااا وذلاااااك الفرنساااااي إال علاااااى أسااااااس العدالاااااة المجاااااردة,

دون حساااااب  ,يتحملااااه المتعاقااااد ماااان خسااااائر فعليااااة إنهاااااء العقااااد فااااإن التعااااوي  يقتصاااار علااااى مااااا

 (2)االرباح المحتملة(.

دارياااااة العلياااااا المصااااارية أخاااااذت فياااااه بمبااااادأ رفااااا  الطمااااااوي حكماااااا للمحكماااااة اإل العمياااااد أوردوقاااااد 

ن أدارة المشااااااتريات , تااااااتلخص وقااااااائع القضااااااية الخاصااااااة بااااااه فااااااي أتئااااااالفاالتعااااااوي  عاااااان الاااااارب  

بمصااااااالحة المخاااااااازن باااااااوزارة الصاااااااحة المصااااااارية قاااااااد طلبااااااات تورياااااااد عااااااادد كبيااااااار مااااااان المباصاااااااق 

 ,المطلوباااااة وفقاااااا لعيناااااة تقااااادم بهاااااا هاااااوالزجاجياااااة ,فتقااااادم احاااااد االفاااااراد علاااااى اسااااااس تورياااااد الكمياااااة 

ولقااااد قااااررت لجنااااة الباااات قبااااول العطاااااء علااااى أساااااس أن عينااااة قساااام الصاااادر لاااام يسااااتدل عليهااااا . 

ان  –بعاااااد فحاااااص ظاااااروف الحاااااال –دارياااااة المحكماااااة اإلالنااااازاع اماااااام القضااااااء قاااااررت ولماااااا طااااارح 

بتحدياااااد الغلاااااط ال  الخاضاااااعين المصاااااري مااااان القاااااانون المااااادني (121و) (122احكاااااام الماااااادتين )

داريااااة المتعاقاااادة للصاااانف المطلااااوب علااااى ي هااااذه الحالااااة الن تحديااااد الجهااااة اإلتنطبااااق احكامهااااا فاااا

                                                           
 .326 عن عبد الحميد, مفتاح خليفه, إنهاء العقد اإلداري, المرجع السابق,صنقال (1)
 .715الطماوي, سليمان محمد ,االساس العامة للعقود اإلدارية, المرجع السابق,ص (2)
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لتالقاااااي االرادتاااااين علاااااى العيناااااة التاااااي كانااااات محااااال اعتباااااار هاااااذا النحاااااو ال يعاااااد مااااان قبيااااال الغلاااااط 

دارة تسااااالم المبصاااااق هاااااو عااااادم الحاجاااااة للمباصاااااق عاقاااااد .وان السااااابب الحقيقاااااي لااااارف  اإلعناااااد الت

مبصااااااقة فااااااي وحااااااداتها المااااااوردة بعااااااد ان تمسااااااكت مصاااااالحة االماااااارا  الصاااااادرية بانهااااااا ال تصاااااال  

 وانه ال وجه لالنتفاع بها.

علياااااا المصااااارية علاااااى ذلاااااك باااااإيراد المبااااادأ الاااااذي يقضاااااي بأناااااه إذا دارياااااة الولقاااااد عقبااااات المحكماااااة اإل

 يخطاااا  وبالتاااااليكااااان ماااان حااااق اإلدارة إنهاااااء العقااااد لاااادواعي المصاااالحة العامااااة فااااإن المتعاقااااد لاااام 

دارة أن تتحااااال مااااان تعاقااااادها الماثااااال قواعاااااد فإناااااه يحاااااق لجهاااااة اإلوطبقاااااا لهاااااذه ال يتعاااااين تعويضاااااه,

تااااام التعاقاااااد عليهاااااا ال تفاااااي باااااالغر  المطلاااااوب  بعااااادما تحقاااااق لهاااااا ان االصاااااناف الماااااوردة والتاااااي

لها قبااااال التعاقاااااد ,فتقاااااوم مااااان أجلاااااه. ويعتبااااار العقاااااد باااااذلك كاااااأن لااااام يكااااان ,وتعاااااود الحالاااااة إلاااااى أصااااا

داريااااة بتسااااليم الماااادعي األصااااناف التااااي قااااام بتورياااادها والتأمينااااات التااااي دفعهااااا ومااااا إلااااى الجهااااة اإل

علياااااه منهاااااا تنفياااااذا   لهاااااذا  د حصااااالماااااا يكاااااون قااااا اإلدارياااااةرد هاااااو بااااادورة للجهاااااة و ذلاااااك ,علاااااى أن يااااا

 العقد.

أ فااااي تنفيااااذ دارة قااااد أنهاااات العقااااد للصااااال  العااااام دون أن يرتكااااب المتعاقااااد أي خطااااولمااااا كاناااات اإل

قااااد قااااررت تعااااوي  هااااذا المتعاقااااد فااااي إنهاااااء عقااااده  المصاااارية داريااااة العلياااااعقااااده ,فااااإن المحكمااااة اإل

يمكاااااان أن يفيااااااد ماااااان طاااااارح ,ولكاااااان المحكمااااااة عنااااااد حساااااااب مبلااااااغ التعااااااوي  قاااااادرت أن المتعاقااااااد 

وب والااااااذي وكااااااان المبلااااااغ المطلاااااا جنيااااااه, (422فمنحنااااااه مبلااااااغ ) االصااااااناف للبيااااااع فااااااي السااااااوق ,

 (1).( جنيه1722داري هو )قضت به محكمة القضاء اإل

                                                           
 .222-221,صالسابق المرجع, المنفردة باإلرادة دارياإل العقد نهاءإ في دارةاإل سلطة,   الهويدي جمعة سعيد السالل عن نقال (1)
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 ت بسبب تنازل المتعاقد عن تنفيذ العقد.ئاستبعاد الربح الفا  -ب

ي  عاااااان الاااااارب  الفائاااااات فااااااي للحالااااااة السااااااابقة للتعااااااو  باإلضااااااافةأسااااااتبعد مجلااااااس الدولااااااة الفرنسااااااي 

المنفااااردة ,راجعااااا إلااااى تخلااااي  باااااإلرادةدارة إذا كااااان اإلنهاااااء للعقااااد اإلداري ماااان جانااااب اإل حالااااة مااااا

دارة . وتجاااااادر االشااااااارة إلااااااى أنااااااه عنااااااد تقاااااادير عنصااااااري تعاقااااااد عاااااان تنفيااااااذ العقااااااد بموافقااااااة اإلالم

ماااااا لااااام يااااانص التعااااوي  علاااااى إنهااااااء عقاااااده فإناااااه يضااااااف إلاااااى هاااااذا التعاااااوي  الفوائاااااد المساااااتحقة 

علااااى خااااالف ذلااااك ,وبحياااا  تكااااون الفوائااااد مسااااتحقة اعتبااااارا ماااان يااااوم طلااااب التعااااوي  ولاااايس يااااوم 

 (1)إنهاء العقد.

 .أشخاص القانون العامإذا كان العقد مبرما بين  تئاستبعاد الربح الفا-ج

أشااااخاص القااااانون داري قااااد أباااارم بااااين تعااااوي  المتعاقااااد مااااع اإلدارة عناااادما يكااااون العقااااد اإل ال يااااتم

, حيااااااا  ال يساااااااتطيع أي منهماااااااا مطالباااااااة الشاااااااخص العاااااااام األخااااااار باااااااالتعوي  عااااااان الااااااارب  عاااااااامال

هااااااء العقاااااد نهاياااااة غيااااار طبيعياااااة ,حيااااا  أن الشاااااخص العاااااام يهااااادف دائماااااا  مااااان نإت بسااااابب ئاااااالفا

تعاقاااااده إلاااااى تحقياااااق الصاااااال  العاااااام ساااااواء أكاااااان هاااااذا الشاااااخص العاااااام هاااااو صااااااحب المرفاااااق أو 

ماااان أجاااال الحصااااول علااااى التعااااوي  عنااااد إنهاااااء عقااااده  المتعاقااااد معااااه. لااااذلك يجااااب علااااى المتعاقااااد

 انفراديااااا  أن يقاااايم الاااادليل علااااى الخسااااائر التااااي لحقاااات بااااه ,وعلااااى الاااارب  الفائاااات الااااذي ضاااااع عليااااه,

ال فال يمن  له التعوي .  (2)وا 

                                                           
 .278الشلماني, حمد محمد, امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري, المرجع السابق,ص (1)
 .327عبد الحميد, مفتاح خليف , إنهاء العقد اإلداري ,المرجع السابق ,ص  (2)
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مااااان مساااااألة تعاااااوي  المتعاقاااااد تعويضاااااا  كاااااامال بحيااااا   ,ردناااااي واأل أماااااا موقاااااف المشااااارع العراقاااااي

فااااأن المشاااارع العراقااااي قااااد تاااارك مسااااألة تقاااادير التعااااوي   ة والكسااااب,الخسااااار هااااذا التعااااوي  يشاااامل 

رقاااام  ( ماااان القااااانون الماااادني العراقااااي165/1) نااااص المااااادة للساااالطة القاضااااي التقديريااااة ماااان خااااال

)إذا لااااااام يكاااااااان التعااااااااوي  مقاااااااادرا  فاااااااي العقااااااااد أو باااااااانص القااااااااانون علااااااااى انااااااااه 1551( لسااااااانة 42)

ردنااااي ( ماااان القااااانون الماااادني األ363) مااااا نصاااات عليااااه المااااادة وهااااذا فالمحكمااااة هااااي التااااي تقاااادره (

فااااااي العقااااااد  وألاااااام يكاااااان الضاااااامان مقاااااادرا فااااااي القااااااانون  إذا) علااااااى انااااااه 1576 لساااااانه( 43) رقاااااام

 (225) ناااااص الماااااادةكاااااذلك و فالمحكماااااة تقااااادره بماااااا يسااااااوي الضااااارر الواقاااااع فعاااااال حاااااين وقوعاااااه( 

مقااااادار  لااااام يتيسااااار للمحكماااااة ان تحااااادد إذا) التاااااي تااااانص علاااااى اناااااه مااااان القاااااانون المااااادني العراقاااااي

التعاااااوي  تحديااااادا  كافياااااا  فلهاااااا ان تحاااااتفظ للمضااااارور باااااالحق فاااااي أن يطالاااااب خاااااالل مااااادة معقولاااااة 

( مااااان القاااااانون المااااادني 265) الماااااادة علياااااه أيضاااااا   ماااااا نصااااات وهاااااذابإعاااااادة النظااااار فاااااي التقااااادير(. 

)اذا لااااااام يتيسااااااار للمحكماااااااة ان تعاااااااين مااااااادر الضااااااامان باااااااالقول  1576( لسااااااانه 43رقااااااام )ردناااااااي األ

 بإعاااااااادةيطالاااااااب خااااااالل مااااااادة معينااااااة  نلهاااااااا ان تحااااااتفظ للمتضااااااارر بااااااالحق فااااااي أتعيينااااااا نهائيااااااا ف

 النظر في التقدير (.

الزمنيااااة  الفتاااارةلاااام يحاااادد  ردنااااي المشاااارع األبخااااالف  نجااااد أن المشاااارع العراقااااي مااااا تقاااادمماااان خااااالل 

ياااارر الباحاااا  علااااى ضاااارورة العماااال علااااى تحديااااد  لااااذا بغااااي أن يااااتم تقاااادير التعااااوي  فيهااااا.نالتااااي ي

 تم بهااااااا تقاااااادير التعااااااوي  علااااااى ان تكااااااون تلااااااك الماااااادة هااااااي وقاااااات صاااااادور الحكاااااامالفتاااااارة التااااااي ياااااا

ني ( مااااان القاااااانون الماااااد363ردناااااي فاااااي )حاااااين وقوعاااااه كماااااا حااااادد ذلاااااك المشااااارع األوليسااااات مااااان 
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 بمااااا تقاااادره فالمحكمااااة العقااااد فااااي أو القااااانون فااااي مقاااادرا   الضاااامان يكاااان لاااام إذا) انااااه علااااى ردنااااياأل

خااااااالف قااااااد يثااااااور حااااااول هااااااذه  أليذلااااااك قطعااااااا و  ,(وقوعااااااه حااااااين فعااااااال   الواقااااااع الضاااااارر يساااااااوي

هاااااذا  النلاااااو افترضااااانا جااااادال  باااااأن التعاااااوي  يقااااادر بياااااوم وقاااااوع الضااااارر بالمتعاقاااااد  ألناااااهالمساااااألة, 

دارة وخاصااااااة ان مصاااااالحة اإل يحماااااال المتعاقااااااد الفاااااارق فااااااي قيمااااااة الضاااااارر خااااااالل ماااااادة الاااااادعور ,

التعاااااوي  بياااااوم ير أماااااا إذا قطاااااع هاااااذا النااااازاع بتقاااااد إطالاااااة اماااااد النااااازاع الاااااى اطاااااول ماااااده ممكناااااه ,

ق فاااااااي قيماااااااة الضااااااارر خاااااااالل مااااااادر دارة وحااااااادها مااااااان ساااااااتتحمل الفااااااار صااااااادور الحكااااااام ,فاااااااإن اإل

 .الدعور

 الااااااذي 1556/ب/453رقم يااااااز العراقيااااااة قرارهااااااا المااااااين صاااااادر عاااااان محكمااااااة التموفااااااي هااااااذا الشااااااأ

الكاااارخ  بااااداءةمحكمااااة  أمااااامادعااااى الماااادعي بالاااادعور إذ  ) علااااى انااااه مسااااألة التعااااوي  إلااااىيشااااير 

المااااؤرخ  26)أمااااين بغااااداد اضااااافة لوظيفتااااه( تعاقااااد معااااه بموجااااب العقااااد الماااارقم  عليااااهان الماااادعي 

ة ضااااااخ ومبااااااازل طاااااالمشااااااروع مح هعلااااااى تنفيااااااذ مشااااااروع االعمااااااال الكونكريتياااااا 14/2/1555فااااااي 

ي دعيوماااااا  وان يلتااااازم المااااادعى علياااااه بتجهياااااز المااااا (52الشاااااوملي وعلاااااى ان تكاااااون مااااادة االنجااااااز )

( مااااان العقاااااد .وقاااااد قاااااام 3كاااااادر تشاااااغيلها وفاااااق البناااااد )بحدياااااد تسااااالي  والخباطاااااات الموقعياااااة ماااااع 

حيااااا  نفاااااذت  16/2/1555وفاااااي  . اياااااام فقاااااط 5مااااان اعماااااال المقاولاااااة فاااااي  %37موكلاااااه بتنفياااااذ 

مااااان قبااااال المااااادعي علياااااه كمياااااة الحدياااااد المطروحاااااة فاااااي موقاااااع العمااااال .وبعاااااد ذلاااااك صااااادر كتااااااب 

واجاااااراء الذرعاااااة  نهااااااء العالقاااااة العقدياااااةالعمااااال وا   بإيقااااااف 16/5/1555فاااااي  115/4676باااااالرقم 

وتصاااااافية مسااااااتحقات الماااااادعي ,حياااااا  ساااااابق توجيااااااه كتااااااابين ماااااان موكلااااااة الااااااى  ل عمااااااالالكاملااااااة 
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المااااادعى علياااااه بهاااااذا المعناااااى وتمااااات مطالبتاااااه بتعويضاااااات مالياااااة وعلاااااى ضاااااوء ذلاااااك تااااام توجياااااه 

مااااااان  للفتاااااارةكتاااااااب متضاااااامنا جاااااادول تفصاااااايلي بالضاااااارر الااااااذي لحاااااااق بموكلااااااه وقيمااااااة كاااااال فقااااااره 

( مليااااااااااااون دينااااااااااااار عراقااااااااااااي 325.765.257وتقاااااااااااادر ب) 16/5/1555ولغايااااااااااااة  25/2/1555

.ورغاااام االنااااذار المسااااير اليااااه ماااان الماااادعي والمبلااااغ اليااااه بواسااااطة كاتااااب العاااادل فااااي الكاااارخ بتاااااريخ 

فأنااااااه ممتنااااااع عاااااان دفااااااع االضاااااارار ..والحكاااااام عليااااااه بااااااالمبلغ المااااااذكور وتحماااااال كاااااال  3/2/1556

تاااااااب الااااااادائرة التابعاااااااة النفقااااااات واالضااااااارار والخسااااااائر مااااااان جااااااراء التوقاااااااف حساااااااب مااااااا ورد فاااااااي ك

للماااادعى عليااااه والحكاااام عليااااه بالمصاااااريف واالتعاااااب واالحتفاااااظ لموكلااااه بالمطالبااااة ببقيااااة الحقااااوق 

لباااااداءة قاااااارارا بااااااالتزام الماااااادعى االخااااارر ,وبعااااااد دعااااااوة الماااااادعى علياااااة للمرافعااااااة اصاااااادرت محكمااااااة ا

اعاااااااة ولعااااااادم قنملياااااااون ديناااااااار ورد الااااااادعور بالزياااااااادة ... (74.632.7325باااااااأداء مبلاااااااغ ) علياااااااه

المااااااادعى علياااااااه أيضاااااااا  ولتعلاااااااق الطعناااااااين  اساااااااتئناف و اساااااااتئنافهالمساااااااتأنف باااااااالحكم فقاااااااد طلاااااااب 

 13/2/2222بغااااااااداد بتاااااااااريخ  اساااااااتئنافبموضاااااااوع واحااااااااد فقااااااارر توحياااااااادهما وأصااااااادرت محكمااااااااة 

حكماااااااا يقضاااااااي بفساااااااخ الحكااااااام البااااااادائي تعاااااااديال  والتااااااازام المااااااادعى  1555/س/131/132بالعااااااادد 

ملياااااااون دينااااااار عاااااان قيمااااااة االضاااااارار التاااااااي  (7.551.151عليااااااه بتأديااااااة للماااااادعي مبلغااااااا  قاااااادره )

والخسااااااائر ورد الاااااادعور بالزيااااااادة ولعاااااادم قناعااااااة المميااااااز )الماااااادعى  اإلضااااااافيةاصااااااابته والنفقااااااات 

حياااااا  جاااااااء فااااااي القاااااارار  .12/3/2222فااااااي  المؤرخااااااةعليااااااه(بالحكم فقااااااد طلااااااب تميياااااازه بالئحتااااااه 

قانونياااااااة لتعلقهماااااااا بااااااادعور لااااااادر التااااااادقيق والمداولاااااااة وجاااااااد أن الطعناااااااين واقعاااااااين ضااااااامن المااااااادة ال

واحاااادة لااااذا اقاااارر توحياااادهما وقبولهمااااا شااااكال ولاااادر عطااااف النظاااار علااااى الحكاااام المميااااز وجااااد انااااه 

ياااازي الصااااادر فااااي الاااادعور بعاااادد يصااااحي  وموافااااق للقااااانون وانااااه جاااااء ,اتباعااااا  لقاااارار الاااانق  التم
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قاااااااارر  ياااااااازي .يالااااااااواردة فاااااااي القاااااااارار التم ل سااااااااباب 11/5/55فااااااااي  55/م منقاااااااول/2527/2525

صااااديق الحكاااام المميااااز ورد الطعاااان وتحمياااال الممياااازين رساااام التميااااز وصاااادر القاااارار باالتفاااااق فااااي ت

7/5/2222.)(1) 

                                                           
 .غير منشور151/155(تسلسل 2000منقول/ 1/م695/696قرار محكمة التميز العراقية رقم ) (1)
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 المبحث الثاني

 مصير االلتزامات المالية المتبادلة واالدوات المستخدمة في التنفيذ

دارة والمتعاقاااااااد معهاااااااا , تزاماااااااات المالياااااااة المتبادلاااااااة باااااااين اإلاالل مصااااااايرر تقااااااادير مااااااايختلاااااااف أ     

 وسااااااتتولى داري المباااااارم بينهمااااااا ,ة فااااااي التنفيااااااذ تبعااااااا لنااااااوع العقااااااد اإلومصااااااير أدواتااااااه المسااااااتخدم

 تقساااايم الباحااا  وقاااد آثاااردارياااة علاااى سااابيل المثاااال, مااان العقاااود اإل ذلاااك فاااي عقااادين بياااانالدراساااة 

العاماااااااة, والمطلاااااااب الثااااااااني لعقاااااااد  األشاااااااغاللعقاااااااد  األولالمطلاااااااب إلاااااااى مطلباااااااين هاااااااذا المبحااااااا  

 التوريد.

 ولاأل  المطلب

 عقد االشغال العامة

أن مصاااااااااير االلتزاماااااااااات المالياااااااااة المتبادلاااااااااة واالدوات المساااااااااتخدمة فاااااااااي التنفياااااااااذ فاااااااااي عقاااااااااد     

 اإلدارة جاناااااااب مااااااان العاماااااااة االشاااااااغال عقاااااااد إنهااااااااءاالشاااااااغال العاماااااااة يختلاااااااف حسااااااابما إذا كاااااااان 

 خطاااااأ نتيجاااااة اإلدارة جاناااااب مااااان العاماااااة االشاااااغال عقاااااد إنهااااااء كاااااانأو  العاماااااة المصااااالحة لااااادواعي

وضاااا  فااااي ت,لااااذلك ستقساااام الدراسااااة هااااذا المطلااااب الااااى فاااارعين , س (العماااال سااااحب)معهااااا المتعاقااااد

ول مصااااااير االلتزامااااااات الماليااااااة فااااااي إنهاااااااء عقااااااد االشااااااغال العامااااااة ماااااان جانااااااب اإلدارة الفاااااارع األ
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ماااااا الفااااارع الثااااااني سيخصاااااص لمصاااااير االلتزاماااااات المالياااااة المتبادلاااااة ألااااادواعي المصااااالحة العاماااااة, 

 .(العمل سحب)معها المتعاقد خطأ نتيجة اإلدارة جانب من العامة الشغالا عقد إنهاءفي 

 ولالفرع األ 

 دارة لدواعي المصلحة العامةء عقد االشغال العامة من جانب اإلنهاإ

 ,المصااااااالحة العاماااااااةدارة صااااااااحبة االشاااااااغال العاماااااااة بإنهااااااااء العقاااااااد لااااااادواعي عنااااااادما تقاااااااوم اإل     

ات التعاقدياااااة باااااين طرفاااااي العقاااااد تنقضاااااي ,ويترتاااااب علاااااى ودون خطاااااأ مااااان المتعاقاااااد ,فاااااإن االلتزامااااا

وتساااتند هااااذه التصااافية علااااى  نهاااااء,ساااوية المبااااالغ الناشااائة علااااى هاااذا اإلذلاااك تصاااافية هاااذا العقااااد ,وت

 (1). دارة أو العكسة للمقاول لدر اإلالمبالغ المستحق

فياااااذها ويقاااااع علاااااى المقااااااول عااااابء اثباااااات االشاااااغال التاااااي تااااام تنفياااااذها ,أو االجااااازاء التاااااي قاااااام بتن

كماااااااا علياااااااه القياااااااام باااااااإجراء جااااااارد لكااااااال الماااااااواد والمهماااااااات الموجاااااااودة ,موضاااااااحا  اساااااااتالم  فعاااااااال ,

االشاااااااغال المنفاااااااذة أو االجااااااازاء التاااااااي تااااااام اساااااااتالمها ,وذلاااااااك حتاااااااى ياااااااتم ساااااااريان مااااااادة الضااااااامان 

دارياااااااة ( مااااااان كراساااااااة الشاااااااروط اإل46/2الماااااااادة)وذلاااااااك طبقاااااااا  لااااااانص  االشاااااااغال, لهاااااااذهالتعاقااااااادي 

 (2)ود االشغال العامة في فرنسا.العامة المطبقة على عق

و بعاااااااااا  المنشاااااااااآت المؤقتااااااااااة أدارة صاااااااااااحبة االشاااااااااغال الحااااااااااق فاااااااااي شااااااااااراء جمياااااااااع وتملاااااااااك اإل

ويجاااااب علاااااى المقااااااول أن يخلاااااي مساااااتلزماته وادواتاااااه مااااان أمااااااكن  المساااااتخدمة فاااااي تنفياااااذ العقاااااد ,

                                                           
 .338د الحميد, مفتاح خليفه ,إنهاء العقد اإلداري, المرجع السابق,,صعب (1)
 . اال280( , امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري ,بدون طبعة, دار المطبوعات الجامعية , ص2007الشلماني, حمد محمد ) (2)
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ذار وبعاااااااد اعااااااا األزوم ددارة عناااااااغال فاااااااي المهلاااااااة التاااااااي تحاااااااددها لاااااااه اإلدارة, كماااااااا تملاااااااك اإلاالشااااااا

المقااااااااول ,الحاااااااق فاااااااي أن تباشااااااار بنفساااااااها رفاااااااع الماااااااواد واالدوات والتجهيااااااازات الخاصاااااااة بالمقااااااااول 

 (1)بمقتضى المباد  العامة المطبقة في مجال عقود االشغال العامة.

لعقاااااد االشاااااغال العاماااااة مااااان جاناااااب اإلدارة تساااااتطيع هاااااذه  نهااااااء الكلاااااي أو الجزئااااايوفاااااي حالاااااة اإل

نهائيااااة متااااى كااااان المقاااااول دائنااااا  لهااااا ,وان تحاااارر اذنااااا  بالصاااارف دارة باااادون انتظااااار التصاااافية الاإل

لااااااااه وذلااااااااك  المتبقاااااااايعلااااااااى االكثاااااااار ماااااااان الحااااااااد االقصااااااااى للرصاااااااايد  %52لحساااااااااب المقاااااااااول ب

 (2)الى حين التصفية النهائية. كتصفية مؤقتة

لااااادواعي المصااااالحة العاماااااة ,أيلولاااااة ملكياااااة  نهااااااء عقاااااد االشاااااغال العاماااااةإيترتاااااب علاااااى  كماااااا اناااااه ال

الخاصااااااااااة  دارة المتعاقاااااااااادة ,فهااااااااااذه االدوات والمهماااااااااااتادوات المقاااااااااااول الااااااااااى ذمااااااااااة اإلمهمااااااااااات و 

دارة كقاعااااادة, وفاااااي العاااااادة يااااانظم العقاااااد أو دفااااااتر الشاااااروط مصاااااير بالمقااااااول ال تفااااار  علاااااى اإل

دارة حاااااارة فااااااي شاااااارائها ماااااان نهاااااااء العقااااااد ,والمساااااالم بااااااه أن اإلإة هااااااذه االدوات والمهمااااااات فااااااي حالاااااا

ريااااااة رفاااااا  التنااااااازل عنهااااااا, مااااااا لاااااام يوجااااااد شاااااارط تعاقاااااادي يقضااااااي كمااااااا أن للمقاااااااول ح المقاااااااول,

 (3)بخالف ذلك.

 المؤقتااااااااااة المنشاااااااااآتدارة صاااااااااااحبة االشاااااااااغال الحااااااااااق فاااااااااي شااااااااااراء جمياااااااااع أو بعاااااااااا  وتملاااااااااك اإل

ة شاااااروط االشاااااغال مااااان كراسااااا (46/4المساااااتخدمة فاااااي تنفياااااذ العقاااااد, وذلاااااك طبقاااااا  لااااانص الماااااادة )

                                                           
 .107نقال عن نبلسي ,نصري منصور, العقود اإلدارية ,المرجع السابق ,ص (1)
 .229,ص السابق المرجع, المنفردة باإلرادة دارياإل العقد هاءإن في دارةاإل سلطة,   الهويدي جمعة سعيد السالل عن نقال (2)
 .282الجمال, هارون عبد العزيز, الجزاءات في عقود االشغال العامة ,المرجع السابق,ص (3)
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مساااااااتلزماته وادواتاااااااه مااااااان أمااااااااكن , كماااااااا يتوجاااااااب علاااااااى المقااااااااول أن يخلاااااااي العاماااااااة فاااااااي فرنساااااااا

ماااااان كراسااااااة  (46/5وذلااااااك طبقااااااا  لاااااانص المااااااادة) ,دارةالتااااااي تحااااااددها لااااااه اإل المهلااااااةاالشاااااغال فااااااي 

 (1).شروط االشغال العامة الفرنسي

دارياااااة العاماااااة مااااان كراساااااة الشاااااروط اإل (46/14) دارة كاااااذلك وحساااااب ناااااص الماااااادةتملاااااك اإل كماااااا

تباشااااااار بنفساااااااها رفاااااااع الماااااااواد  نلحاااااااق فاااااااي أالمطبقاااااااة فاااااااي عقاااااااود االشاااااااغال العاماااااااة فاااااااي فرنساااااااا ا

 (2)بذلك . إعذارهواالدوات والتجهيزات الخاصة بالمقاول بعد 

 للمشاااااااريع الموحااااااد ولااااااةاالمق عقااااااد تعليمااااااات( ماااااان 15/5) ردن , فقااااااد أشااااااارت المااااااادةفااااااي األأمااااااا 

) يحااااااق لصاااااااحب العماااااال أن ينهااااااي  علااااااى انااااااه حياااااا  نصاااااات 2215 لساااااانة ردنيااااااةاأل االنشااااااائية

ا  باااااذلك الاااااى المقااااااول , ويعتبااااار ت لماااااا يخااااادم مصااااالحته , بحيااااا  يصااااادر اشاااااعار العقاااااد فاااااي أي وقااااا

المااااذكور, أو ماااان  لإلشااااعار( يومااااا  ماااان بعااااد تاااااريخ تساااالم المقاااااول 25نهاااااء نافااااذا  بعااااد ماااارور )اإل

اال اناااااه ال يحاااااق   ,احب العمااااال , ايهماااااا االحاااااقريخ أعاااااادة ضااااامان االداء الياااااه مااااان قبااااال صاااااتاااااا

ب هااااااااذه )المااااااااادة( ليقااااااااوم بتنفيااااااااذ االشااااااااغال بنفسااااااااه أو لصاااااااااحب العماااااااال أن ينهااااااااي العقااااااااد بموجاااااااا

 (3)للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول أخر(.

وال  2225( لساااااانة 1أمااااااا فااااااي العااااااراق , فلاااااام تتضاااااامن تعليمااااااات تنفيااااااذ العقااااااود الحكوميااااااة رقاااااام )

 عقااااااااد نهاااااااااءإ,أي نااااااااص بخصااااااااوص 2225الشااااااااروط العامااااااااة ألعمااااااااال الهندسااااااااة المدنيااااااااة لساااااااانة 

                                                           
 107نابلسي ,نصري منصور, العقود اإلدارية ,المرجع السابق,ص (1)
 .281الشلماني, حمد محمد, امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري ,المرجع السابق,ص (2)
 .2015 لسنة األردنية االنشائية للمشاريع الموحد المقولة عقد تعليمات (3)
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, وينبغاااااي علاااااى المشااااارع العراقاااااي  العاماااااة المصااااالحة لااااادواعي دارةاإل جاناااااب مااااان العاماااااة االشاااااغال

نهااااااء إدارياااااة أن تقاااااوم ببماااااا يتاااااي  ذلاااااك مااااان فائااااادة للسااااالطة اإل,االشاااااارة الاااااى هاااااذا الااااانص صاااااراحة 

 ما استوجبت المصلحة العامة ذلك  عقد االشغال العامة متى

 الفرع الثاني

 )سحب العمل(لمتعاقد معها نتيجة خطأ ا دارةاإل جانب من العامة االشغال عقد نهاءإ

, يكاااااون لهاااااا  عمااااال مااااان المقااااااول وتنفياااااذه علاااااى حساااااابهجااااازاء ساااااحب ال اتخاذهاااااادارة عناااااد أن اإل  

الحااااق فااااي تحمياااال المقاااااول جميااااع مااااا تكبدتااااه ماااان مصااااروفات وخسااااائر زيااااادة علااااى قيمااااة العقااااد 

مااااان غراماااااات وتعويضاااااات , وحقهاااااا  تساااااتحقهنتيجاااااة هاااااذا االجاااااراء , والحصاااااول علاااااى جمياااااع ماااااا 

 (1)مصادرة التأمين النهائي المودع لديها من قبل المقاول.ب

رقااااام  لقاااااانون المناقصاااااات والمزايااااادات المصاااااريالتنفيذياااااة  ةالالئحااااامااااان  (54)وقاااااد نصااااات الماااااادة 

ماااان غرامااااات وقيمااااة كاااال  تسااااتحقهداريااااة فااااي خصاااام مااااا على)حااااق الجهااااة اإل 1555لساااانة  (55)

 داريااااة ماااان أيااااة مبااااالغ مسااااتحقةاإل ي ذلااااك فااااروق االسااااعار والمصاااااريفخسااااارة تلحااااق بهااااا بمااااا فاااا

قهااااااا فااااااي مصااااااادرة اخاااااارر فضااااااال عاااااان ح إداريااااااةتسااااااتحق للمتعاقااااااد لااااااديها أو لاااااادر أيااااااة جهااااااة  وأ

 التأمين النهائي(.

                                                           
 .173نقال عن ,بالوي , ياسين  بالوي, الجزاءات الضاغطة في العقد اإلداري, دار الكتب القانونية,ص (1)
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)أن  11/7/2222بتااااااريخ دارياااااة العلياااااا المصااااارية فاااااي حكمهاااااا المحكماااااة اإل الياااااه ذهبااااات وهااااو ماااااا

تسااااااترد جميااااااع مااااااا أن لهااااااا دارة الحااااااق فااااااي سااااااحب العماااااال ماااااان المقاااااااول ...وازاء ذلااااااك لجهااااااة اإل

تكبدتاااااه مااااان مصاااااروفات وخساااااائر زياااااادة علاااااى قيماااااة العقاااااد نتيجاااااة ساااااحب العمااااال دون أن يخااااال 

لااااى المصااااروفات ا باإلضااااافةذلااااك بحقهااااا فااااي المطالبااااة بااااالتعوي  عمااااا يلحااااق بهااااا ماااان أضاااارار 

ومااااا يسااااتحق ماااان غرامااااة  حساااااب المتعاقااااد معهاااااسااااعار  نتيجااااة التنفيااااذ علااااى داريااااة وفااااروق االاإل

 (1)ر, وذلك بالخصم من التأمين المودع لديها من المقاول..(.التأخي

تهااااادف ساااااور  دارة قااااارار ساااااحب العمااااال مااااان المقااااااول المقصااااار فهاااااي الوعلياااااه عنااااادما تصااااادر اإل

ياااااااتم إال بإكماااااااال األعماااااااال المساااااااحوبة علاااااااى  االعماااااااال التاااااااي تعرقااااااال تنفياااااااذها .وهاااااااذا ال اكماااااااال

 حساب ومسؤولية المقاول االصلي.

 ( من الئحة المناقصات والمزايدات المصرية  بالطرق التالية:54ادة )الم حددتهوهذا ما 

 ؛االعمال أو أن تقوم اإلدارة بنفسها بإكمال العمل -1

 ؛أن تطرح األعمال في مناقصة جديدة -2

                                                           
 .11/7/2000القضائية ,جلسة  12(لسنة 2276لمحكمة اإلدارية العليا المصرية ,طعن رقم)ا (1)
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أن تتفاااااق ماااااع احاااااد المقااااااولين دون أن تطااااارح االعماااااال فاااااي مناقصاااااة جديااااادة ,وفاااااي كااااال  -3

مااااع المقاااااول االصاااالي ,باااال يبقااااى العقااااد ينهااااي العقااااد  هااااذه االحااااوال فااااإن إجااااراء السااااحب ال

 (1).مخاطرةوتستمر مسؤولية المقاول ويجري تنفيذه على حسابه ويتحمل  قائما ,

( حياااا  نصاااات 65) ماااان المااااادة األولااااىوهااااذا مااااا ذهباااات اليااااه الشااااروط العامااااة العراقيااااة فااااي الفقاااارة 

خااااراج ا )العلااااى انااااه  لمقاااااول منهااااا يعتباااار قيااااام رب العماااال بوضااااع اليااااد علااااى الموقااااع واألعمااااال وا 

ماتاااااه أو مساااااؤولياته فاااااي الحااااااالت المتقدماااااة فساااااخا  للمقاولاااااة أو إعفااااااء المقااااااول مااااان أي مااااان التزا

و المهناااااادس بموجااااااب الساااااالطات التااااااي لاااااارب العماااااال أ وأو مساسااااااا  بااااااالحقوق  أ المقاولااااااةبموجااااااب 

ماااان خااااالل مااااا تقاااادم ماااان نصااااوص يتضاااا  أن هنالااااك اخااااتالف بااااين اجااااراء السااااحب  ..(.المقاولااااة 

نهااااااء الرابطاااااة إ هو الفساااااخ يترتاااااب علياااااأن اإللغااااااء فساااااخة لخطاااااأ المقااااااول ,ال والعقاااااد أ عااااان الغااااااء

تنفيااااذه علااااى حساااااب ومسااااؤولية المقاااااول  باإلمكااااانالعقديااااة ممااااا يترتااااب عليااااه زوال العقااااد ,فلاااايس 

 المقصر كما هو في حالة سحب العمل.

نفياااااااذ االعماااااااال واالدوات والماااااااواد الخاصاااااااة بالمقااااااااول واساااااااتعمالها فاااااااي ت ا التبخصاااااااوص أماااااااا  

احتجااااااز كااااال أو بعااااا  ماااااا يوجاااااد فاااااي  فاااااي الحاااااق لاااااإلدارةالتاااااي يتضااااامنها ساااااحب العمااااال, فاااااأن 

وادوات ومااااااواد وخالفااااااه وحقهااااااا فااااااي االحتفاااااااظ بااااااه  وا التومبااااااان  تمنشاااااائامحاااااال العماااااال ماااااان 

يجااااوز  ماااارتبط علااااى وجااااه التحديااااد بسااااحب العماااال ماااان المقاااااول والتنفيااااذ علااااى حسااااابه , بحياااا  ال

دارة سااااااحب ,واذا حصاااااال العكااااااس فااااااإن تصاااااارف اإلراء فااااااي غياااااار حالااااااة المثاااااال هااااااذا االجاااااا اتخاااااااذ

                                                           
 .173-نقال عن حمود, محمد عبداهلل, إنهاء العقد اإلداري باإلرادة المنفردة, المرجع السابق ,ص (1)
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دارة برفااااااع الحجااااااز واعااااااادة ماااااار الااااااذي يتعااااااين معااااااه الاااااازام جهااااااة اإليكااااااون بغياااااار سااااااند قااااااانوني, اال

 (1)االموال المحتجزة الى مالكها.

لقاااااااانون المناقصاااااااات والمزايااااااادات  التنفيذياااااااة ةالالئحااااااامااااااان  (54) وهاااااااذا ماااااااا نصااااااات علياااااااه الماااااااادة

 دارياااااة فاااااي حالاااااة ساااااحب العمااااال)يكاااااون للجهاااااة اإل علاااااى اناااااه 1555لسااااانة  (55رقااااام ) المصاااااري

مؤقتاااااة  منشاااااآتمااااان المقااااااول الحاااااق فاااااي احتجااااااز كااااال أو بعااااا  ماااااا يوجاااااد بمحااااال العمااااال مااااان 

المقااااااااول أو غياااااااره عنهااااااااا  ماااااااانوخالفااااااااه دون أن تكاااااااون مسااااااائولة  وادوات وماااااااواد وا التومباااااااان 

كماااااا يكاااااون لهاااااا  أجااااار عنهاااااا ,وعماااااا يصااااايبها مااااان تلاااااف أو نقاااااص ألي سااااابب كاااااان أو دفاااااع أي 

لحقوقهااااا ولهااااا فااااي ساااابيل ذلااااك  العماااال ضاااامانا   انتهاااااءالحااااق أيضااااا  فااااي االحتفاااااظ بهااااا حتااااى بعااااد 

 (2)(.أن تبيعها دون ادنى مسئولية من جراء البيع

المملوكاااااة للمقااااااول المقصااااار  وا التفاااااي الحجاااااز علاااااى الماااااواد  لاااااإلدارةوأن هاااااذا الحاااااق الممناااااوح 

 وا التجاااااارد لتلااااااك المااااااواد والمهمااااااات  بااااااإجراء التزامهااااااامااااااا يقابلااااااه )والموجااااااودة بموقااااااع العماااااال ,إن

فااااي حالااااة غيبتااااه لتعااااذر حضااااوره أو عاااادم إرسااااال  وماااان ينااااوب عنااااه أ وسااااواء بحضااااور المقاااااول أ

تلااااك النتيجااااة نهائيااااة إذا لاااام  واعتبااااارمناااادوب منااااه, مااااع إخطاااااره بنتيجااااة الجاااارد فااااي الحالااااة االخياااارة 

 (3)صول االخطار إليه(.يبد مالحظاته خالل أسبوع من تاريخ و 

ول األ بجزأيهااااااا العراقيااااااةة المدنيااااااة يالهندساااااا ألعمااااااالفقااااااد بيناااااات الشااااااروط العامااااااة  وفااااااي العااااااراق,

العماااااال إكماااااااال  لصاااااااحب( بقولهااااااا )65) ماااااان المااااااادة األولااااااىفااااااي الفقاااااارة  2225لساااااانة  والثاااااااني

                                                           
 .169-ية مصر,صنقال عن بالوي ,ياسين بالوي, الجزاءات الضاغطة في العقد اإلداري, دار الكتب القانون (1)
 .1998 لسنة( 89) رقم المصري والمزايدات المناقصات لقانون التنفيذية الالئحة (2)
 .1998( لسنة 89(من الالئحة التنفيذية  لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم )86المادة) (3)
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ول أو لاااااااذلك المقاااااااا ولاااااااإلدارةاالعماااااااال , إلكماااااااالاالعماااااااال بنفساااااااه أو اساااااااتخدام أي مقااااااااول أخااااااار 

االعماااااال )و (معااااادات االنشااااااء)االخااااار الحاااااق فاااااي أن يساااااتعمل لهاااااذا االكماااااال القااااادر الكاااااافي مااااان 

بموجاااااااب احكاااااااام  لتنفياااااااذ )االعماااااااال(الماااااااواد التاااااااي اعتبااااااارت مخصصاااااااة بصاااااااورة تاماااااااة  (المؤقتاااااااة

 , و)لصااااااااحبعلاااااااى الوجاااااااه الاااااااذي ياااااااراه رب العمااااااال أو المقااااااااولون االخااااااارون مناسااااااابا  )المقاولاااااااة( 

والماااااواد الفائضاااااة  (االعماااااال المؤقتاااااة) و (معااااادات االنشااااااء)ي مااااان فاااااي أي وقااااات بياااااع أ (العمااااال

)لصاااااحب بأيااااة مبااااالغ مسااااتحقة أو قااااد تصااااب  مسااااتحقة ماااان اجاااال الوفاااااء وأن يضااااع باااادالت البيااااع 

 (1)( بموجب )المقاولة(.المقاول)على  (العمل

ياااااااز يومااااااان التطبيقاااااااات القضاااااااائية حاااااااول موضاااااااوع ساااااااحب العمااااااال ,ماااااااا جااااااااء بقااااااارار محكماااااااة التم

)إذا اخااااال المقاااااااول بتنفياااااذ التزامااااااه مماااااا اضااااااطر رب العمااااال إلااااااى  بااااااالقولفااااااي العاااااراق  االتحادياااااة

سااااحب العماااال منااااه وتنفيااااذ االلتاااازام علااااى حساااااب المقاااااول فلاااارب العماااال فااااي هااااذه الحالااااة اسااااتيفاء 

أعمااااال الهندسااااة المدنيااااة وال يتطلااااب األماااار طلااااب فسااااخ  حقاته وفقااااا للشااااروط العامااااة لمقاولااااةمساااات

 (2)العقد(.

( مااااااااان تعليماااااااااات عقاااااااااد المقاولاااااااااة الموحاااااااااد للمشااااااااااريع 15/3الماااااااااادة ) ة,فقاااااااااد اشاااااااااار ردن وفاااااااااي األ

) بعااااد اإلنهاااااء ,يحااااق لصاااااحب العماااال  علااااى انااااه حياااا  نصاااات 2215ردنيااااة لساااانة نشااااائية األاال

ويجااااااوز عندئااااااذ لصاااااااحب  ,إلكمالهااااااا, أن يكماااااال االشااااااغال ,أو أن يسااااااتخدم أي أشااااااخاص اخاااااارين 

أياااااااا  مااااااان لاااااااوازم المقااااااااول ,ووثاااااااائق المقااااااااول  العمااااااال وهاااااااؤالء االشاااااااخاص االخااااااارين أن يساااااااتخدموا

و تلاااااك التاااااي تااااام اعااااادادها لصاااااالحه ,ويتعاااااين أ,ووثاااااائق التصااااااميم االخااااارر التاااااي اعااااادها المقااااااول ,
                                                           

 .2005لسنة  العراقية المدنية الهندسة ألعمال العامة الشروط (1)
 .   2011/12/25 في( 2011/ مدنية موسعة/39) بالعدد بقرارها ميز االتحادية العراقيةمحكمة الت (2)
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علاااااى صااااااحب العمااااال عندئاااااذ ,أن يرسااااال اشاااااعارا  باااااأن معااااادات المقااااااول واالشاااااغال المؤقتاااااة ساااااوف 

مقااااااول أن يقاااااوم فاااااورا  بإزالتهاااااا ياااااتم االفاااااراج عنهاااااا الاااااى المقااااااول فاااااي الموقاااااع أو بجاااااواره , وعلاااااى ال

اال انااااه إذا تبااااين بااااأن المقاااااول لاااام يقاااام لتاريخااااه بتسااااديد أي اسااااتحقاقات  علااااى مسااااؤوليته وحسااااابه,

تلاااااااك اللاااااااوازم لتحصااااااايل  علياااااااه الاااااااى صااااااااحب العمااااااال , فاناااااااه يمكااااااان لصااااااااحب العمااااااال أن يبياااااااع

ذا تبقاااااااى رصااااااايد مااااااان حصااااااايلة البياااااااع بعاااااااد اساااااااترداد االساااااااتحقاقات فيااااااادفع ذلاااااااك  اساااااااتحقاقاته ,وا 

 (1)الرصيد للمقاول(.

 و ان الشااااااااروط العامااااااااة لمقاااااااااوالت اعمااااااااال الهندسااااااااة المدنيااااااااة العراقيااااااااة,الااااااااى وتجاااااااادر االشااااااااارة 

لاااااااام تتضاااااااامن  , 2215 لساااااااانة ردنيااااااااةاأل االنشااااااااائية للمشاااااااااريع الموحااااااااد ولااااااااةاالمق عقااااااااد تعليمااااااااات

 واالدوات والمعاااااااادات الموجااااااااودة فااااااااي موقااااااااع ا التعمااااااااا يصاااااااايب  لااااااااإلدارةالمسااااااااؤولية المدنيااااااااة 

رع المشااااااا أشاااااااربينمااااااا  دارة لهااااااا.وء اسااااااتعمال اإلب سااااااببسااااااالعماااااال والعائاااااادة للمقاااااااول ماااااان تلااااااف 

دارة عمااااااا يصاااااايب هااااااذه االدوات ماااااان تلااااااف أو نقااااااص عاااااادم مساااااائولية اإل المصااااااري صااااااراحة إلااااااى

دارة أال أن اإل ( مااااااان قاااااااانون المناقصاااااااات والمزايااااااادات المصاااااااري.54) مااااااان خاااااااالل ناااااااص الماااااااادة

مساااااؤوليتها عماااااا  قالماااااواد واالدوات الخاصاااااة بالمقااااااول وتتحقااااافاااااي فرنساااااا تلتااااازم بالمحافظاااااة علاااااى 

 (2)يلحقها من تلف بفعل وكالئها.

                                                           
 .2015تعليمات عقد المقولة الموحد للمشاريع االنشائية االردنية لسنة  (1)
 .170-نقال عن بالوي, ياسين بالوي, الجزاءات الضاغطة العقد اإلداري, المرجع السابق,ص (2)
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واالدوات والمااااواد حتااااى  ا التالحااااق فااااي االسااااتمرار بحجااااز كاااال أو بعاااا  هااااذه  لااااإلدارةأن كمااااا 

ولهاااااا أن تبيعهاااااا دون  قبااااال المقااااااول ,مااااان وذلاااااك ضااااامانا  الساااااتيفاء حقوقهاااااا  بعاااااد انتهااااااء العمااااال,

 (1)أية خسارة تلحق بالمقاول من جراء بيعها. تسأل عن نأ

دارة مااااااا اسااااااتوفت اإل فااااااإذا) بااااااالقول عليااااااا المصااااااريةداريااااااة الالمحكمااااااة اإل عليااااااه أكاااااادتوهااااااذا مااااااا 

حقوقهااااا كاملاااااة ماااان المقااااااول تعااااين عليهاااااا تسااااليمه المهماااااات واالدوات والمااااواد التاااااي حجاااازت مناااااه 

  (2)حقها(.بموقع العمل بصورة كاملة أو ما بقى منها بعد استيفاء 

 2215 لسااااانة ردنياااااةاأل اإلنشاااااائية للمشااااااريع الموحاااااد ولاااااةاالمق عقاااااد تعليماااااات ماااااا أخاااااذت باااااه وهاااااذا

 (3)( والخاصة )إنهاء العقد من قبل صاحب العمل (.15/2في المادة )

 المطلب الثاني

 عقد التوريد

  إذا يختلااااااف ماااااان حياااااا أن مصااااااير االلتزامااااااات الماليااااااة المتبادلااااااة فااااااي إنهاااااااء عقااااااد التوريااااااد ,    

 معهااااا المتعاقااااد لخطااااأ نتيجااااةنهاااااء ي المصاااالحة العامااااة ,أم كااااان هااااذا اإلكااااان هااااذا االنهاااااء لاااادواع

لااااااى فاااااارعين ,تخصااااااص الدراسااااااة , لااااااذلك ستقساااااام هااااااذه الدراسااااااة هااااااذا المطلااااااب ا(الجزائااااااي الفسااااااخ)

                                                           
(,حقوق وسلطات اإلدارة في العقود اإلدارية في دولة االمارات العربية المتحدة, مجلة الحقوق للبحوث 2006شحادة, موسى مصطفى) (1)

 .305,ص2القانونية واالقتصادية ,كلية الحقوق, جامعة االسكندرية,العدد
 .19/11/1996 القضائية, جلسة  36(,لسنة 929المحكمة اإلدارية العليا المصرية, قرارها رقم) (2)
 2015 لسنة األردنية االنشائية للمشاريع الموحد المقولة عقد تعليمات (3)
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,إمااااااا الفاااااارع  العامااااااة المصاااااالحة لاااااادواعي التوريااااااد عقااااااد إنهاااااااء علااااااى المترتبااااااة  ثااااااارول لالفاااااارع األ

 .(الجزائي الفسخ) معها المتعاقد لخطأ نتيجة التوريد عقد إنهاء على المترتبة ثار الثاني ل

 ولاأل الفرع 

 لدواعي المصلحة العامة التوريد عقد نهاءإ على المترتبة اآلثار

دارة, انقضاااااااااء االلتزامااااااااات التعاقديااااااااة جانااااااااب اإلنهاااااااااء عقااااااااد التوريااااااااد ماااااااان إيترتااااااااب علااااااااى       

باااااالغ المالياااااة المساااااتحقة باإلضاااااافة الاااااى تصااااافية العقاااااد وتساااااوية المالمتبادلاااااة باااااين طرفاااااي العقاااااد , 

دارة والمااااورد ومااااع ذلااااك يجااااوز اجااااراء تصاااافية مؤقتااااة باااادون انتظااااار التصاااافية النهائيااااة لكاااال ماااان اإل

مااااااان  %52دارة للماااااااورد إذناااااااا  بصااااااارف إلإذا كاااااااان المتعاقاااااااد دائناااااااا  , وفاااااااي هاااااااذه الحالاااااااة تحااااااارر ا

داريااااة العامااااة المطبقااااة علااااى عقااااود سااااة الشااااروط اإلماااان كرا 32/2)المااااادة  الرصاااايد المسااااتحق لااااه

 (1)التوريد في فرنسا (.

و الماااااواد أفاااااي هاااااذه الحالاااااة ايضاااااا  الحاااااق فاااااي أن تااااارف  اساااااتالم التوريااااادات  لاااااإلدارةكماااااا يكاااااون 

دارة غيااااار ملزماااااة بتسااااابيب قرارهاااااا بإنهااااااء إلترتاااااب علاااااى هاااااذا ان ايالمصااااانعة بعاااااد إنهااااااء العقاااااد . و 

دارياااااة العاماااااة المطبقاااااة علاااااى عقاااااود مااااان كراساااااة  الشاااااروط اإل (36/1للماااااواد)عقاااااد التورياااااد طبقاااااا 

مااااان كراساااااة الشاااااروط المطبقاااااة علاااااى عقاااااود أداء  (36/1والماااااادة) التورياااااد الصاااااناعية فاااااي فرنساااااا,

دارة بتساااابيب قرارهااااا بإنهاااااء هااااذا الاااانص المتعلااااق بعاااادم الاااازام اإل الخاااادمات الذهنيااااة, وبااااالطبع فااااإن

ك علاااااااى عقاااااااود التورياااااااد ات الذهنياااااااة ينطباااااااق كاااااااذلعقاااااااود التورياااااااد الصاااااااناعية وعقاااااااود أداء الخااااااادم
                                                           

 .108-نقال عن نابلسي, نصري منصور, العقود اإلدارية ,المرجع السابق,ص (1)
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دارة باااااادون خطااااااأ ماااااان المتعاقااااااد معهااااااا ألن هااااااذا فااااااي حالااااااة إنهاااااااء العقااااااد ماااااان جانااااااب اإل العامااااااة

فاااااي فرنساااااا  1575يولياااااو سااااانة  11فاااااي  الصاااااادريااااادخل فاااااي مجاااااال تطبياااااق القاااااانون  اإلنهااااااء ال

 (1)دارية.لمتعلق بضرورة تسبيب القرارات اإلوا

المااااورد بااااأن يتوقااااف عاااان تسااااليم  دارة , يلاااازم المتعاقاااادتوريااااد ماااان جانااااب اإلإن إنهاااااء عقااااد الكااااذلك فاااا

نهااااااء , وماااااع ذلاااااك فاااااإن الماااااورد هاااااا ابتاااااداء مااااان تااااااريخ نفااااااذ قااااارار اإلوتورياااااد االدوات المتفاااااق علي

يمكااااان أن يكاااااون ملزماااااا باتخااااااذ االجاااااراءات التحفظياااااة , وأن يسااااالم لاااااإلدارة الماااااواد االولياااااة اللاااااوازم 

التورياااااد الصاااااناعية* , ويجاااااب علاااااى العقاااااد وذلاااااك فيماااااا يتعلاااااق بعقاااااود والماااااؤن المخصصاااااة لتنفياااااذ 

 (2)ذلك عند إخطاره بقرار إنهاء العقد. لحالة أن تعلن للمتعاقد رغبتها فيدارة في هذه ااإل

 الفرع الثاني

 )الفسخ الجزائي( نتيجة لخطأ المتعاقد معها التوريد عقد نهاءإ على المترتبة اآلثار

فااااارادي لااااإلدارة  لعقاااااد التورياااااد نهاااااء االنالتاااااي تترتااااب علاااااى اإل ا ثااااارفاااااي ابه رغاااام وجاااااود التشاااا    

دارة ,وماااااااا عاماااااااة , نتيجاااااااة خطاااااااأ المتعاقاااااااد ماااااااع اإلنهااااااااء االنفااااااارادي لاااااااإلدارة لعقاااااااد االشاااااااغال الواإل

يترتااااب علااااى كليهمااااا ماااان وضااااع نهايااااة فوريااااة للعقااااد , والمطالبااااة بااااالتعوي  لجباااار الضاااارر الااااذي 

ثااااااار خاصااااااة تنااااااتج آال ان هناااااااك تعاقااااااد بالتزاماتااااااه التعاقديااااااة , ألحااااااق باااااااإلدارة نتيجااااااة اخااااااالل الم

                                                           
 .232-,صالسابق المرجع, المنفردة باإلرادة دارياإل العقد هاءإن في دارةاإل سلطة,   الهويدي جمعة سعيد السالل (1)
 .280-, حمد محمد,  امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري, المرجع السابق ,صالشلماني (2)

*عقود التوريد الصناعية)هي العقود التي يكون موضوعها عبارة عن تسليم منقوالت يصنعها المورد(.نقال عن الصرايرة , شامان 

 .16-ر ,كلية الحقوق, جامعة مؤته,ص(,أحكام عقود التوريد في التشريعات االردنية, رسالة ماجستي2007ممدوح)
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بياااااان ا ثاااااار المترتباااااة علاااااى الدراساااااة  تتنااااااولساااااوف نهااااااء الجزائاااااي لعقاااااد التورياااااد, لاااااذلك عااااان اإل

 وكذلك الشراء على حساب المورد.  نهاء الجزائي المجرد البسيط,اإل

 عقد التوريد.وال : االثر المترتب على اإلنهاء الجزائي المجرد البسيط لأ

نهااااااء الجزائاااااي المجااااارد البسااااايط إنهااااااء الرابطاااااة التعاقدياااااة تماماااااا  ,ويعااااااد المتعاقااااادان إلاااااى يعناااااي اإل

المتعاقااااادة الحاااااق فاااااي اقتضااااااء غراماااااات  لاااااإلدارةويكاااااون  الحالاااااة التاااااي كاناااااا عليهاااااا قبااااال التعاقاااااد ,

طااااأ المتعاقااااد التااااأخير والمطالبااااة بالتعويضااااات عاااان األضاااارار التااااي تلحقهااااا نتيجااااة إنهاااااء العقااااد لخ

,حيااااا  ينفساااااخ عقاااااد التورياااااد علاااااى الفاااااور وبااااادون قياااااد أو شااااارط ,ويحااااارم الماااااورد مااااان التوريااااادات 

 (1)المنصوص عليها في العقد.

والئحتااااااه  1555لساااااانة  (55وهااااااذا مااااااا اخااااااذ بااااااه قااااااانون المزاياااااادات والمناقصااااااات المصاااااارية رقاااااام )

لمجااااااارد البسااااااايط لعقاااااااد التنفيذياااااااة بهاااااااذا الناااااااوع مااااااان الفساااااااخ ,واإلدارة عاااااااادة فاااااااي الفساااااااخ الجزائاااااااي ا

التوريااااااد تكتفااااااي بإنهاااااااء العالقااااااات التعاقديااااااة وحرمانااااااه ماااااان تنفيااااااذ العقااااااد دون أن تحملااااااه نفقااااااات 

تطالااااب المتعاقااااد  نإذ ال تسااااتطيع اإلدارة أ إضااااافية تنشااااأ عاااان اباااارام عقااااد جديااااد مااااع مااااورد أخاااار ,

دارة فااااي صاااالب برمااااه اإلدارة ,وغالبااااا مااااا تفصاااا  اإلبتحماااال التبعااااات الماليااااة للعقااااد الجديااااد الااااذي ت

قراراهااااا بفسااااخ العقااااد عاااان نااااوع الفسااااخ الجزائااااي الااااذي ترغااااب فيااااه حتااااى ال ينازعهااااا المااااورد حااااول 

 (2)نوع الفسخ.

                                                           
 .369-نقال عن عبد الحميد, مفتاح خليفه, إنهاء العقد اإلداري, المرجع السابق ,ص (1)
,عبد الحميد, مفتاح خليفه, إنهاء العقد 351-نقال عن  عبد البديع محمد صالح ,سلطة اإلدارة في إنهاء العقد اإلداري, المرجع السابق,ص (2)

 .370-ع السابق,صاإلداري, المرج
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 1553 لساااااانة( 32) رقاااااام ردنيااااااةاأل اللااااااوازم نظااااااام/ج( ماااااان 42مااااااا نصاااااات عليااااااه المااااااادة )وهااااااذا 

مواصااااافات )إذا قاااااررت لجناااااة اساااااتالم اللاااااوازم رفااااا  تسااااالم اللاااااوازم الماااااوردة لمخالفتهاااااا للعلاااااى اناااااه 

والشاااااروط المقاااااررة, فللمتعهاااااد الاااااذي ورد تلاااااك اللاااااوازم االعتااااارا  علاااااى قااااارار اللجناااااة خاااااالل مااااادة 

( عشااااااارة أياااااااام مااااااان تااااااااريخ تسااااااالم المتعهاااااااد لضااااااابط االساااااااتالم الاااااااى الجهاااااااة التاااااااي 12أقصااااااااها )

أصاااااااادرت قاااااااارار الشااااااااراء , ويكااااااااون قرارهااااااااا فااااااااي القبااااااااول أو الاااااااارف  قطعيااااااااا  , وتعتباااااااار اللااااااااوازم 

 (1)انة(.كم االمحالمرفوضة ب

 .الشراء على حساب المورد ثانيا :

بالتنفياااااااذ علاااااااى  تنفياااااااذ التزاماتاااااااه بالتورياااااااد تقاااااااوم اإلدارةدارة فاااااااي عنااااااادما يتخلاااااااف المتعاقاااااااد ماااااااع اإل

التاااااااااي تساااااااااتطيع اإلدارة أن  الضااااااااااغطةوهاااااااااذا االجاااااااااراء مااااااااان االجاااااااااراءات  حساااااااااابه ومساااااااااؤوليته ,

  توقعها على المورد.

داري فاااااااي حالاااااااة تخلاااااااف المتعاقاااااااد عااااااان تنفياااااااذ التزاماتاااااااه رتبط هاااااااذا الجااااااازاء بعقاااااااد التورياااااااد اإلويااااااا

و بعااااااا  الكمياااااااات المتعاقاااااااد عليهاااااااا فاااااااي أالتعاقدياااااااة, فاااااااإذا ماااااااا عجاااااااز الماااااااورد عااااااان تورياااااااد كااااااال 

فإنااااااه  المواعيااااااد المحااااااددة , أو قااااااام بالتوريااااااد علااااااى خااااااالف المواصاااااافات والشااااااروط المتفااااااق عليهااااااا,

يته وذلااااك بهاااادف ضاااامان سااااير أن تقااااوم بتنفيااااذ العقااااد علااااى حسااااابه وتحاااات مسااااؤول لااااإلدارةيجااااوز 

طراد وعدم تعري  المصلحة العامة للضرر. بانتظامالمرفق العام   (2)وا 

                                                           
 .1993( لسنة 32نظام اللوازم األردنية رقم) (1)
 .116(,اثار العقود اإلدارية, دار النهضة العربية,القاهرة,ص2003علي, إبراهيم محمد) (2)
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( فااااااااي 1121داريااااااااة العليااااااااا فااااااااي مصاااااااار بقرارهااااااااا رقاااااااام )المحكمااااااااة اإل عليااااااااهأكاااااااادت  وهااااااااذا مااااااااا

دارياااااة التاااااي يجاااااب أن تنفاااااذ بدقاااااه ,ألن ساااااير )مراعااااااة لطبيعاااااة العقاااااود اإل أناااااه علاااااى 7/6/1554

ر وذلاااااك باااااأن تحااااال فاااااإن لاااااإلدارة وساااااائل للضاااااغط علاااااى المتعاقاااااد المقصاااااالمرافاااااق يقتضاااااي ذلاااااك ,

وأن هاااااذا  أو تعمااااال علاااااى إحاااااالل شاااااخص اخااااار محلاااااه فاااااي تنفياااااذ االلتااااازام ,هاااااي بنفساااااها محلاااااه 

عاقاااااد مسااااائوال  االجاااااراء ال يتضااااامن إنهااااااء العقاااااد بالنسااااابة للمتعاقاااااد المقصااااار , بااااال يظااااال هاااااذا المت

ى مسااااااؤوليته , ويعتباااااار المتعاقااااااد ماااااان الناحيااااااة دارة , وتااااااتم العمليااااااة لحسااااااابة وعلااااااأمااااااام جهااااااة اإل

اتقااااااه غرامااااااة التااااااأخير والمصاااااااريف اإلداريااااااة التااااااي القانونيااااااة قااااااد واصاااااال التنفيااااااذ , فتقااااااع علااااااى ع

 (1)دارة فضال  عن التعويضات(.تكبدتها اإل

وبااااااذات المعنااااااى جاااااااءت فتااااااور الجمعيااااااة العموميااااااة لقساااااامي الفتااااااور والتشااااااريع المصااااااري بتاااااااريخ 

لزاماااااه بفااااارق بقولهاااااا ) ا 2/5/1555 لشاااااراء علاااااى حسااااااب المتعاقاااااد المقصااااار فاااااي تنفياااااذ تعهاااااده وا 

دارة بنفساااااها عناااااد إخاااااالل المتعاقاااااد تنفياااااذ االلتااااازام عيناااااا تقاااااوم باااااه اإل الساااااعر هاااااو تطبياااااق لقاعااااادة

عاااااالء للصاااااال  العاااااام علاااااى  بانتظااااااممعهاااااا بتعهاااااده ضااااامانا لحسااااان ساااااير المرفاااااق العاااااام  طاااااراد وا  وا 

هاااااة اإلدارة إحاااااالل شاااااخص اخااااار محااااال المتعاقاااااد الاااااذي المصاااااال  الخاصاااااة بياااااد أناااااه والن كاااااان لج

قصااااار فاااااي تنفياااااذ التزاماااااه تقصااااايرا  جسااااايما  ال ينهاااااي العقاااااد فمااااان ثااااام فاااااال يساااااو  لاااااإلدارة قانوناااااا  أن 

نهاء العقد معا (.  (2)تلجأ إلى التنفيذ على الحساب وا 

                                                           
 .371نقال عن عبد الحميد, مفتاح خليفه ,إنهاء العقد اإلداري, المرجع السابق,ص (1)
 .186-لجزاءات الضاغطة في العقد اإلداري ,المرجع السابق,صنقال عن ,بالوي ,ياسين بالوي ,ا (2)
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( 55( ماااااان قااااااانون المناقصااااااات والمزاياااااادات المصاااااارية رقاااااام)25) وهااااااو مااااااا نصاااااات عليااااااه المااااااادة

علاااااااى  هدارياااااااة فساااااااخ العقاااااااد أو تنفياااااااذ)يجاااااااوز للجهاااااااة اإلعلاااااااى اناااااااه  حيااااااا  نصااااااات 1555ة لسااااااان

 (1)شرط من شروطه(. بايحساب المتعاقد ,إذا اخل 

التنفيذياااااة لقاااااانون المناقصاااااات والمزايااااادات  ةالالئحااااا( مااااان 54فقاااااد نصااااات الماااااادة ) وتطبيقاااااا  لاااااذلك

لتورياااااد فاااااي الميعااااااد علاااااى أناااااه )فاااااي حالاااااة عااااادم قياااااام الماااااورد با 1555لسااااانة  (55المصاااااري رقااااام)

 اإلجاااااااراءيندارياااااااة أن تتخااااااذ أحاااااااد علااااااى الجهاااااااة اإلفالمحاااااادد بالعقاااااااد أو خااااااالل المهلاااااااة االضاااااااافية 

ين طبقااااااا لمااااااا تقاااااارره الساااااالطة المختصااااااة وفقااااااا   لمااااااا تقتضاااااايه مصاااااالحة العماااااال وذلااااااك بعااااااد يالتااااااال

 المبين بالعقد: موصي عليه بعلم الوصول على عنوانهإخطاره بكتاب 

م يقاااام المااااورد بتوريااااادها ماااان غيااااره علااااى حسااااابه بااااذات الشاااااروط شااااراء االصااااناف التااااي لاااا -أ

والمواصاااااااافات المعلاااااااان عنهااااااااا والمتعاقااااااااد عليهااااااااا بأحااااااااد الطاااااااارق المقااااااااررة بقااااااااانون تنظاااااااايم 

 ؛المناقصات والمزايدات واالحكام الواردة بهذه الالئحة

 (2)إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه األصناف. -ب

 لسااااانة( 1) رقااااام ردنياااااةاأل العطااااااءات تعليماااااات/ه( مااااان 14) نصااااات الماااااادةفقاااااد ردن, فاااااي األأماااااا 

)إذا لاااام يقاااام المتعهااااد باسااااتبدال اللااااوازم التااااي ثباااات سااااوء مصاااانعيتها حساااابما ورد علااااى انااااه  2225

بالبناااااااد )ج( اعااااااااله فياااااااتم تحصااااااايل قيماااااااة الضااااااامانة كاملاااااااة بموجاااااااب قاااااااانون تحصااااااايل االماااااااوال 

                                                           
 1998 لسنة( 89)رقم المصرية والمزايدات المناقصاتقانون  (1)
 .1998 لسنة(89)رقم المصري والمزايدات المناقصات انونالالئحة التنفيذية لق (2)
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اللااااااوازم التااااااي ( خمااااااس عشاااااارة بالمئااااااة ماااااان قيمااااااة %15و اي وساااااايلة اخاااااارر ويصااااااادر)أاالميريااااااة 

ثباااات سااااوء مصاااانعيتها اياااارادا  لحساااااب الخزينااااة ويااااودع الباااااقي امانااااات لشااااراء اللااااوازم علااااى حساااااب 

و دائااااارة اللاااااوازم أو ضااااارر يلحاااااق بالااااادائرة المساااااتفيدة أالمتعهاااااد وتحميلاااااه كلفاااااة اللاااااوازم واي نفقاااااات 

 (1)العامة(.

 1553( لساااااانة 2) رقااااااماألردنيااااااة التنظيميااااااة  ة( ماااااان الالئحاااااا25نصاااااات عليااااااه المااااااادة )مااااااا وهااااااذا 

بخصاااااااوص تنظااااااايم العالقاااااااة باااااااين دائااااااارة اللاااااااوازم العاماااااااة والااااااادوائر الحكومياااااااة مااااااان جاناااااااب وباااااااين 

) إذا تااااااأخر المتعهااااااد فااااااي تسااااااليم اللااااااوازم  علااااااى انااااااه أخاااااارالمناقصااااااين والمتعهاااااادين ماااااان جانااااااب 

المحالاااااة علياااااه أو قصااااار فاااااي ذلاااااك فعلاااااى أماااااين عاااااام الااااادائرة الطالباااااة للاااااوازم أن يعلااااام مااااادير عاااااام 

للاااااااوازم العاماااااااة باااااااذلك , ويطلاااااااب مناااااااه عااااااار  االمااااااار علاااااااى لجناااااااة العطااااااااءات المركزياااااااة دائااااااارة ا

التخاااااااذ االجااااااراء الااااااالزم بشااااااأن كفالااااااة حساااااان التنفيااااااذ والشااااااراء علااااااى حساااااااب المتعهااااااد وتحميلااااااه 

فااااااروق االسااااااعار وأيااااااة نفقااااااات إضااااااافية أو أضاااااارار تلحااااااق بالاااااادائرة ذات الشااااااأن أو باااااادائرة اللااااااوازم 

 (2)ريد أو عدم التوريد(.العامة نتيجة للتأخير في التو 

سااااابب القااااارار عااااادم تورياااااد إن  ) باااااالقول الساااااابقة ردنياااااةماااااا أكدتاااااه محكماااااة العااااادل العلياااااا األ وهاااااذا

,وحتاااااااى 32/4/1574(حتاااااااى 21/74قمصاااااااان كااااااااكي صااااااايفي الاااااااذي أحيااااااال علياااااااه باااااااالقرار رقااااااام)

وبعااااااااااد انتهاااااااااااء مااااااااااادة اإلنااااااااااذار الموجاااااااااااه الااااااااااى المتعهااااااااااد الماااااااااااذكور بكتابنااااااااااا رقااااااااااام ..... ،  ا ن

                                                           
 .2008( لسنة 1تعليمات العطاءات األردنية رقم ) (1)

هد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها خالل فترة الضمانة الواردة بقرار االحالة بناًء على تقرير لجنة فنية من /ج( يلتزم المتع11م)-

حد الدائرة المستفيدة أو لجنة فنية تشكلها لجنة العطاءات بلوازم جديدة على نفقته وفي جميع االحوال يجب ان يتم استبدالها خالل شهرين ك

اره بذلك من الدائرة ذات العالقة أو لجنة العطاءات , وللجنة العطاءات فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوازم اقصى من تاريخ اشع

 والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة.
 وبين جانب من الحكومية والدوائر العامة اللوازم دائرة بين العالقة تنظيم بخصوص 1993 لسنة( 2) رقم األردنية التنظيمية الالئحة (2)

 .اخر جانب من والمتعهدين المناقصين
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(الشاااااراء علاااااى 2(مصاااااادرة التاااااأمين المقااااادم مااااان المتعهاااااد 1........قررت اللجناااااة ماااااا يلاااااي :تاااااأريخ

 (1)حسابه ومالحقته بفروق االسعار الناجمة عن شراء القمصان(.

وتحاااات مسااااؤوليته يالحظ ناااادرة التطبيقااااات لجاااازاء الشااااراء علااااى حساااااب المااااورد فاااا فااااي العااااراق ,أمااااا 

لعراقاااااااي  لااااااام يكتااااااار  لتنظااااااايم أحكاماااااااة بصاااااااورة داري ,وذلاااااااك الن المشااااااارع افاااااااي عقاااااااد التورياااااااد اإل

فضااااال عاااان أن تعليمااااات تنفيااااذ العقااااود  مسااااتقله عاااان القواعااااد العامااااة للعقااااد فااااي القااااانون الماااادني ,

عقاااااد التورياااااد باااااين ثناياااااا نصوصاااااها بصاااااورة جلياااااة  تتنااااااوللااااام  2225( لسااااانة 1الحكومياااااة  رقااااام )

مماااااا ترتاااااب علياااااه تااااارك  ت االمااااار متاااااداخال  ماااااع احكاااااام تنفياااااذ عقاااااد المقاولاااااة,لاااااوواضاااااحة بااااال جع

دارة فااااااي تنفيااااااذ وساااااايلة ماااااان وسااااااائل اإل باعتبااااااارهفراغااااااا  واضااااااحا  وحاجااااااة ماسااااااه لتنظاااااايم احكامهااااااا 

 مشاريعهما وتحقيق المصلحة العامة.

                                                           
 .319-نقال عن شطناوي , علي خطار, القانون اإلداري األردني, المرجع السابق , ص (1)
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 الخامس الفصل

 والتوصيات والنتائج الخاتمة

 بااااااإلرادة اإلدارياااااة العقاااااود إنهااااااء موضاااااوع دراساااااة افرغناااااا فاااااي نهاياااااة المطااااااف مااااان أن بعاااااد      

 سيخصااااص الفصاااال هااااذا فااااإن,  األردنااااي والعراقااااي التشااااريعين بااااين مااااا مقااااارن إطااااار فااااي المنفااااردة

 .الدراسة تلك بها خرجت التي والتوصيات والنتائج الخاتمة لبيان

 :الخاتمة: أوال  

 اهاااااام ماااااان تعتباااااار المنفااااااردة باااااااإلرادة االداريااااااة عقودهااااااا إنهاااااااء فااااااي لااااااإلدارة الممنوحااااااة الساااااالطة أن

 خااااااالل ماااااان وذلااااااك, االداريااااااة عقودهااااااا تنفيااااااذها خااااااالل لااااااإلدارة منحاااااات لتاااااايا االمتيااااااازات واخطاااااار

 هااااذا ماااان  تاااام اجلااااه ماااان الااااذي العااااام الصااااال  بمقتضاااايات وثيقااااا ارتباطااااا   االنهاااااء موضااااوع ارتباااااط

 عاااان عجاااازه حالااااة فااااي االدارة مااااع المتعاقااااد أن كمااااا,  االداريااااة العقااااود اباااارام فااااي لااااإلدارة االمتياااااز

 علياااااه يترتاااااب مماااااا التزاماتاااااه تنفياااااذ تاااااأخير الاااااى ياااااؤدي قاااااد, العقاااااد يفااااا المترتباااااة االلتزاماااااات تنفياااااذ

 المرفااااق هااااذا لتساااايير االداري العقااااد اباااارم اجلهااااا ماااان التااااي, الدولااااة مرافااااق ماااان عااااام مرفااااق توقااااف

 . واطراد بانتظام
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 الااااذي التطااااور نتيجااااة, واالردن العااااراق ماااان كاااال فااااي اهميتهااااا الدراسااااة هااااذه تجااااد هااااذا خااااالل ماااان

 ,والعمراناااااي واالجتمااااااعي االقتصاااااادي المياااادان فاااااي كاااااان ساااااواء كافااااة ادينالميااااا فاااااي البلااااادان شااااهده

   . العامة المرافق لتسيير عمليه فائدة من االدارية العقود هذه عليه تترتب وما

 أن إال,  والعراقاااااي االردناااااي التشاااااريعين باااااين المقارناااااة علاااااى قصاااااره تااااام الرساااااالة عناااااوان أن ورغااااام 

 البحاااااا  موضاااااوع خاااااالل مااااان والفرنساااااي المصاااااري يينالتشااااااريع علاااااى سااااايعتمد أناااااه يناااااوه الباحااااا 

 لهااااااذا والعراقااااااي األردنااااااي المشاااااارعين معالجااااااة لعاااااادم ونظاااااارا  . العربيااااااة التشااااااريعات أساااااااس كونهمااااااا

 الفرنسااااااي المشاااااارع مساااااالك ماااااان والعمليااااااة العلميااااااة االسااااااتفادة وبغيااااااة,  الكااااااافي بالشااااااكل الموضااااااوع

 .الشأن بهذا والمصري

 مختلااااف فااااي الكاماااال والتسااااليم االعتااااراف:  أهمهااااا ماااان النتااااائج ماااان عاااادد إلااااى الدراسااااة وخلصاااات

 ماااااان المنفااااااردة بإرادتهااااااا االداريااااااة عقودهااااااا إنهاااااااء فااااااي بااااااالحق االدارة بتمتااااااع,  والقااااااوانين االنظمااااااة

 كالسااااالطة عنهاااااا خارجاااااه عاماااااة سااااالطة أي أو االدارة ماااااع المتعاقااااادين جاناااااب مااااان تااااادخل أي دون

 .القضائية

 عقودهااااا إنهاااااء فااااي االدارة بساااالطة االعتااااراف , الدراسااااة بهااااا خرجاااات التااااي التوصاااايات أهاااام وماااان

 والقاااااوانين االنظماااااة فاااااي الحصااااار سااااابيل علاااااى محاااااددا   يكاااااون أن يجاااااب المنفاااااردة بااااااإلرادة االدارياااااة

 ماااااان عقااااااد كاااااال وبخصااااااوص اإلنهاااااااء هااااااذا بخصااااااوص, واألردن العااااااراق ماااااان كاااااال فااااااي اإلداريااااااة

 .عامة حةومصل نفعية أهداف من يحققه وما أهميته لمعيار ووفقا اإلدارية العقود
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  :النتائج: ثانيا  

 االعتاااااراف هاااااو ,هاااااذه الدراساااااة  خاااااالل مااااان نتاااااائج مااااان نستخلصاااااه ان يمكااااان ماااااا أهااااام أن -1

 إنهااااااااء فاااااااي باااااااالحق االدارة بتمتاااااااع, والقاااااااوانين االنظماااااااة مختلاااااااف فاااااااي الكامااااااال والتساااااااليم

 ماااااااع المتعاقااااااادين جاناااااااب مااااااان تااااااادخل أي دون مااااااان المنفاااااااردة بإرادتهاااااااا االدارياااااااة عقودهاااااااا

 .القضائية كالسلطة عنها هخارج عامة طةسل أي أو االدارة

 اهااااادار يعناااااي ال, المنفاااااردة بااااااإلرادة االدارياااااة عقودهاااااا إنهااااااء فاااااي االدارة بحاااااق التساااااليم نأ -2

 فااااااي االصاااااال فاااااان,  قضااااااائيا   أو اتفاقياااااا   انهاااااااء االدارياااااة عقودهااااااا انهااااااء فااااااي االدارة حاااااق

 انهائهاااااا هاااااو ذلاااااك مااااان واالساااااتثناء ,وقضاااااائيا   اتفاقياااااا أنهائهاااااا هاااااو االدارياااااة العقاااااود انهااااااء

 . لإلدارة المنفردة باإلرادة

 القااااااانوني االساااااااس تحديااااااد علااااااىسااااااواء فااااااي فرنسااااااا ومصاااااار  الفقااااااه االداري اغلااااااب أتفاااااااق -3

 العامااااة المصاااالحة تحديااااد خااااالل ماااان وذلااااك , ةدارياااااإل عقودهااااا نهاااااءإ فااااي دارةاإل لسااااطلة

 . االدارية عقودها انهاء في السلطة  لإلدارة يحدد قانوني كأساس

 االداريااااااة عقودهااااااا إنهاااااااء الااااااى تعمااااااد نأ العامااااااة المصاااااالحة تااااااوفر بمجاااااارد لااااااإلدارة لاااااايس -4

 حاااااددهات محاااااددة شاااااروط وفاااااق نهااااااءاإل هاااااذا ياااااتم نأ يجاااااب بااااال ,تلقائياااااا   المنفاااااردة بااااااإلرادة

 . اإلدارية االنظمة والقوانين
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 قبااااااال مااااااان مرتكاااااااب خطاااااااأ وجاااااااود وبااااااادون (المقاولاااااااة) العاماااااااة االشاااااااغال عقاااااااد إنهااااااااء نأ -5

 لااااادواعي نهااااااءاإل هاااااذا يكاااااون ان يجاااااب أذ, معيناااااه شاااااروط وفاااااق يكاااااون أن يجاااااب المقااااااول

 خطااااارإ وضاااارورة , المقاولااااة عقااااد إنهاااااء قباااال االنهاااااء هااااذا يتخااااذ وان , العامااااة المصاااالحة

 .نهاءاإل بهذا المقاول

 يال ياااااؤد االساااااقاط هاااااذا أن غيااااار ,دارياإل العقاااااد انهااااااء الاااااى ياااااؤدي االلتااااازام اساااااقاط أن  -6

نماااااا،  نهااااااءاإل هاااااذا مااااان الهااااادفهاااااو  لااااايسذلاااااك  ألن ,العاااااام المرفاااااق فنااااااء الاااااى  الهااااادف وا 

طااااراد , بانتظااااام المرفااااق هااااذا سااااير علااااى المحافظااااة  المباشاااارة دارةاإل طريااااق عاااان وذلااااك وا 

 .عامة مزايدة في جديد ملتزم إلى تعهده أن أو دارةاإل قبل من

 ومااااا خسااااارة ماااان بااااه يلحااااق مااااا كافاااة يغطااااي كااااامال تعويضااااا   دارةاإل مااااع المتعاقااااد تعاااوي  -7

 خطاااااأ أي وجاااااود دون ومااااان دارةاإل قبااااال مااااان نفاااارادياال اإلنهااااااء بسااااابب كساااااب مااااان تااااهيفو 

جهاااااازة المسااااااتخدمة كمااااااا بيناااااات الدراسااااااة مصااااااير االدوات واالو , معهااااااا المتعاقااااااد قباااااال ماااااان

 نتيجة هذا اإلنهاء. من قبل المتعاقد

 ثالثا : التوصيات:

 أن يجااااااب نفااااااردةالم باااااااإلرادة داريااااااةاإل عقودهااااااا إنهاااااااء فااااااي دارةاإل بساااااالطة االعتااااااراف أن -1

 العااااراق ماااان كاااال فااااي اإلداريااااة والقااااوانين االنظمااااة فااااي الحصاااار ساااابيل علااااى محااااددا   يكااااون

 ووفقااااا اإلداريااااة العقااااود تلااااك ماااان عقااااد كاااال مااااا يخااااصو  اإلنهاااااء هااااذاب فيمااااا يتعلااااق واألردن
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 التوصااااايةذه هااااا أن.  عاماااااة ومصااااالحة نفعياااااة أهاااااداف مااااان يحققاااااه ماااااا و أهميتاااااه لمعياااااار

 االول المقااااام فااااي واالردن العااااراق ماااان كاااال فااااي االداريااااة ينوالقااااوان االنظمااااة الااااى موجهااااه

 واالردن العاااااااراق مااااااان كااااااال فاااااااي الثااااااااني المقاااااااام فاااااااي االدارياااااااين والقضااااااااء الفقاااااااه والاااااااى, 

 .إعماله في والمساهمة المقترح هذا لترسيخ

ردن والقااااوانين اإلداريااااة فااااي كاااال ماااان العااااراق واأل االنظمااااةتوصااااي الدراسااااة بضاااارورة قيااااام  -2

داريااااااة اتفاقيااااااا وقضااااااائيا وز فيهااااااا لااااااإلدارة إنهاااااااء عقودهااااااا اإللتااااااي يجاااااابتحديااااااد الحاااااااالت ا

داريااااااة باااااااإلرادة المنفااااااردة ,ومااااااا لااااااإلدارة إنهاااااااء عقودهااااااا اإلفيهااااااا الت التااااااي يجااااااوز ا,والحاااااا

دارة فاااااي التعساااااف فاااااي اساااااتعمال حقهاااااا مناااااع اإل مااااانعلاااااى تحدياااااد هاااااذه الحااااااالت يترتاااااب 

 دارية باإلرادة المنفردة .نهاء عقودها اإلإفي 

باعتمااااااااد  الدراساااااااة بضااااااارورة قياااااااام الفقاااااااه االداري فاااااااي كااااااال مااااااان العاااااااراق واالردن توصاااااااي -3

بااااااإلرادة قاااااانوني لسااااالطة االدارة فاااااي إنهااااااء عقودهاااااا االدارياااااة المصااااالحة العاماااااة كأسااااااس 

الدراسااااااة اعتماااااااد الفقااااااه االداري فااااااي  تالحظاااااا, اذ نتيجااااااة خطااااااأ المتعاقااااااد معهاااااااالمنفااااااردة 

 فااااي حالااااة عاااادم خطااااأ المتعاقااااد معهااااا اس كاااال ماااان العااااراق واالردن فااااي تحديااااد هااااذا االساااا

فاااي حالاااة إنهااااء العقاااد سااااس هاااذا األلالفقهااااء فاااي كاااال البلااادين الاااى اإلشاااارة  يتطااارقولااام  ,

 .اإلداري نتيجة خطأ المتعاقد معها

ردن الشااااااروط اإلداريااااااة فااااااي كاااااال ماااااان العااااااراق واأل نظمااااااةاألتتضاااااامن  نأ توصااااااي الدراسااااااة -4

 المنفاااااردة , بااااااإلرادةدارياااااة اء عقودهاااااا اإلدارة فاااااي إنهااااالكاااااي تقاااااوم اإل توافرهااااااالتاااااي يجاااااب 
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، وان هاااااذه الشااااروط بصاااااورة واضاااااحة وصاااااريحة علاااااى االنظماااااة اإلداريااااة  تلاااااك تاااانصوان 

 علااااااى البلااااادين يغلاااااق الباااااابكاااااال  والقاااااوانين فاااااي هاااااذه االنظماااااةذكااااار هاااااذه الشاااااروط فاااااي 

مصاااااالحها الخاصاااااة مماااااا و هاااااا ئهواأوان تتخاااااذ قراراهاااااا وفاااااق  بإرادتهااااااان تتصااااارف  اإلدارة

 ف في استعمال هذا الحق الذي من  لها.عها الى التعسيدف

أحااااد اهاااام شااااروط بااااالنص علااااى ردن اإلداريااااة فااااي األ والقااااوانين االنظمااااةتوصااااي الدراسااااة  -5

دارة وماااااان دون وجااااااود خطااااااأ ماااااان قباااااال المقاااااااول وهااااااو إنهاااااااء عقااااااد المقاولااااااة ماااااان قباااااال اإل

ساااااااة بممار تقاااااااوم  دارة فاااااااي األردنحيااااااا  أن اإل نهااااااااء ,المقااااااااول بهاااااااذا اإل خطاااااااارإوجاااااااوب 

  نهاء .المقاول بهذا اإل اخطارنهاء من دون هذا اإل

وانماااااا هاااااو  ,للعقاااااد اعتباااااار اساااااقاط االلتااااازام مااااان قبااااال اإلدارة إنهااااااء  توصاااااي الدراساااااة بعااااادم  -6

ومااااا يترتااااب علااااى ذلااااك ماااان خاااار , أبمثابااااة تحوياااال عقااااد االلتاااازام ماااان متعاقااااد الااااى متعاقااااد 

طراد المرفق العام يبقى مستمر أن  م من انهاء عقد االلتزام .بالرغ بانتظام وا 

هميااااااة أبإعطاااااااء  ة فااااااي العااااااراق واألردندارياااااااإل االنظمااااااةتوصااااااي الدراسااااااة بضاااااارورة قيااااااام  -7

 وا التمصاااااااير االدوات لدارياااااااة والقاااااااوانين اإل األنظماااااااة كبااااااار مااااااان خاااااااالل الااااااانص فااااااايأ

, وبيااااان الضاااامانات التااااي تماااان  المسااااتخدمة ماااان قباااال المقاااااول فااااي تنفيااااذ التزاماتااااه العقديااااة

ي حالاااااااة تلاااااااف هاااااااذه االدوات وا الت فاااااااي ياااااااد االدارة اثنااااااااء قيامهاااااااا بإكماااااااال للمقااااااااول فااااااا

فاألنظمااااة اإلداريااااة  االعمااااال التااااي تاااام التعاقااااد مااااع المقاااااول الااااذي اخاااال بالتزامااااه العقديااااة ,

ت هاااااذا وتركااااا , دارةالاااااى حالاااااة تلاااااف هاااااذه االدوات بياااااد اإل تشااااارلااااام  ردنفاااااي العاااااراق واأل
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 لضاااااااماناإلدارياااااااة  األنظماااااااةفاااااااي  ذلاااااااكد ن يحااااااادوكاااااااان االجااااااادر أ مااااااار الاااااااى القضااااااااء,األ

 . في حالة إنهاء العقد باإلرادة المنفردة حقوق المقاولين بموجب القانون
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 قائمة المصادر والمراجع

 :: الكتب القانونيةأوال  

 المزايددددددددات وقدددددددوانين داريدددددددةاإل العقدددددددود,(2225) مااااااااهر محماااااااد, العيناااااااين أباااااااو -1

 .قانونيةال الكتب دار,2ط,الثال  الكتاب, والمناقصات

 دار, 2ط,  البدددددددوت وعقدددددددد اإلداريدددددددة العقدددددددود( , 2212) سااااااالمة احماااااااد,  باااااادر -2

 .العربية النهضة

 النهضاااااااة دار( طبعاااااااة دون,)اإلداري القدددددددانون(,نشااااااار سااااااانة دون)ثاااااااروت,  بااااااادوي -3

 . العربية

 مهااااااادي,  ساااااااالمة و محماااااااد علاااااااي,  بيبااااااار و الوهااااااااب عباااااااد عصاااااااام, البرزنجاااااااي -4

 العاتاااااااااك( ,طبعاااااااااة دون,) دارياإل القدددددددددانون واحكدددددددددام مبددددددددداد ( 2227)ياساااااااااين

 .القاهرة, للنشر

 دون),اإلداري العقددددد فددددي الضدددداغطة الجددددزاءات(,2211)بااااالوي  ياسااااين,  بااااالوي -5

 .القانونية الكتب دار, ( طبعة

 .العربي الفكر دار, 3ط,  اإلدارية العقود(, 2227) عاطف محمود, البنا -6
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, الثقافاااااة دار, دةالمنفدددددر  بددددداإلرادة العقدددددد إنهددددداء(, 2222)عبااااادا  محماااااد,  حماااااود -7

 .عمان

(, طبعاااااااااة دون,)اإلداري القدددددددددانون مبددددددددداد (,1556)صاااااااااال  مااااااااااهر,  الجباااااااااوري -5

 .الموصل جامعة

 للنشاااااار الثقافااااااة دار,  1ط,اإلداريددددددة العقددددددود(,2212) خلااااااف محمااااااود الجبااااااوري، -5

 .عمان, والتوزيع

 و العامدددددددددددة اإلدارة نشددددددددددداط/ اإلداري القدددددددددددانون(, 1555) طعيماااااااااااة, الجااااااااااارف -12

 .العربية النهضة دار,1ط, وسائله و أساليبه

 لددددددددنظم مقارنددددددددة دراسددددددددة/اإلداريددددددددة العقددددددددود( ,2227)انااااااااس محمااااااااد,  جعفاااااااار -11

 .العربية النهضة دار,4ط, والمزايدات المناقصات

 العقدددددددود فدددددددي العامدددددددة االسدددددددس(,2225)المااااااانعم عباااااااد العزياااااااز عباااااااد, خليفاااااااة -12

 .القانونية لإلصدارات القومي المركز,1ط,اإلدارية

العامددددددة فددددددي العقددددددود اإلداريددددددة ,الجددددددزء  النظريددددددة(,1555درويااااااك ,حسااااااين ) -13

 ,)دون دار طبع(.1,طالثاني

 منصااااااور ترجمااااااة,1ط, اإلداري القددددددانون(,2221)بيااااااار فودياااااال جااااااورج دلفولفيااااااه، -14

 .والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة,  بيروت, القاضي
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 المطبوعاااااااااااات دار, 3ط, اإلداري القدددددددددددانون(, 2224) ليلاااااااااااو ماااااااااااازن,  راضاااااااااااي -15

 .هرةالقا, الجامعية

 ,والتطبيددددددددق النظريددددددددة بددددددددين اإلداري القددددددددرار(,1555)ساااااااامارة خالااااااااد, الزعبااااااااي -16

 .والتوزيع للنشر الثقافة دار,2ط

 والغيددددددر التعاقديددددددة اإلداريددددددة  المسدددددد ولية(, 2211)امااااااين بااااااالل, الاااااادين زياااااان -17

 .الجامعي الفكر دار,  طبعة بدون ,وفرنسا مصر في تعاقدية

 المددددددددني القدددددددانون شدددددددرح فدددددددي الوسددددددديط(, 2211) الااااااارزاق عباااااااد, السااااااانهوري -15

 .,بيروتالعربي الترا  احياء دار, 1ط, الثاني الجزء, الجديد

 دون),  اإلداري العقددددددددد نظريددددددددة فددددددددي دراسددددددددات(, 1552) عزياااااااازة,  الشااااااااريف -15

 .العربية النهضة دار,  (طبعة

 دار, 1ط, اإلداري القددددددددانون فددددددددي الددددددددوجيز(,2223) خطاااااااار علااااااااي, شااااااانطاوي -22

 .عمان, للنشر وائل

 وائاااااال دار,1ط,  األردنددددددي اإلداري القددددددانون(,2225) ارخطاااااا علااااااي,  شااااااطناوي -21

 .للنشر

 اإلداري العقدددددد فدددددي العامدددددة السدددددلطة امتيدددددازات(,2227)محماااااد حماااااد, الشاااالماني -22

 .الجامعية المطبوعات دار, (طبعة دون),
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 اإلداريدددددة العقدددددود(,2225)خليفاااااه مفتااااااح, عبدالحمياااااد و محماااااد حماااااد, الشااااالماني -23

 .ةالجامعي المطبوعات دار, طبعة دون, 

 مؤسساااااااااة,1ط,العدددددددددام المرفدددددددددق امتيددددددددداز عقدددددددددد(,2223) اباااااااااراهيم,  الشااااااااهاوي -24

 .الطوابجي

 والقضدددداء الفقدددده ضددددوء فددددي اإلداريددددة العقددددود(,2223)الحميااااد عبااااد, الشااااواربي -25

 .المعارف منشأة,  (طبعة دون), والتشريع

 دون),اإلداري القددددددانون ونظريددددددات مبددددددادى(,2223) عباااااادا  عصاااااامت, الشاااااايخ -26

 .عربيةال النهضة دار,  (طبعة

,  5 ط ,اإلداريدددددة للعقدددددود العامدددددة األسدددددس(,1552) محماااااد ساااااليمان الطمااااااوي، -27

 . القاهرة, شمس عين جامعة مطبعة

 6ط, اإلداريددددددة للعقددددددود العامددددددة األسددددددس(,2212) محمااااااد سااااااليمان,  الطماااااااوي -25

 . العربي الفكر دار,

 منشاااااااورات,  (طبعاااااااة دون), اإلداري القدددددددانون مبددددددداد (,1553) عبااااااادا , طلباااااااة -25

 .دمشق,  مشقد جامعة

 ، االختصدددددداص وتنددددددازع القددددددوانين تنددددددازع(, 1557) عباااااادالمنعم فااااااؤاد, ريااااااا  -32

 . القاهرة, العربية النهضة دار,  طبعة دون
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 المكتباااااة ,1ط,االثبدددددات فددددي الوراثيدددددة البصدددددمات حجيدددددة(,2214)فااااواز,  صااااال  -31

 .االكاديمية

,  (طبعااااة دون),  اإلداريددددة السددددلطة أعمددددال(, 1555)فااااؤاد محمااااد, الباسااااط عبااااد -32

 .والتوزيع والنشر للطباعة الهداية دار

 الااااااادار,  (طبعاااااااة دون), اإلداري القدددددددانون(,2222) فاااااااؤاد محماااااااد, الباساااااااط عباااااااد -33

 .القاهرة, والتوزيع للنشر العربية

, اإلداري العقددددد إنهدددداء فددددي اإلدارة سددددلطة(,1555)صااااالح محمااااد,  البااااديع عبااااد -34

 .العربية النهضة دار, 1ط

, المتعاقددددددددين شدددددددريعة العقدددددددد اعددددددددةق(, 2213) طاااااااالل احماااااااد, الحمياااااااد عباااااااد -35

 .العامة الثقافية الشؤون دار,1ط

 دار, (طبعاااااااة دون), اإلداريدددددددة العقدددددددود(, 2225)خليفاااااااه مفتااااااااح, الحمياااااااد عباااااااد -36

 .الجامعية المطبوعات

 دار,1ط, اإلداري القددددددددددددددددانون(, 2212)رفعاااااااااااااااات محمااااااااااااااااد,  الوهاااااااااااااااااب عبااااااااااااااااد -37

 .الجامعية المطبوعات

, 1ط, اإلداري القددددددانون امواحكدددددد مبدددددداد (,2222)رفعاااااات محمااااااد, الوهاااااااب عبااااااد -35

 .الحقوقية الحلبي  منشورات
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 العملددددددي التطبيددددددق فددددددي اإلداريددددددة العقددددددود(, 1555)ياسااااااين حماااااادي, عكاشااااااة -35

 .المعارف منشاة, 4ط, العامة واالسس المباد 

 دار,  (طبعاااااااة دون), اإلداريدددددددة العقدددددددود اثدددددددار(,2223)محماااااااد إباااااااراهيم, علاااااااي -42

 .القاهرة, العربية النهضة

, (طبعاااااااااة دون), اإلداري النظدددددددددام/اإلداري القدددددددددانون(,2222)عماااااااااار,  عوابااااااااادي -41

 .الجامعية المطبوعات ديوان

 العقددددددددود فددددددددي العامددددددددة السددددددددلطة مظدددددددداهر(, 1573) عثمااااااااان احمااااااااد, عياااااااااد -42

 .القاهرة, العربية النهضة دار, (طبعة دون),اإلدارية

 للنشاااااااااااااار الثقافااااااااااااااة دار, 1ط, اإلداري القددددددددددددددانون(, 2225) نااااااااااااااواف,  كنعااااااااااااااان -43

 .والتوزيع

 الكتدددددداب – األردنددددددي اإلداري القددددددانون فددددددي الددددددوجيز(,2212) نااااااواف,  كنعااااااان -44

 . عمان, المشرقة األفاق,  طبعة دون, الثاني

 فدددددي الثددددداني الكتددددداب -اإلداري القدددددانون(,نشاااار سااااانة دون)المااااانعم عباااااد, محفااااوظ -45

 .شمس عين مكتبة, 1ط, اإلداري التنظيم

 النهضااااااااااة دار, (طبعااااااااااة دون), الليبددددددددددي القددددددددددانون(, 1565)محمااااااااااد, الماااااااااادني -46

 . العربية



171 
   

 

 

 مطبعااااااااااة, (طبعااااااااااة دون),اإلداري القددددددددددانون(, 1576) تومااااااااااا شاااااااااااب, منصااااااااااور -47

 .االعظمي سلمان

 االشددددتراكي النظدددام ظدددل فددددي العربدددي اإلداري القدددانون(1567)فاااؤاد محماااد, مهناااا -45

 .المعارف دار,  (طبعة دون), التعاوني الديمقراطي

 راتمنشاااااو , (طبعاااااة دون), اإلداريدددددة العقدددددود( 2212)منصاااااور نصاااااري, نابلساااااي -45

 .الحقوقية زين
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 : واالطروحات الجامعيةالرسائل : ثانيا  

 مدددع المتعاقدددد وحقدددوق اللتزامدددات العامدددة االسدددس(,نشااار سااانة دون) ساااعيد محماااد, أماااين-1

 رساااااائل مجموعاااااة, دكتاااااوراه رساااااالة, مقارندددددة دراسدددددة/ دارياإل العقدددددد تنفيدددددذ فدددددي دارةاإل

 الدكتوراه

 البنددددداء مقددددداوالت فدددددي والمهنددددددس المقددددداول مسددددد ولية(1575)جباااااار محماااااد, الااااادوري-2

, منشاااااورة غيااااار, ماجساااااتير رساااااالة, وتسدددددليمة العمدددددل انجددددداز بعدددددد الثابتدددددة والمنشدددددئات

 .بغداد جامعة

 االشددددغال عقددددود فددددي الجددددزاءات(.نشاااار ساااانة دون)الجماااال العزيااااز عبااااد هااااارون, الجمااااال-3

 .الدكتوراه رسائل مجموعة ,دكتوراه رسالة ,العامة

 المدددددددددني القددددددددانون فددددددددي االتفدددددددداقي عددددددددويضالت(,1556,)ساااااااالمان قصااااااااي, الاااااااادليمي-4

 .بغداد جامعة, القانون كلية, منشورة غير, ماجستير رسالة, مقارنه دراسة/العراقي

 بدددددداإلرادة دارياإل العقددددددد نهدددددداءإ فددددددي دارةاإل سددددددلطة, الهوياااااادي جمعااااااة سااااااعيد,  السااااااالل-5

 .القاهرة جامعة, منشورة غير, ماجستير رسالة المنفردة

 جامعاااااة,  دكتاااااوراه رساااااالة, المقاولدددددة عقدددددد انقضددددداء(1575)نااااااجي الجباااااار عباااااد, صاااااال -6

 .بغداد

, ردنيدددددةاأل  التشدددددريعات فدددددي التوريدددددد عقدددددود أحكدددددام(,2227)ممااااادوح شاااااامان,  الصاااارايرة-7

 ة.مؤت جامعة, الحقوق كلية, ماجستير رسالة
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 القدددددانونين بدددددين مقارندددددة دراسدددددة/دارياإل التوريدددددد عقدددددد(2212)ساااااليمان خالاااااد, العنااااازي-5

 .عمان,, االوسط الشرق جامعة, الحقوق كلية, ماجستير الةرس, والكويتي ردنياأل 

  , ماجسااااااتير رسااااااالة, دارياإل العقددددددد إنهدددددداء فددددددي دارةاإل سددددددلطة (2214) يمينااااااة ومااااااان-5

 ., الجزائربسكرة-االخضر محمد جامعة, منشوره غير

 : ثالثا : المجالت والبحوث

 العااااادد, دنعااااا جامعاااااة, القدددددانون مجلدددددة, االلتااااازام عقاااااد(2212)اليااااااس رياااااا , جريساااااات-1

 .اليمن, عشر السادس

, إداري كعقااااااد البترولااااااي االمتياااااااز لعقااااااد القانونيااااااة الطبيعااااااة(1566) احمااااااد نبياااااال,  سااااااعيد-2

 .13,14,15 السنوات, الدولة مجلس مجلة

 فااااااي اإلداريااااااة العقااااااود فااااااي اإلدارة وساااااالطات حقااااااوق(,2226)مصااااااطفى موسااااااى, شااااااحادة-3

 واالقتصددددددادية القانونيددددددة للبحددددددوث الحقددددددوق مجلددددددة, المتحااااادة العربيااااااة االمااااااارات دولاااااة

 .2العدد,االسكندرية جامعة, الحقوق كلية,

 لنظاااااااااام الخاضاااااااااعة اإلدارياااااااااة باااااااااالعقود الخاصاااااااااة االحكاااااااااام(1556) مصااااااااال ,  الصاااااااارايرة-4

 المجلاااااد, والدراسدددددات للبحدددددوث م تدددددة مجلدددددة,1556لسااااانة(71)رقااااام الحكومياااااة االشاااااغال

 .مؤتة جامعة, االول العدد, عشر الحادي

 العراقيدددددة االقتصدددددادية المجلدددددة, االجنبياااااة الااااانفط شاااااركات يختاااااار (2213)فخاااااري,  قااااادوري-5

 .االلكترونية
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 .والثاني االول العددان, العراقية القضاء مجلة-6

 

 القضائية: القرارات: رابعا  

 القضائية الصادرة عن محكمة التميز العراقية. القرارات -1

 ردنية.لصادرة عن محكمة العدل العليا األالقضائية ا القرارات -2

 داري المصرية.ائية الصادرة عن محكمة القضاء اإلالقض القرارات -3

 الصادرة عن مجلس شورر الدولة العراقي. القرارات -4

 الصادرة عن مجلس شورر الدولة اللبناني القرارات -5

 الصادرة عن المحكمة التجارية العراقية. القرارات -6

 الصادرة عن محكمة التميز االتحادية العراقية . القرارات -7

 دارية العليا المصرية.ادرة عن المحكمة اإلالص القرارات -1

 

 :واللوائح والشروط  واالنظمة والتعليمات التشريعاتا : خامس

 . 1552نية الهاشمية لعام ددستور المملكة األر  -1

 م.1555( لسنة 55قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم ) -2

 م.1552ة ( لسن42القانون المدني العراقي رقم ) -3

 م. 2212( لسنة 11منتجات العراقية رقم )قانون حماية ال -4
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 م. 1576( لسنة 43ردني رقم )القانون المدني األ -5

 م. 1553(لسنة 32ردنية رقم )نظام اللوازم األ -6

 م. 1556( لسنة 71ردنية رقم )نظام االشغال الحكومية األ -7

 م. 2214( لسنة 1تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم ) -5

 م. 2225( لسنة 1ردنية رقم )األ تعليمات العطاءات  -5

 تنظاااااااااايم بخصااااااااااوصم 1553( لساااااااااانة 2ردنيااااااااااة رقاااااااااام )الالئحااااااااااة التنظيميااااااااااة األ -12

 المناقصااااين وبااااين جانااااب ماااان الحكوميااااة والاااادوائر العامااااة اللااااوازم دائاااارة بااااين العالقااااة

 .اخر جانب من والمتعهدين

لساااااااانة (55المصاااااااارية رقاااااااام) الالئحااااااااة التنفيذيااااااااة لقااااااااانون المناقصااااااااات والمزاياااااااادات -11

 م.1555

 م. 2225الشروط العامة ألعمال الهندسة المدنية العراقية لسنة  -12

الميكانيكياااااة والكيمياوياااااة العراقاااااي شاااااروط المقاولاااااة ألعماااااال الهندساااااة الكهربائياااااة و  -13

 م.2225لسنة 

 م.2215ردنية لسنة لة الموحد للمشاريع االنشائية األدفتر عقد المقاو  -14

 م.2215ردنية لسنة دفتر عقد التوريد األ -15

 


