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 بسن اهلل الرمحي الرحين

يَا أَيُّهَا الَّذِييَ آهَنُىاْ أَوْفُىاْ بِالْعُقُىدِ أُحِلَّتْ لَكُن بَهِيوَةُ األًَْعَامِ إِالَّ هَا يُتْلَى  

 * عَلَيْكُنْ غَيْرَ هُحِلِّي الصَّيْدِ وَأًَتُنْ حُرُمٌ إِىَّ اللّهَ يَحْكُنُ هَا يُرِيدُ

 صدق اهلل العظيم

 

 (1اآلية ) املائدة:
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 شكر وثلدٍر

ىل أأغوام  البد منا وحنن خنطو خطواثنا الأخرية  يف احلَاة اجلامؼَة من وكفة هؼود ا 

كضَناها يف رحاب اجلامؼة مع أأساثذثنا امكرام اذلٍن كدموا منا امكثري ابذمني بذكل 

هجودا كبرية يف بناء جيل امغد متبؼث الأمة من جدًد وكبل أأن منيض ثلدم أأمسى أ ايت 

ىل اذلٍن محلوا أأكدس رساةل يف احلَاة ...امشكر   والامتنان وامتلدٍر واحملبة ا 

ق امؼمل واملؼرفة ... ىل اذلٍن همدوا منا طًر  ا 

ىل مجَع أأساثذثنا الأفاضل يف لكَة املاهون وامؼلوم امس َاس َة ...  ا 

 واخص ابمشكر وامتلدٍر : د. ػالء ادلٍن محمد محدان

 ا ًيضء امظلمة اميت اكهت ثلف أأحياان يف طًرلي.غوان يل يف حبيث هذا وهور اذلي اكن

ىل من زرغوا امتفاؤل يف دربنا وكدموا منا املساػدات وامتسهَالت والأفاكر  ا 

 واملؼلومات رمبا دون أأن ٌشؼروا بدورمه بذكل فلهم منا لك امشكر.
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 ملقدمةا

فً تنفٌذها  اإلدارةنتٌجة تطور مهام الدولة المختلفة ومن أجل بناء الحٌاة االقتصادٌة تلجأ     

 إلىنفسها مضطرة  اإلدارةوكثٌرا ما نجد  اإلدارٌةوسابل قانونٌة ومن هذه الوسابل العقود  إلى

 إدارٌةالشركات القانونٌة ألداء وظٌفة  أو األشخاصأتباع طرٌقة االتفاق الودي والرضابً مع 

نتٌجة  اإلدارٌةالعقود  إبرامبهدؾ تحقٌق النفع العام. وقد ازدادت فً الوقت الحاضر أهمٌة 

فً  الرأسمالٌةوما واكبه من ظهور االحتكارات  التكنولوجًالعقود فً ظل التطور زٌادة حجم 

من المقاولٌن  اإلعمالرجال  إلىالدولة تتعهد بتنفٌذ مشارٌعها  وأصبحتمعظم الدول الحدٌثة 

ٌتعٌن  اإلدارٌةللعقود  إبرامهاعند  اإلدارةلذلك فأن  اإلدارٌةوؼٌرهم عن طرٌق أبرام العقود 

المزاٌدة( وهذه تخضع  أوالمتعاقد ومنها )المناقصة  الختباروسابل وطرابق معٌنة  إتباععلٌها 

 االعتباروقٌود ال مثٌل لها كون العقود ذات صلة بالمرافق العامة لذلك فأن فكرة  إلجراءات

لصلتها بالمرافق العام ومن هذه االعتبارات  اإلدارٌةتلعب دورا مهما فً مجال العقود 

وااللتزام بشروط والجنسٌة( وجمعٌها تكفل حسن تنفٌذ العقد  –حسن السمعة  -مالٌة -منها)فنٌة

 العقد وبالتالً تحقٌق المصلحة العامة. 

 

 

 

 

 ة  ــــــالباحث                                                                                                     
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 األولالمبحث 

 (اإلدارٌة)االعتبار فً العقود 

ان موضوع االعتبار الشخصً فً العقود االدارٌة ٌعد من الموضوعات المهمة فً تكوٌن        

 العقود . 

لذا من اجل االحاطة بهذا الموضوع من كل جانب ارتبٌت ان اقسم هذا المبحث الى مطلبٌن اتكلم 

ل فً المطلب عن مفهوم فكرة االعتبار فً العقود االدارٌة , ومن ثم اتناو هفً المطلب االول من

 -عن شروط االعتبار وكاالتً : هالثانً من

 المطلب االول : مفهوم فكرة االعتبار فً العقود االدارٌة 

 المطلب الثانً : شروط االعتبار 

 اإلدارٌةمفهوم فكرة االعتبار فً العقود  -:األولالمطلب 

بصفة عامة سواء كانت العقود  إبرامفً مجال  األساسٌة األفكارتعد فكرة االعتبار من          

شخصٌة احد المتعاقدٌن عنصرا  إنحٌث نجد  اإلدارٌةفً نطاق العقود  أوفً العقود المدنٌة 

العقد إبرامعند  األخرتكون محل اعتبار من جانب المتعاقد  أنها إيجوهرٌا فً التعاقد 
(1)

 

صفة جوهرٌة من  أوعاقد فً العقود المدنٌة حٌث تركز على شخصٌة المت أالعتباروتظهر فكرة 

فً صفاته األخرلشخص المتعاقد  أهمٌة إعطاءصفاته دون 
(2)

ث الدافع فاالعتبار ٌرتبط بالباع 

العتبار فأن العقد ٌتسم )باالتعاقد  إلىث الدافع لمتعاقد هً الباعكانت شخصٌة ا فإذاالتعاقد  إلى

 نصفاته فً حٌ أولمقاول ة فان صاحب العمل ٌركز على شخصٌة االشخصً(فمثال عقد المقاول

ال نجد مثل هذا التركٌز من جانب المقاول. وكذلك عقد الهبة فً العقود المدنٌة تكون شخصٌة 

صفة من صفاته موضوع اهتمام من قبل الواهب وكذلك عقد الودٌعة فان المودع  أوالموهوب 

 ٌأخذ بنظر االعتبار شخصٌة المودع لدٌه. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -دار الثقافة الجامعٌة -دراسة مقارنة -المبادئ العامة فً تنفٌذ العقود اإلدارٌة وتطبٌقاتها -محمد سعٌد أمٌن-د -1

 .44, ص  1995سنة 

 25ص -1945سنة  -سكندرٌةرسالة دكتوراه حقوق اإل -االعتبار الشخصً فً التعاقد -سمٌر إسماعٌل-د -2
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وهناك أٌضا طابفة من العقود المدنٌة ٌحتل االعتبار الشخصً مركزا مهما من جانب        

طرفً العقد إي إن شخصٌة المتعاقد أو صفة من صفاته تكون محل اعتبار من جانب كل طرؾ 

الوكالة مثل عقود شركات التضامن التً ٌراعً كل شرٌك شخص الشرٌك األخر. وكذلك عقود 

حٌث تكون شخصٌة المتعاقد أو صفة من صفاته محل اهتمام. حٌث ٌركز كل شخص على 

الموكل والوكٌل وٌمتد هذا االهتمام أو التركٌز طول مدة العقد
(1)

ً مجال العقود اإلدارٌة أما ف 

فان االعتبار الشخصً تلعب دورا مهما وذلك لصلة العقد اإلداري بالمرفق العام. فان اإلدارة 

تراعً االعتبارات فً المتعاقد. خصوصا االعتبارات المالٌة والفنٌة والسمعة والجنسٌة. ونظرا 

لصلة العقد اإلداري بالمرفق العام فان من المسلمات به قٌام المتعاقد بنفسه فال ٌجوز له النزول 

 صرٌحةعنها إلى ؼٌره أو تنفٌذها عن طرٌق مقاولٌن أو موردٌن من الباطن إال بموافقة 

وكتابٌة من اإلدارة وبعبارة أخرى فهو مسبول مسؤولٌة شخصٌة عن تنفٌذ العقد
(2)

 

المزاٌدة العامة  أووهً طرٌقة المناقصة  اإلدارةوالقاعدة العامة فً اختٌار المتعاقد مع         

التً توجب  اإلجراءاتوالمقصود بالمناقصة مجموعة االتفاق الرضابً  أووطرٌقة الممارسة 

بكفاٌته ومقدرته الفنٌة  لإلدارةالمتعاقد الذي ٌحقق  إلىبؽٌة الوصول  إتباعها واألنظمةالقوانٌن 

استعمال  إساءةمن خطر  اإلفراداكبر منفعة مالٌة كما وهً فً نفس الوقت طرٌقة لحماٌة 

فمنها المناقصة المفتوحة وهً التً  أنواعفً اختٌار المتعاقد والمناقصة على لحرٌتها  اإلدارة

معٌنٌن وهناك  أشخاصالشروط المالٌة وال تقتصر على  بأفضلباختٌار من ٌتقدم  اإلدارةتلتزم 

 أشخاص معٌنٌن تختارهم اإلدارةالمناقصة المقٌدة وهً التً تقتصر فٌها المنافسة على  أٌضا

التعاقد بدون  إما اإلدارٌةدها طرٌقة المناقصة فً عقو إلى اإلدارةتلجا  إنمقدما. وٌجب 

 إلىمناقصة ٌكون على سبٌل االستثناء وفً حاالت معٌنة ٌسمح بها القانون والمناقصة تهدؾ 

سعر من ؼٌر المساس بجودة العمل وبمواعٌد انجازه وتلجا  بأقلضمان حسن اختٌار من ٌتقدم 

 إلىال. بٌنما المزاٌدة ترمً العامة مث كاإلشؽالمعٌنة  بإعمالعادة عند قٌامها  اإلدارة إلٌها

تؤجر  أوتبٌع  إن أرادتاذا  اإلدارة إلٌها جأسعر وتلى اعلمع الشخص الذي ٌقدم التعاقد 

أمالكها.
(3)

 

طرٌقة الممارسة تتمثل باالتفاق المباشر السرٌع الذي تتطلبه طبٌعة العمل المراد  إما        

المناقصات والمزاٌدات العامة فقد  أسلوبالمعقدة التً كثٌرا ما ترافق  اإلجراءات تجنبتنفٌذه 

نفسها ملزمة للتعاقد مع صاحب احتكار معٌن للحصول على حاجتها من الخدمات  اإلدارةنجد 

 والمواد الالزمة لها.

_____________________________________________________ 

 44ص -المصدر السابق  -سمٌر إسماعٌل-د -1

سنة  -اآلثار( دار الجامعة الجدٌدة للنشر -اإلجراءات-العقد اإلداري )المقومات -محمد فؤاد عبد الباسط-د -2

 385ص -2446

 256ص -العقد االداري -مبادئ القانون االداري -السعٌدي محمد ٌعقوب-د -3
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د تتفق المساهمة فً مشروع عام وق أوومن العقود التً تتم بالممارسة هً عقود المعاونة      

 أومدرسة  كإنشاءمالٌة فً مشروع عام  أومع شخص ٌتقدم بعرض مساهمة عٌنٌة  اإلدارة

معها فً عقد التزام المرافق العامةالحرٌة فً اختٌار المتعاقد  لإلدارةمستشفى وكذلك نجد 
(1)

 

نستنتج عن ذلك إن العقد المدنً ال ٌمٌز بٌن الطرفٌن المتعاقدٌن على خالؾ العقد االداري       

الذي ٌتطلب توفر الشروط وصفات معٌنة فً الشخص المعنوي وٌجب إن ٌكون هذا الشخص 

محال لالعتبار وٌقوم بتنفٌذ هذه االلتزامات بنفسه وال ٌتعهد بها إلى شخص أخر وٌتضح مما 

العقود اإلدارٌة تعد شخصٌة المتعاقد أو صفاته محال لالعتبار فً مجال إبرام تقدم إن سابر 

وتنفٌذ العقد االداري ففً عقد اإلشؽال العامة تكون شخصٌة المتعاقد)المقاول( أو صفة من 

 صفاته عنصرا مهما وأساسً فً هذا العقد وكذلك الحال فً عقد االمتٌاز وعقد التورٌد. 

 االعتبارشروط  : المطلب الثانً

  -تتعدد الشروط التً ٌجب توافرها فً االعتبار وسنوجزها بالنقاط التالٌة:

 الكفاءة المالٌة -:أوال

وهذه الصفة تمثل ضمانة هامة لتنفٌذ من الناحٌة المالٌة, درجة ٌسار ومالبمة وتعنً         

 وإمكانٌاتالعامة التً ٌتطلب تنفٌذها  اإلشؽالفً عقود العقد االداري وتحقٌق النفع العام خاصة 

ومشارٌع الطرق وؼٌرها واألبنٌةر والجسو اإلنفاق مالٌة ضخمة مثل تنفٌذ
(2)

لقد جاء فً  

بالنسبة لمشارٌع مقاوالت  للعراقٌٌندرجة وصنؾ المقاول المطلوبة ح المادة خامسا / ثانٌا /

ممارسة المهنة بالنسبة للشركات  وإجازة التأسٌسالعامة المراد تنفٌذها وشهادة  اإلشؽال

المجازة رسمٌاوالمكاتب 
(3)

والت هً افً المق األساسٌةمن الشروط  إنما تقدم موٌتضح  

كفاءة المتعاقد المالٌة وقد تبٌن من المادة  إلىالكفاءة المالٌة فالكثٌر من المشروعات تتطلب 

 ة فً العراققود الحكومٌذ العالخامسة/ ثانٌا /ح التً وردت بها هذه الصفة فً تعلٌمات تنفٌ

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-مبادئ وإحكام القانون االداري عصام عبد الوهاب البرزنجً-د–مهدي ٌاسٌن السالمً -د -علً محمد بدٌر-د -1

 496ص 2411

انسُت انخايست  -جايؼت انكٕفت -يجهت انكٕفت نهؼهٕو انمإٍََت ٔانسٍاسٍت -فكشة االػتباس انشخظً -شاكش اكباشً-د -2

 222ص  -انؼذد انشابغ ػشش 2102

 2112( نسُت 0ٌُظش َض انًادة انخايست/ ثاٍَا / ح يٍ لإٌَ تُفٍز انؼمٕد انذكٕيٍت سلى ) -3
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وصنؾ المقاول المطلوبة بالنسبة لمشارٌع ت فٌها درجة اتضح 2002( لسنة 1رقم ) 

النافذة رقم  المقاولٌنالعامة المراد تنفٌذها وفقا لتعلٌمات تسجٌل وتصنٌؾ  اإلشؽالومقاوالت 

 .  اإلنمابًة من وزارة التخطٌط والتعاون روالصاد 2005(لسنة 1)

 ثانٌا: الجنسٌة 

بالجنسٌة رابطة قانونٌة سٌاسٌة تربط الشخص بدولته وقد تكون هذه الجنسٌة وٌقصد     

للمتعاقد مع االدارة صفة جوهرٌة للمتعاقد معها فً بعض انواع العقود االدارٌة وال سٌما عقود 

ذات الطابع السري ومن القواعد االساسٌة التً ٌجب ان تستند الٌها االنظمة الخاصة بعطاءات 

او المورد المناسب وهذا تقتضً اعطاء  تعاقداختٌار الم أمبد ىها ان ٌراعالحكومة ولوازم

أفضلٌة للمواطنٌن عندما تتساوى العروض وربما تتفاوت فً الجودة والسعر وذلك ان قصر 

بعض انواع المعامالت على مواطنً الدولة او اعطابهم اولوٌة فً التعامل انما ٌحقق اهدافا 

بٌعة العقد ومدى ما ٌخوله للمتعاقدٌن من سلطات وخاصة بالنسبة تتعلق بط العتباراتمتعددة 

للعقود ذات الطابع السٌاسً وكما ٌهدؾ من ناحٌة اخرى الى حماٌة مصالح المواطنٌن باٌجاد 

فرص عمل لهم
(1)

 

وفً بعض االحٌان  تكون للشخص الواحد اي )المتعاقد( اكثر من جنسٌة اي ازدواج      

ً هذه الحالة ممارسة عمله وذلك ان ازدواج الجنسٌة ال ٌمنع المقاول من الجنسٌة فٌحق له ف

( من الدستور العراقً 12ان ٌقوم بتنفٌذ المشروع داخل العراق وهذا واضح من نص المادة )

حٌث سمح بتعدد الجنسٌة, على اساس ان الجنسٌة العراقٌة حق لكل مواطن  2005لسنة 

عراقً
(2)

 

 ثالثا: السن  

بلوغ سن االهلٌة تعتبر شرطا عاما فً مختلؾ العقود االدارٌة والقاعدة بالنسبة للمتعاقد ان      

عشر( وذلك ان عمل المقاول اما ان ٌقتصر  ةانه ٌلزم ان ٌكون بالؽا سن الرشد )اي تمام الثامن

على تقدٌم عمله فقط او على المادة والعمل ولذلك فانه ٌلزم من باب اولى ان ٌكون بالؽا سن 

 لرشد حٌث ٌشترط فٌه فً هذه ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االيٕال انؼايت( داس  -انؼمٕد االداسٌت -انمشاساث االداسٌت -انمإٌَ االداسي )انٕضٍفت انؼايت -َٕاف كُؼاٌ-د -0

 332ص -2101 -انثمافت

 (02)انًادة  2115دستٕس جًٕٓسٌت انؼشاق نسُت  -2
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االحوال ان تتوفر فٌه االهلٌة الكاملة وعلٌه ان عمل المتعاقد له اهمٌة حٌث ٌجب ان ٌكون      

قادرا على انجاز عمله
(1)

وفً تقدٌرنا ان البلوغ من الرشد ؼٌر كافً للتعاقد معه وذلك الن  

ال ذلك ( سنة ومث12سن ) –ادراكه لمخاطر العقد واالثار المترتبة علٌه ال تتالبم مع هذا السن 

اذا ارادت االدارة ان تتعاقد مع شخص لبناء على نهر دجلة او لبناء مطار او انشاء بناٌة 

التخاذها مقرا لوزارة فتحتاج الى شخص ذي خبرة ومقدرة وكفاءة فال ٌعقل ان ٌتقدم شخص 

 عشر وٌتعاقد مع االدارة .  ةاتم الثامن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 رابعا: حسن السمعة               

على درجة كبٌرة من حسن االخالق والسمعة فعلٌه ان ٌلتزم  ان ٌكون ٌجب على المتعاقد       

باالمانة واالخالص حٌث ٌعد ذلك امرا هاما وفعاال فً تنفٌذ العقد وٌبدو مسألة حتمٌة عند 

انشاء العقد حٌث ٌكون له اهمٌة لمصلحة المشروع وبما ان عقد العمل ٌقوم على اعتبار 

لً بصفة خاصة باالمانة واالخالص حٌث ان من زم من اطراؾ العقد التحلتسشخصً فان ذلك ٌ

اهم صفات التعاقد فً العقود ذات الطابع الشخصً ان تكون شخصٌة المتعاقد محل اعتبار
(2)

  

وقد اجاز القضاء االداري المقارن لالدارة ان تقرر حرمان احد االشخاص من التعامل معهم اذا 

ضً باشتراط حسن السمعة فٌمن ٌتقدم للتعاقد قدرت انه ؼٌر جدٌر بالثقة وذلك تطبٌقا لمبدا ٌقت

مع االدارة 
(3)

 

تعد حٌث وكذلك هناك شروط معتبرة فً ابرام عقد الشركة ومن اهمها هً شرط السمعة       

, فالسمعة التجارٌة هً ما قد الشركة لتً قد ٌعبأ به الشرٌك فً ابرام عة اٌالشخص تامن الصف

حدد مدى ابتمانه عند التعامل بالوسط التجاري الشخص من ثقة فً الوسط التجاري ت ٌتمتع به

الشركة وال ٌوجد نص فً قانون الشركات  رأسمالٌةومن ثم فانه ٌجوز تقدٌمها حصة فً 

ٌز تقدٌم السمعة التجارٌة حصة فً الشركة خشٌة اقً النافذ وما سبقه من قوانٌن ٌجالعر

لشخص من نفوذ اجتماعً او سٌاسًما ٌتمتع به امع التداخل 
(4)

وكذلك من شروط االعتبار  

كما هو الحال فً الشركة المهنة فقد تعد المهنة من الصفات الشخصٌة المعتبرة فً التعاقد 

 البسٌطة التً تتكون من عدد من الشركاء ال ٌقل عن اثنٌن وال ٌزٌد على خمسة ٌقدمون 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 32ص -2449 –الكفالة( دار الثقافة  –الوكالة  -العقود المسماة )المقاولة  –عدنان ابراهٌم السرحان -د -1

دار النهضة العربٌة  –التزام العامل باالمانة واالخالص فً عالقات العمل الفردٌة  -صالح محمد احمد دٌاب-د -2

 84ص  -2444سنة  -بالقاهرة

 338ص -المصدر السابق  -نواف كنعان -د -3

 44ص  -2446سنة  -بغداد -دراسة قانونٌة مقارنة -الشركات التجارٌة -لطٌف جبركومانً-د -4



9 
 

 

 

اكثر عمال واالخرون ماال مال او ٌقدم واحد منهم او حصصا فً راس
(1)

بالنسبة للكفاءة  وكذلك 

لحال فً كما هو اٌة قد تكون من الصفات الجوهرٌة فً ابرام عقد الشركة او الشهادة العلم

لسنة  25سة بقانون تأسٌس المستشفٌات االهلٌة العراقً رقم المستشفٌات االهلٌة المؤس

كة محدودة النشاء مستشفى اهلً ال ٌقل الذي اجازة فً المادة الثانٌة منه تأسٌس شر1924

عدد الشركاء فٌه عن اربعة من االطباء االختصاصٌن
(2)

ومن هذا ٌتضح ان الشركاء لهم صفة  

 .جوهرٌة هً حصولهم على اختصاص وشهادة علمٌة فً مجال مهنة الطب 

الدٌانة االصل ان حرٌة االدٌان والمعتقدات وممارسة الشعابر مكفولة قانونا      
(3 )

فال ٌصح ان 

ٌكون للدٌن اثر على العالقات المالٌة لالشخاص ومع ذلك فقد ٌكون ذلك نشاطا ٌهدؾ الى 

تأسٌس شركات تتمتع بهذه الصفة الجوهرٌة اي ان الدٌانة فً تقدٌرنا ٌجب ان ال تؤثر على 

 العقد. 

  -االخالق:

على المكشوؾ وهو عقد  فهو ٌعتبر من الشروط الجوهرٌة ومثال ذلك عقد االعتماد للسحب    

ٌضع المصرؾ بمقتضاه تحت تصرؾ المستفٌد مبلؽا من النقود لمدة معٌنة او ؼٌر معٌنة
  (4)

 

والواقع ان الصفات المعتبرة فً شخص المتعاقد هً التى تدفع المصرؾ الى التعاقد  معه 

ات تجعل ٌه ٌجب ان  ٌمتاز  بامانته وحسن تصرفه فهذه الصفلواعطابه االعتماد و كذلك  ع

العمٌل جدٌرا فً حصوله على االبتمان كل هذه الصفات تؤشر على العقد فال بد من توافرها فً 

الشخص المتعاقد للتاكد من قدرته على انجاز هذا العقد من اجل ان ٌقوم بتنفٌذه على افضل 

 وجه فً الوقت المحدد وضمن الشروط المنصوص علٌها. 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعدل  1994لسنة  21/ من قانون الشركات رقم 181المادة  -1

 جاء فً نص المادة الثانٌة ما ٌأتً  -2

العراقٌن فً االقل ممن مارسوا مهنة الطب فً المستشفٌات الصحٌة التابعة للدولة, )ٌجوز الربعة من االطباء 

مدة ال تقل عن خمسة عشر سنة, تقدٌم طلب لوزارة الصحة الموافقة على تأسٌس شركة محدودة النشاء 

 مستشفى(

  2445من دستور العراق لسنة  43المادة  -3

  1984لسنة  34 من قانون التجارة العراقً النافذ رقم 269المادة  -4
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 المبحث الثانً

 القانونً لفكرة االعتبار األساس

 فكرة االعتبار الشخصً فً العقود االدارٌة المطلب االول:

ان فكرة االعتبار الشخصً هً من االفكار التً ابتدعها مجلس الدولة الفرنسً اذ انه         

االبرام التً نص علٌها القانون قرر فً احكامه ان االدارة ال تلتزم بالخضوع الى اجراءات 

اختٌار المتعاقد من ناحٌة را لضرورة االعتبار الشخصً فً ظبالنسبة لعقود الشراء العام ن

عند ابرامها لهذا  عٌنٌجبر االدارة على اتباع اجراء م البحً ولعدم وجود اي نص قانونً او

النوع من العقود من ناحٌة اخرى
(1)

ومن هذا ٌتضح ان فكرة االعتبار الشخصً تستند فً  

اساسها الى امرٌن االول هو الجوانب الشخصٌة فً العقد المبرم والثانً ٌستند الى سلطة 

االدارة فً تنظٌم المرفق العام محل العقد اذ ٌتوجب على المتعاقد ان ٌنفذ التزاماته شخصٌا 

ٌتوقؾ عن هذا التنفٌذ حتى فً حالة حصول خالؾ لتسٌر المرفق العام والمتعاقد ال ٌستطٌع ان 

المتعاقد من السٌر بتنفٌذ  فًبٌنه وبٌن االدارة فحصول مثل هذه الخالفات وامتناع االدارة ال ٌع

التزاماته لتعلق ذلك بالمرفق العام وهذا هو الذي ٌبرر السلطة تقدٌرٌة لالدارة فً اختٌار افضل 

لتزم بها فً العقود االخرى تون التقٌد باجراءات معٌنة االشخاص للتعاقد مع المرفق العام د

ستند الى االساس التعاقدي ومدى تلذلك فان فكرة االعتبار الشخصً من حٌث االساس القانونً 

اتصال العقد االداري مع المرفق العام وعند ذلك تلعب هذه الفكرة دورا اساسٌا فً جمٌع العقود 

ابم على صلة العقد بالمرفق العام ٌرجع الى ان تكون االدارة االدارٌة وان االساس القانونً الق

ون محال لالعتبار بحٌث ٌتعٌن كفً المتعاقد وت رملتزمة بمراعاة صفات معٌنة ٌجب ان تتواف

 االلتزام الشدٌد بتطبٌق قاعدة االعتبار الشخصً كلما اشتدت صلة العقد بالمرفق العام. 

لم فً علوم التكنلوجٌا والقٌام بانشاء مشارٌع عمالقة للتطور الحاصل فً العا ةجٌونت      

تحتاج الى امكانٌة علمٌة ومالٌة كبٌرة وخبرة عالٌة تلجا االدارة الى االخذ بفكرة االعتبار 

الشخصً فً تنفٌذ عقودها االدارٌة بعد حصول الموافقات القانونٌة التً ٌسمح لها باختٌار 

وٌر المشارٌع التً تقدم الخدمات وتلبً حاجات االفراد المتعاقد معها لتنفٌذ المشارٌع او تط

 وضمان استمرار المرفق العام بتقدٌم الخدمات . 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 285ص -المصدر السابق - شاكر اكباشً-د -1
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ٌتجلى بوجود عدد من تختار االدارة المتعاقد على ضوء فكرة االعتبار الشخصً والتً      

رة ومدى التزامه بتنفٌذ كفاءته المادٌة الخب -ٌة المتعاقدالصفات الجوهرٌة للتعاقد ومنها شخص

العقد وفق شروط العقد مع االدارة وان ٌكون التنفٌذ من قبله شخصٌا, وبناء على ما تقدم 

لعقود االدارٌة تخضع الى قاعدة ربٌسٌة ومهمة وجوهرٌة مفادها ان المتعاقد مع ٌتضح ان ا

االدارة ٌلتزم بتنفٌذ التزاماته العقدٌة ٌضمن عدم تعرض السٌر المستمر المنظم للمرفق العام 

للخطر
(1)

وفً تقدٌرنا ان التواجد الشخصً للمتعاقد مع االدارة ضروري فال ٌجوز له التنازل  

عن العقد او التعاقد من الباطن بل علٌه التنفٌذ من قبله وان ٌتم ذلك خالل المدة المحددة قانونا 

المنصوص علٌها فال ٌجوز للمتعاقد ان ٌخل بالتزاماته وان ٌكون هذا الوفاء وضمن الشروط 

اماته خالل المدة المحددة لها ذلك الن شخصٌة المتعاقد تكون محال لالعتبار فً العقد بالتز

 االداري. 

 القانونً لفكرة االعتبار الشخصً ٌكمن فً واحد من اساسٌن هما  األساسوان 

 االساس العقدي  -1

 مبدأ انتظام سٌر المرفق العام  -2

م على فكرة االعتبار الشخصً فبالنسبة وكال االساسٌن له وجود فً العقد االداري القاب       

لالساس العقدي لفكرة االعتبار الشخصً ٌكون العقد بشكل عام والعقد االداري قد ٌبرم بناء 

على صفات جوهرٌة تكون محال لالعتبار فً التعاقد والواقع ان فكرة االعتبار الشخصً تتسع 

دأ حسن النٌة فً التنفٌذلكافة الصفات المتعلقة بما ٌشتمل علٌه العقد وٌتطلبه مب
(2)

بة ساما بالن 

كبٌرا من  لمبدأ انتظام سٌر المرافق العام فان فكرة المرفق العام احتلت حٌزا واسعا واهتماما

لكون هذا المرفق او الفكرة تمثل االساس الذي قامت علٌه مبادئ  الفقه والقضاء االداري

ختصاص القضاء أل عٌاراونظرٌات القانون االداري وبحكم عدها اساسا للقانون االداري وم

االداري
(3 ) 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11, ص   1943دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  -مظاهر السلطة فً العقود االدارٌة -دٌااحمد عثمان ع-د -1

من القانون المدنً العراقً الى هذا المبدأ فً الفقرة االولى )ٌجب تنفٌذ العقد طبقا لما اشتمل  154اشارة المادة  -2

 علٌه وبطرٌقة تتفق مع ما ٌوجبه حسن النٌة(

 -عمان -القانون االداري/ الكتاب االول. دار النهضة للنشر والتوزٌع الدار العالمٌة والدولٌة -نواف كنعان-د -3

 316ص  2442سنة 
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ال ٌسوغ ومن الواجب على المتعاقد مع االدارة بالوفاء بالتزاماته التعاقدٌة بنفسه ف      

لل من الوفاء بالتزاماته التعاقدٌة بحجة ان ثمة اجراءات حالت دون ذلك للمتعاقد مع االدارة التح

 فً التنفٌذ ثم ٌطالب االدارة بالتعوٌض عن اخاللهابل ٌتعٌن علٌه فً هذه الحالة االستمرار 

بالتزاماتها التعاقدٌة ومن ثم تأخٌر االدارة فً صرؾ قٌمة مستخلصات المقاول لٌس مبررا 

المتناعه عن تنفٌذ التزاماته بأتمام العمل او التأخٌر وعلٌه ال ٌجوز للمتعاقد مع االدارة ان 

قد قضى ٌتقاعس او ٌتراخى فً تنفٌذ التزاماته اذا تأخرت االدارة فً تنفٌذ التزاماتها المقابلة و

فً هذا الشأن بأن عقد المقاولة من العقود االدارٌة والعقود االدارٌة تتمٌز عن العقود المدنٌة 

بطابع خاص مناطه احتٌاجات المرفق الذي ٌستهدؾ العقد االداري تسٌٌره او سد حاجته 

د وتؽلٌب المصلحة العامة على المصلحة الفردٌة الخاصة بٌنما تكون مصالح الطرفٌن فً العقو

المدنٌة متوازنة ومتساوٌة فً حٌن انها فً العقود االدارٌة ؼٌر متكافبة اذ ٌجب ان ٌعلو 

الصالح العام على المصالح الفردٌة
(1)

وال ٌجوز للمتعاقد ان ٌحل ؼٌره فً محله اال بموافقة  

االدارة فاذا حصل التنازل عن العقد االداري دون موافقة االدارة على ذلك فان التنازل ٌعتبر 

باطال بطالنا ٌتعلق بالنظام العام وٌكون خطا من جانب المتعاقد ٌترتب علٌه توقٌع الجزاءات 

لحالة ٌبقى المتعاقد االصلً هو المسؤول فً مواجهة المنصوص علٌها فً العقد وفً هذه ا

االدارة
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 143-142ص  2444سنة  -المعارف4االدارٌة منشأة  االسس العامة للعقود -عبد العزٌز المنعم خلٌفة-د -1

  48ص  2443منشأة المعارف سنة  -العقود االدارٌة -عبد الحمٌد الشواربً-د -2
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 فكرة االعتبار الشخصً ثارآ -المطلب الثانً:

 

ثار فً نطاق االلتزامات فهً اي االلتزامات شخصٌة آٌترتب على فكرة االعتبار الشخصً      

وترتبط بشخص المتعاقد موضع االعتبار لذلك ال ٌجوز التنازل عنها او تنفٌذها بواسطة الؽٌر, 

كما ال تنتقل هذه االلتزامات بحالة موت المتعاقد بشخصه او بصفة من صفاته الى الخلؾ العام 

ه سببا فً انتهاء العقد كما ان طبٌعة العقود ذات فٌكون موت هذا المتعاقد او فقده الهلٌت

حدا ٌقوم فً ااالعتبار الشخصً تستوجب قٌام المدٌن بتنفٌذ التزاماته بنفسه فال ٌجوز ان ٌوكل 

انجاز هذا االلتزام كما ال ٌجوز نقل الحقوق وااللتزامات الى الؽٌر.
(1)

وهناك اثار متعلقة  

ه االثار تتطلب بٌان فكرة االعتبار الشخصً فً انعقاد العقد باالنعقاد واثار متعلقة بالتنفٌذ وهذ

حٌث ٌكون على المتعاقد بوجه عام ان ٌلتزم بتنفٌذ التزاماته الشخصٌة بنفسه فال ٌجوز التنازل 

عنها او تنفٌذها بواسطة الؽٌر وعلٌه ٌتطلب معرفة كل من االثار المتعلقة باالنعقاد واثار 

على المتعاقد اثناء تنفٌذ العقد  أالتنفٌذ بنفسه فً اي ظروؾ تطرالمتعلقة بالتنفٌذ اي علٌه 

االداري ذلك الن هناك رابطة عقدٌة بٌن المتعقدٌن وبٌن االدارة ومن هذه الظروؾ وفاة 

 المتعاقد او اعالن افالسه واعساره. 

 

  باالنعقادالمتعلقة  اآلثار -الفرع االول:

الدافع الى التعاقد او بصفة من صفاته الجوهرٌة  ٌرتبط بالباعثان االعتبار الشخصً       

ومن هذا نفهم ان االدارة هً التً تتجه الى الشخص محل االعتبار فً التعاقد او بصفة من 

صفاته وان ذات المتعاقد او اي صفة من صفاته هً التً تكون سببا فً رضاء المتعاقد االخر 

. التً تستعمل فً ابرام من الطرق ذا ٌصح فً قسموهً تكون شروط معتبرة فً العقد وه

العقود االدارٌة وباالخص طرٌقة الدعوة المباشرة وطرٌقة العطاء الواحد اذ ان االدارة فٌها 

وهً الطرؾ االول فً التعاقد تتعاقد مع من تتوفر فٌه صفات خاصة ال تتوفر فً ؼٌره ولذلك 

 سنبحث هاتٌن الطرٌقتٌن 

 

  

 

 

  94ص  -السابقالمصدر  -محمد سعٌد امٌن-د -1
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 طرٌقة الدعوة المباشرة -اوال:

هناك مبادئ عدٌدة تحكم المناقصات
(1)

 وهً 

 االعالن عن المناقصة  -1

 المنافسة  حرٌة -2

 نافسٌن تالمساواة بٌن الم -3

وهذا هو االصل ان االدارة حرة فً التعاقد مع الجهات بصورة مباشرة دون اتباع       

ذوي خبرة ٌن دعوة مباشرة الى عدد من المقاول توجٌهاجراءات خاصة وٌفترض هذا االسلوب 

لضمان فرص متساوٌة للراؼبٌن  وقدرة مالٌة وان االعالن عن المناقصة شرط ضروري

ب على االدارة ان تضع تعاقد حٌث تتٌح لهم تقدٌر كلفة المشروع موضوع العقد حٌث ٌجبال

ات الواجب اتباعها والجزاءات التً نود واالجراءبٌلٌة كاملة التً تبٌن لالفراد المواصفات تفص

ٌمكن توقٌعها على المتعاقد فً حالة اخالل او التاخر فً التنفٌذ 
.

 

اعطاء الحق لكل المقاولٌن  اما فٌما ٌتعلق بالحرٌة فً المنافسة من مقتضٌات هذا المبدا      

او الموردٌن المنتمٌن للمهنة التً تختص بنوع النشاط الذي ترٌد االدارة التعاقد علٌه ان 

ٌتقدموا بعطاءاتهم بقصد التعاقد مع احدهم وفق الشروط وال ٌجوز لالدارة ان تبعد اٌا من 

المناقصة الراؼبٌن فً التعاقد والمنتمٌن الى هذه المهنة فً االشتراك فً هذه
(2)

المساوة  اما 

بٌن المتنافسٌن والمقصود بهذا المبدا اٌجاد نفس الفرصة لكل من ٌتقدم الى المناقصة او 

المزاٌدة دون تمٌٌز بٌن واحد واخر وذلك بان ال ٌتم اعفاء بعض المتنافسٌن من شروط معٌنة 

الخر ولما كانت دون البعض االخر او اضافة شروط او حذفها او تعدٌلها بالنسبة للبعض ا

العقود االدارٌة ترتبط بالمصلحة العامة فمن حق االدارة ان تتاكد من توافر بعض الصفات 

المالٌة والفنٌة لدى من سوؾ تتعاقد معهم فتشترط بعض الشروط التً تستبعد بواسطتها بعضا 

سلطة  من المتقدمٌن وهذا استثناء من مبدا المساواة بٌن المتنافسٌن وتكون سلطة االدارة

ابؾ كبٌرة من المتقدمٌن وانما تقدٌرٌة وهً سلطة مشروعة طالما ال ٌترتب علٌها استبعاد طو

اخضاعهم لبعض الواجبات
(3)

وٌحصل اللجوء الى اسلوب الدعوة المباشرة فً الحاالت التً  

اشٌر الٌها فً البند )رابعا( من المادة
 

ة ( لسن1( من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم )4)

2002 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 341ص -المصدر السابق -شاكر اكباشً -د -1

 324-326ص  -2449سنة  -للطباعة والنشر O-P-L-Cمؤسسة  -القانون االداري -مازن لٌلوراضً-د -2

 52ص  1989جامعة بغداد بٌت الحكمة سنة  -العقود االدارٌة -خلف الجبوري محمود-د -3
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 وهذه الحاالت هً 

اذا كان العقد ذو طابع شخصً او ٌتطلب السرٌة فً كل من اجراءات التعاقد والتنفٌذ ا وان  -1

 تكون هناك اسباب امنٌة تستدعً ذلك 

الهدؾ هو تحقٌق السرعة والكفاءة فً التنفٌذ خاصة فً حاالت الطوارئ والكوارث اذا كان  -2

 ذة للحٌاة قالطبٌعٌة لتجهٌز االدوٌة والمستلزمات المن

عزوؾ مقدمً العطاءات عن المشاركة فً المناقصات العامة المعلن عنها للمرة الثانٌة وان  -3

ٌن اقرت ضرورة تزوٌد المقاول قد 2002(لسنة 1تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم )

مقدموا العطاءات الموجهة لهم الدعوة المباشرة من  ىوثابق والمستندات مجانا. كما ٌعطالب

 االولٌة.  التأمٌناتتقدٌم 

 اسلوب العطاء الواحد -ثانٌا:

تتمثل اسلوب العطاء الواحد بتوجٌه دعوى الى شركة او مكتب تجاري واحد فٌما ٌتعلق        

بالعقود ذات الطبٌعة االحتكارٌة ذلك على سبٌل الحصر لتجهٌز او تنفٌذ االعمال او الصٌانة ذات 

الطبٌعة التخصصٌة لالعمال المتعاقد علٌها وبعد استحصال الموافقات االصولٌة واتباع 

( 4على نص الفقرة )خامسا( من المادة ) 2010( لسنة 1سب التعدٌل االول رقم )االجراءات ح

والنشور فً الوقابع العراقٌة بالعدد  2002( لسنة 1من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم )

والذي ٌنص على ان اسلوب العطاء الواحد ٌتم بموجبه توجٌه  2010/7/19فً  4159

هة التعاقد المناقص واحد اذا كان من العقود ذات الطبٌعة الدعوة مجانا بموافقة ربٌس ج

ٌة او الصٌانة للتجهٌز او التنفٌذ االعمال او الخدمات او االستٌراد كارٌة او )التخصصٌةاالحت

االستشارٌة( للعقود المتعاقد علٌها سابقا وٌحضى من توجٌه له الدعوة بهذا االسلوب من تقدٌم 

 . (1)االولٌة التأمٌنات

واذا تم تقدٌم العطاء فٌجب توفٌر مجموعة من المعلومات والمواصفات التً ٌتعلق بعضها      

بالراؼب بالتعاقد بٌنما ٌتعلق القسم االخر بالمشروع موضوع المناقصة وهذه المعلومات ٌنبؽً 

ر التعامل على قفسٌر خاطا وقد استمح بوجود لبس او تان تكون واضحة ودقٌقة بشكل ال ٌس

 اء العطاء على ما ٌاتًوجوب احتو

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 345ص  343ص -المصدر السابق -شاكر اكباشً-د -1
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اسم ولقب وعنوان الراؼب بالتعاقد وتوقٌعه شخصٌا على العطاء واذا كان مقدم العطاء -اوال:

 هذه الشركة ونوعها ومقدار راس مالها.  شركة فٌجب تقدٌم عقد تاسٌس

بٌان طرٌقة واسلوب انجاز المشروع ونوع المكابن واالالت التً ٌعتزم الراؼب بالتعاقد  -ثانٌا:

 استعمالها فً التنفٌذ 

 بها مقدم العطاء قام قابمة تتضمن االعمال المماثلة التً  -ثالثا:

محروم من التعامل مع الجهات االدارٌة او الوثابق التً تؤٌد ان مقدم العطاء ؼٌر  -رابعا:

 عد من التقدم للتعامل معها ستبم

 قابمة باالسعار التً ٌرؼب الراؼب التعاقد بها  -خامسا:

مٌن االبتدابً او المؤقت وال ٌلتفت الى العطاءات ؼٌر أان ٌرفق مع العطاء الت -سادسا:

خطاب ضمان وهذا الشرط ٌضمن بمٌن فً التشرٌعات وبعضها ٌستعٌظ عنه أمصحوبة بهذا الت

جدٌة التقدم للمناقصة.
(1)

 

 ثار المتعلقة بالتنفٌذ آلا-الفرع الثانً:

ان فكرة االعتبار الشخصً ذات اهمٌة كبٌرة سواء ذلك فً مرحلة ابرام العقد او فً مرحلة     

ترة تنفٌذ تنفٌذ العقد ولكن قد تطرا على المتعاقد مع االدارة بعض الظروؾ او المتؽٌرات خالل ف

العقد بتنفٌذ العقد قد تكون ذات تاثٌر على قدرة المتعاقد على التنفٌذ الشخصً او االلتزام 

الشخصً التً هً كانت محال لالعتبار من جانب االدارة عند قٌامها بابرام العقد مع المتعاقد 

من  62مثال فً عقد التورٌد فأن المادة  دمعها ففً حالة وفاة المتعاقد له اثار فً تنفٌذ العق

ٌجوز للوزٌر المختص  ولكندفتر الشروط العامة الفرنسٌة فأن الورثة ٌستمرون فً تنفٌذ العقد 

افالس المتعاقد او اعساره فان  رثان ٌصدر قرارا بفسخ العهد بناء على طلب من الورثة اما ا

( منه والتً تنص على انه ٌعد 7دة )فً الما 1923( لسنة 30قانون التجارة الصرافً رقم)

سابه على وجه االحتراؾ عمال تجارٌا وبما شخص طبٌعً ومعنوي ٌزاول باسمه ولح تاجرا كل

خضع ٌ( من قانون التجارة فانه س5المقاولة من االعمال التجارٌة بموجب المادة) ان اعمال

نه ٌحق لها سحب العمل منه وٌطبق علٌه نظام االفالس وعلٌه اذا افلس المتعاقد مع االدارة فا

ال ٌستطٌع ان والتنفٌذ على حسابه الن افالسه ٌكون عاجزا عن تنفٌذ التزاماته التعاقدٌة بحٌث 

ٌقوم بتنفٌذ العمل 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 333ص -2449 المصدر السابق -مازن لٌلو راضً -1

 . 346ص -المصدر السابق –شاكر اكباشً  -د -2
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 المبحث الثالث

 االعتبار تخلؾالنتابج المترتبة على 

الة التنفٌذ المعٌب وفً حالة تخلؾ االعتبار حتعاقد فً مهناك عدة نتابج تترتب على ال        

  -بحثها فً المطالب التالٌة :نو عوانعدامه وكذلك فً حالة االعتبار ؼٌر المشرو

 انعدام االعتبارالنتابج المترتبة على  المطلب األول :

تملك اإلدارة باعتبارها سلطة عامة توقٌع جزاءات إدارٌة على المتعاقد معها, الممتنع          

عن تنفٌذ التزاماته وخاصة الشخصٌة أو المتأخر فً أدابها أو الذي نفذ التزاماته ولكن بصورة 

ى ال تتفق وشروط العقد وتهدؾ تلك الجزاءات إلى تسٌٌر المرفق العام وإجبار المتعاقد عل

الوفاء بالتزاماته التعاقدٌة على الوجه األمثل خصوصا ً إذا كان شخصٌة المتعاقد محال ً لالعتبار 

وتملك اإلدارة سلطة تقدٌرٌة لؽرض الجزاء على المتعاقد المخالؾ لشروط العقد ومن هذه 

ع الجزاءات فسخ العقد وذلك فً حالة إذا تنازل المتعاقد عن عقده للؽٌر بدون ترخٌص مسبق م

اإلدارة حٌث ٌعتبر هذا التصرؾ من المتعاقد خطأ جسٌما ً وكذلك فً حالة عدم قدرة المتعاقد 

على مواجهة التزاماته ومنها التنفٌذ الشخصً
(1)

. 

على المتعاقد معها, فً حالة إخالله بشروط  وتعتبر سلطة اإلدارة فً توقٌع الجزاءات      

العقد حٌث إن العقد اإلداري ٌفرض على المتعاقد مع اإلدارة االلتزام بالتنفٌذ الشخصً للعقد 

اإلداري دونما خلل وتتعدد أوجه اإلخالل بالتنفٌذ هً حالة االمتناع عن تنفٌذ العقد وكذلك التنفٌذ 

علٌها فً العقد وكذلك استعمال الؽش فً تنفٌذ  بشكل مؽاٌر للشروط والمواصفات المتفق

العقد
(2)

 . 

ٌمٌز بعض أحكام المحاكم وبعض الفقهاء بٌن تخلؾ االعتبار وانعدامه وٌذهب إلى تخلؾ       

م, فً حٌن إن انعدام االعتبار لم ٌوجد أبدا ً وبعبارة ٌعنً إن االعتبار قد وجد ثم انعداالعتبار 

ر ٌنشأ االلتزام الذي هو االعتبار الذي ٌقوم علٌه التعاقد ولكنه ال أخرى فً حالة تخلؾ االعتبا

 ٌنفذ فٌتخلؾ بذلك االعتبار الذي قام علٌه التعاقد.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة  -عات الجامعٌةدار المطبو -انقضاء العقود اإلدارٌة -د.حمد محمد الشلمانً -(د.مفتاح خلٌفة عبد الحمٌد1)

 . 142وص 155ص -2413

منشورات الحلبً  -سلطة اإلدارة المتعاقدة فً حالة التنفٌذ المعٌب للعقود اإلداري -( د. فارس علً جانكٌر2)

 .11ص-سنة    -الحقوقٌة
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متعاقد أما فً حالة انعدام االعتبار فال ٌنشأ االلتزام الذي هو االعتبار الذي ٌقوم علٌه ال       

اآلخر ومثال على انعدام االعتبار فٌما إذا تعاقد شخص مع آخر على القٌام بعمل مقابل مبلػ 

معٌن فإذا لم ٌدفع له هذا المبلػ فالتعاقد ال ٌكون الزما ً النعدام االعتبار, أما فً حالة تخلؾ 

م ٌكون ملزم االعتبار مثال قٌام شخص بالتعاقد مع آخر بالقٌام بعمل مقابل مبلػ فان التزا

للمتعاقدٌن فإذا لم ٌقٌم المتعاقد العمل المتفق علٌه فال ٌلزم المتعاقد اآلخر بدفع المبلػ وذلك 

ؼٌر قابل لالنقسام ٌؤدي لتخلؾ االعتبار وهناك تخلؾ جزبً لالعتبار وتخلؾ جزء من االعتبار 

كله إال إذا قبل المتعاقد اآلخر التنفٌذ الجزبً, ففً هذه الحالة ٌكون هناك الى تخلؾ االعتبار 

تخلؾ جزبً لالعتبار هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كان االعتبار ؼٌر قابل لالنقسام فان 

ًً تخلؾ جزء منه ٌؤدي إلى تخلؾ  فبإمكان المتعاقد اآلخر أن ٌفسخ العقدلهذا الجزء فقط  كل
(1)

  

بإنجاز العمل المتفق علٌه وفق شروطه  االلتزامأهم واجبات المتعاقد هً  حٌث من        

فً التنفٌذ أو متعلقة  اسواء كان ٌتعلق بانجاز العمل أو بالطرٌقة المتفق علٌه االمتفق علٌه

بشخصٌة المقاول نفسه فإذا خالؾ المتعاقد الشروط و المواصفات المتفق علٌها أو الشروط 

حاجة إلى ذكرها وال ٌستطٌع المتعاقد أن ٌتخلص من التزاماته إال فً الواجب مراعاتها دون 

المتعاقد )اإلدارة( ولٌس السبب خطأ حالة أن ٌثبت كانت المخالفة ترجع إلى قوة قاهرة أو إلى 

من المتعاقد نفسه, واإلدارة تطلب فً حالة اإلخالل بالتنفٌذ العٌنً فً حالة على المتعاقد 

إذا امتنع عن تنفٌذ العقد إذا كانت شخصٌته محل اعتبار فً العقد حٌث  المخالؾ أو فسخ العقد

  .(2)بتسلٌم العمل المطلوب تعاقد ٌرتب جزاء علٌه نتٌجة اإلخالل بالتزاماته وكذلك ٌجب على الم

إذا كانت األصل أن تخلؾ االعتبار ٌؤدي إلى زوال العقد وإمكان الجزاء إال إن هناك         

ترد على هذا األصل, من ذلك إن االعتبار إذا كان هو الباعث على التعاقد قد تم  استثناءات التً

تبٌن عدم صحة هذا الباعث فال ٌكون هناك تخلؾ فً االعتبار أو إذا حصل نتٌجة لخطأ ثم 

المتعاقد نفسه فال ٌعتبر هناك تخلؾ لالعتبار
(3)

. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 345ص -1991سنة  -االعتبار كركن فً العقد فً القانون االنكلو أمرٌكً -(د. عبد المجٌد الحكٌم1)

 .351وص

 -1993سنة -الموجز فً العقود المسماة -د. صاحب عبٌد الفتالوي -د. طه المال حوٌش -( د.سعٌد مبارك2)

 .424وص419ص

 .354ص -المصدر السابق -( د. عبد المجٌد الحكٌم3)
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وٌترتب على المتعاقد الذي لم ٌنفذ شروط العقد كما فً حالة التنفٌذ المعٌب أو المخالؾ       

للمواصفات أو فً حالة االمتناع عن تنفٌذ العقد فلإلدارة إجباره على التنفٌذ العٌنً عن طرٌق 

هذا الخطأ قد ٌقع من  القضاء إن كان هذا التنفٌذ ممكناً , وقد ٌخطأ المتعاقد فً تنفٌذ العقد حٌث

المتعاقد شخصٌا ً,أو قد ٌقع من الؽٌر الذي ٌستعٌن به فً تنفٌذ التزاماته فً حالة التنفٌذ من 

 ( .1الباطن دون موافقة اإلدارة)

وفً تقدٌرنا إن هذه الحالة هناك تخلؾ فً االعتبار أي إن المتعاقد اخل بالتزاماته         

المتعاقد اآلخر قد ابرم العقد على اعتبار شخصٌة المتعاقد وأهمها التنفٌذ الشخصً حٌث إن 

الظاهر أمامه لذلك إذا قام المتعاقد بالتنفٌذ عن طرٌق شخص آخر من الباطن دون علم اإلدارة 

ففً ذلك تخلؾ ألحد شروط العقد وهو شخصٌة المتعاقد وعلى أساس ذلك إن من حق اإلدارة 

لمخالؾ لهذه الشروط ولإلدارة إنهاء العقد بإرادتها فسخ العقد وترتٌب جزاء على المتعاقد ا

المتعاقد أو إفالسه  اعسارالمنفردة دون اللجوء إلى القضاء وكذلك ٌحق إنهاء العقد فً حالة 

 حٌث ال ٌستطٌع تنفٌذ العقد بالشكل المالبم لما اتفقوا علٌه فً العقد.

عها فً حالة االخالل بااللتزامات بحٌث ان الجزاء الذي ٌمكن لالدارة توقٌعه على المتعاقد م     

ء الذي تفرضه االرادة على المتعاقد اال ٌستطٌع االستمرار بتنفٌذ العقد تنفٌذا سلٌما وهذا الجز

التً تفرضه االدارة لدواعً المصلحة العامة عند عدم  اءالمخل بالتزاماته ٌختلؾ عن الجز

ء اال اذا ثبت لها ان اتقرر هذا الجز الة صدور خطأ من المتعاقد مع االدارة وذلك الن االدار

المتعاقد اصبح فً حالة ال ٌستطٌع معها الوفاء بالتزاماته وفاء كامل , او كان اخالله بالتزاماته 

 اخالال خطٌرا بحٌث ال ٌكون امام االدارة سبل اخرى سوى فسخ العقد . 

رك االشؽال واهمال المواعٌد فمثال فً عقود االشؽال العامة ٌعتبر من الخطأ الجسٌم ت       

والعٌب الجسٌم فً التنفٌذ وكذلك التنازل عن العقد دون موافقة االدارة فاذا ثبت استعمال الؽش 

او التالعب فً معاملته مع الجهة االدارٌة او اذا ثبت ان المتعاقد قد شرع بنفسه او بواسطة 

االدارٌة اجاز القانون لالدارة  ؼٌره بطرٌق مباشر او ؼٌر مباشر فً رشوة احد موظفً الجهات

  (2)فسخ العقد وكذلك فً حالة افالس المتعاقد او اعساره .

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .484ص -2445سنة  -دار الكتب القانونٌة -االلتزام( صادر)م -(د. مصطفى عبد الجواد1)

 1983, رسالة ماجستٌر , سلطة االدارة فً انهاء عقودها االدارٌة ,(محمد عبد هللا محمود الدلٌمً 2)

 164و44,ص
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وان من حق االدارة فسخ العقد اذا تبٌن بصفة ثابتة ان المتعاقد لم ٌعد بأمكانه تقدٌم       

مشاركته فً تنفٌذ التزامه بطرٌقة مرضٌة وٌتمٌز فسخ العقد بأنه ٌضع نهاٌة حاسمة للعقد 

ه وهو وجوب ان ٌعطً االدارة حق العدول عن مشاركة اتاسباب انقضابه ومبرر حٌث ٌعتبر من

 متعاقد لم ٌعد قادرا على الوفاء بالتزاماته على وجه مرض . 

وٌشترط عند فسخ العقد ان ٌكون قد ارتكب المتعاقد خطأ جسٌم فً تنفٌذ التزاماته التعاقدٌة كأن 

ٌرفض متعاقد بتنفٌذ االوامر المصلحٌة او بوقؾ التسلٌم او ٌهمل مالحظة المواعٌد المقررة 

 (1)العقد  ألنهاء

ٌكون تنفٌذها  ٌقضً بأنعام من اصول القانون  ألصلوقد تخضع العقود بصورة عامة       

تتفق مع ما ٌوجبه حسن النٌة ذلك الن العقد االداري الذي تبرمه االدارة بوصفها سلطة عامة 

وباتباعها وسابل القانون العام ٌستهدؾ مصلحة عامة التصاله بنشاط مرفق عام بقصد تسٌٌره 

وعلٌه فأن من  لذا فأن اي اخالل من جانب المتعاقد مع االدارة ٌؤدي الى المساس بالمرفق العام

حق االدارة اذا اخل فً تنفٌذ التزامه ان توقع علٌه الجزاءات التً تكفل تنفٌذ العقد بما ٌتماشى 

مع حسن سٌر المرفق العام وان سلطة االدارة فً توقٌع الجزاءات على المتعاقد معها وال 

  .(2)ٌشترط لوجودها ان ٌنص علٌها فً العقد بل هً موجودة وان لم ٌنص علٌها 

 

 المطلب الثانً : النتابج المترتبة على االعتبار الؽٌر مشروع

على  وٌقصد باالعتبار الؽٌر مشروع هو االعتبار المخالؾ للنظام العام وهناك نتابج مترتبه     

االعتبار الؽٌر مشروع التً ٌرتبها القضاء وٌتبعه الفقه فً ذلك وهً بطالن هذه العقود حٌث 

ٌعتبر العقد باطال اذا ابرم االعتبار ؼٌر مشروع فاذا كان اي جزء من االعتبار ؼٌر مشروع فال 

هو معٌب  ما ٌمكن االجبار على تنفٌذه وذلك الن االعتبار كله ٌسقط والن القانون ال ٌمٌز بٌن

 . (3)وؼٌر معٌب 

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

د. محمد عبد العال السناري , طرق واسالٌب التعاقد االداري وحقوق والتزامات المتعاقدٌن , دار النهضة  -1

  248العربٌة ,ص

 13,ص 2441الجزاءات الضاغطة فً العقد االداري , دار الكتب القانونٌة ,أ. بالوي ٌاسٌن بالوي ,  -2

  334د. عبد المجٌد الحكٌم , المصدر نفسه ,ص -3
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وفً حالة اخالل المتعاقد بالتزاماته فً نطاق العقود االدارٌة ٌترتب على المتعاقد المخل      

تٌجة العتبار الؽٌر مشروع وان بدفع التعوٌض مقابل الضرر الذي ٌصٌب المتعاقد االخر ن

التعوٌض مرتبط ارتباطا وثٌقا بنظرٌة المسؤولٌة التعاقدٌة حٌث ان االدارة تستطٌع فرضها 

على المتعاقد معها عندما ٌتسبب بالحاق ضرر باالدارة اثناء تنفٌذه للعقد االداري نتٌجة خطأ 

زامه الناشا عن العقد حٌث ٌعنً المتعاقد وٌسمى بالخطأ العقدي اي اخالل احد المتعاقدٌن بالت

 . (1)انحراؾ اٌجابً او سلبً فً سلوك المتعاقد ٌؤدي الى مؤاخذته 

وانه من المستقر فقها وقضاء ان كل اخالل بالتزام عقدي وٌسبب ضررا ٌلزم من ارتكبه      

بحق تحصٌل التعوٌض بشرط ان ٌنص فً  بالتعوٌض والمحكمة االدارٌة العلٌا تسمح لالدارة

العقد والتعوٌض هو نوع من الجزاءات المالٌة الذي تفرضه االدارة على المتعاقد الذي نفذ عقد 

 (2)  ذلكعلى حله دون موافقة االدارة مفً ؼٌر 

وٌحق لالدارة فً حالة اخالل المتعاقد اخالل جسٌما بتنفٌذ  التزامته بحث ٌكون من       

االطمبنان الٌه فً استمرار ادارته للمرفق وتسٌره على نحو سلٌم وتلجأ الٌه فً حالة المتعذر 

الفابدة  من تقوٌم المتعاقد وٌترتب علٌه انهاء العقد واٌقاؾ مع االدارة من تنفٌذ االعمال محل 

  (3)العقد 

باطل  والعقد الذي ٌقوم على عدد من االعتبارات احدها ؼٌر مشروع فالعقد كله ٌكون      

ؼٌر مشروع او كان ٌقصد وٌكون العقد ؼٌر مشروع اذا كان الؽرض المباشر منه ارتكاب عمل 

به ؼٌر مشروع وقد ٌكون العقد  فً ذاته مشروعا تماما ولكن احد اطرافه او كالهما ٌقصد من 

ٌمكنه ان ٌطلب  ورابه الوصول الى ؼرض ؼٌر مشروع فالمتعاقد الذي كان على علم بذلك ال

 .  (4)االجبار على تنفٌذه واالعتبار الذي ٌقوم علٌه كل عقد صحٌح ٌجب ان ٌكون مشروعا 

وفً تقدٌرنا فً حالت االعتبار الؽٌر مشروع فان العقد ٌكون باطال وذلك لتخلؾ شرط مهم      

ابرام العقد فالعقد الصحٌح ٌجب ان ٌكون مشروعا وؼٌر مخالؾ للنظام العام وعلٌه  روطمن ش

اذا كان االعتبار كله ؼٌر قابل لالنفصال عنه فٌكون هنا العقد باطال وٌحق للمتعاقد االخر ان 

 ٌمكن االجبار على تنفٌذه طالما كان االعتبار ؼٌر مشروع .  ٌنهً العقد بحٌث ال
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 .  156 – 155د. فارس علً جانكٌز , المصدر السابق , ص  -1

 .    343 – 342د. مازن لٌلو , المصدر السابق , ص  -2

  243ص– 156مفتاح خلٌفة عبد المجٌد ,حمد محمد السلمانً ,المصدر السابق, ص -3

    334-336عبد المجٌد الحكٌم , المصدر السابق , ص -4
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 اخلامتة : 
  -: النتائج التاليةاتضخ نُا يٍ خالل انذساست 

اٌ يٕضٕع دساست فكشة االػتباس فً انؼمٕد االداسٌت راث اًٍْت كبٍشة ٔرنك نظهت انؼمذ  -0

االداسي بانًشفك انؼاو فاٌ اختٍاس االداسة نهًتؼالذ لذ ٌتى ضًٍ اػتباساث خاطت ٔيُٓا 

اٌ شخظٍت انًتؼالذ انكفاءة انًانٍت ٔدسٍ انسًؼت ٔانجُسٍت ٔغٍشْا ٔ االساط فً رنك 

 ٍ جاَب االداسة .تكٌٕ يذم اػتباس ي

ٔضخ انبذث انتضاياث انًتؼالذ يغ االداسة ٔخاطت انتضايّ بانٕفاء بششٔط انؼمذ  -2

ٔادتشاو انًذة انًذذٔدة نهتُفٍز ٔاْى يٍ رنك ْٕ ضًاٌ سٍش انًشفك انؼاو باَتظاو اضافت 

 انى االنتضاو انشخظً نتُفٍز انؼمذ االداسي .

نؼمذ بذٌٔ يٕافمت االداسة غٍش جائضة ٔاٌ ٔتبٍٍ نُا كزنك يٍ خالل انبذث انتُاصل ػٍ ا -3

انًتؼالذ ال ٌذك نّ انتُاصل ػٍ انؼمذ اال بًٕافمت االداسة ٔفً دانت ػذو يٕافمت االداسة فأٌ 

انتُاصل باطال الَّ ٌتؼهك بانُظاو انؼاو ٔكزنك الَّ ٌؼذ يخانفت كبٍشة نًبذأ االنتضاو 

 انشخظً نهؼمذ االداسي يغ االداسة . 

ذث اتضخ نُا اٌ فكشة االػتباس انشخظً نٓا اًٍْت فً يشدهت تُفٍز انؼمذ ٔيٍ خالل انب -4

االداسي الٌ شخظٍت انًتؼالذ يغ االداسة تكٌٕ يذم اػتباس فً اي ظشٔف تطشأ ػهى 

انًتؼالذ اثُاء تُفٍز انؼمذ االداسي نٓا آثاسْا فً انشابطت انؼمذٌت بٍٍ انًتؼالذ ٔاالداسة 

 أ افالسّ أ اػساسِ . ٔيٍ ْزِ انظشٔف ٔفاة انًتؼالذ

 

  :التوصيات  

ضشٔسة اٌجاد َٕع يٍ انشلابت ػهى ػًم االداسة فً كٍفٍت اختٍاسْا نهًتؼالذ يؼٓا  -0

 ٔتتجُب بزنك داالث انتؼالذ انغٍش يششٔػت ٔانتً تتى ػهى اساط شخظً . 

ضشٔسة ٔضغ بؼض انذاالث ٔػهى سبٍم انذظش ًٌكٍ يٍ خالنٓا انتُاصل ػٍ انؼمذ  -2

 يٕافمت االداسة بانشجٕع انى داالث انشئفت بانًتؼالذ كذانت افالط أ يا شابّ رنك .بذٌٔ 

ضشٔسة االْتًاو بفكشة االػتباس انشخظً نهًتؼالذ كٌٕ االػتباس ْٕ انٕالغ انزي ٌذفغ  -3

االداسة يٍ انبذاٌت انى انتؼالذ يؼٓا ٔبانتانً ضشٔسة االخز بُظش االػتباس رنك كً ال ٌجذ 

 د يغ اشخاص غٍش كفٕئٍٍ .انى ابشاو ػمٕ

 

  


