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 المقدمة
 مجموعهت العامة ٌشترك فً طلبها البد ان تقوم فً حٌاة كل جماعه أنواع كثٌره من الحاجا     

 فـً  اهمونـفراد الجماعة هذه قد ٌسم العظمى واـؼالبٌته ه اوـره منـاو فئه كبٌ المجتمعراد ـمن اف 

 ااشباعه حاجات ال مجال لتركن قد تكون هناك ـم ولكـاون فٌما بٌنهـات بالتعـذه الحاجـاع هـاشب 

 للنشاط الفردي لألفراد وهناك بعض الحاجات العامة الــتً ٌقتضً امــر اشباعهــا على نــحو

 احسن وافضل وألهمٌتها القصوى وتعلق حٌاة الجماعة بهـا ال ٌتـرك امــر توفٌرهــا لـألفراد .

 ة او السلطـة اإلدارٌة للوفاء بهذهالعامـقوم الدولة عن طرٌق اإلدارة ففً هذه األحوال جمٌعا ت

 الحاجات العامة اما بالطرٌق المباشر او ما ٌسمى بالمرافق العامة او ان تـــقوم بطرٌق ؼــٌر

 مباشر بمساعدة المشروعات الخاصة التً تقوم بإشباع بعض هذه الحاجات وذلك لؽرض تحسٌن

 ة عملها اإلداري ٌصدر منها نوعٌن منالخدمات المقدمة للجمهور، واإلدارة وهً بصدد ممارس

 دمــنا بصدد البــحث فً ركن المحل فً االعمال هً الـقرارات اإلدارٌة والعقود اإلدارٌة ، وما

 العقد اإلداري وهو النوع الثانً من اعمال اإلدارة القانونٌة التً تعتبر من النــظرٌات الحدٌثة

 قرن العــشرٌن ترجع االحكام القضائٌة األولى التًنسبٌا فً القانون اإلداري اذ الى بداٌات ال

 ك نتٌجة اتساع وظٌفة االدارةـود اإلدارٌة ، وذلـة الفرنسً بخصوص العقـس الدولـا مجلـارساه

 ة فً المجتمع حٌث ترك ـاة العامـات الحٌـن متطلبـمٌـل تأن اجـاتها مـوتشعب مسؤولٌالمعاصرة 

 ع اطراؾ ــادل مــا المتبــاق الذي ٌقوم على أساس الرضـواالتف دـاقـا للتعـا امامهـال مفتوحـالمج

 عاقدـاإلدارة الى أسلوب الت رة فً تحقٌق الصالح العام ، فتلجـأالعالقة لتحقٌق ما تصبو الٌه اإلدا

 ن اجل إدارة المرافق العامة اوـركات مـات او الشـض او مع االفراد او المؤسسـمع بعضها البع 

 .تسٌرها او تحقٌق األؼراض التً تستهدفها  

 دم استقرار االحكام القضائٌة وتناقضها بخصوص ـل بعـأنها تتمثـة البحث فـا فٌما ٌخص مشكلـام

 بهذا  حل العقد( أذ إن المحاكم العراقٌة ال زالت احكامها ؼٌر مستقرهموضوع العقد اإلداري )الم

 د القـانون اإلداري تـارة اخـرىـوتطـبق قـواع نون الخاصـد القـاقواع تارة قـالشأن أذ انها تطب

 فً الوقت الذي ٌجب ان تكون فٌه االحكام مما أدى الى تناقض االحكام فً الموضوع الواحد 

 الفضائٌة مثبته للحقوق مستقرة دون أي تناقض .
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 اما فٌما ٌخص أهمٌة البحث فٌمثل موضوع المحل فً العقد اإلداري اهمٌه بالؽة السٌما فً  

 لعامة واتسعت مسؤولٌاتها أذالراهن بعد ما تطورت أسالٌب اإلدارة فً إدارة المرافق االوقت  

 تلجأ الى أسلوب التعاقد مع االفراد او مع األشخاص المعنوٌة العامة او الخاصة إلدارة انها  

 مرفق معـٌن او تـزوٌده بالمـوارد الالزمـة ألدارتـه على وجـه افضـل واشـباعـا للحـاجـات  

 .العامة كذلك ان الفقه والقضاء اإلداري ٌولً نظرٌة العقود االدارٌة اهمٌه بالؽة 

 ً دفعتنً الى البحث فً هذا الموضوع هو تعلقه بدراستنا من الناحٌة ـاب التـاألسب نـن بٌـوم

 القانونٌة عموما والقانون اإلداري خصوصا ، كذلك لقلة تسلٌط الضوء علٌه من قبل الباحثٌن 

 ان ذلك بإٌجاز مقتصرا على جانب واحد من ـه أحٌان أخرى كـوا فٌـٌدان وان بحثـذا المـفً ه

 ن البحث فٌه الى قواعد القانون الخاص من ناحٌة أخرى .لٌحٌناحٌه وم

 ذات منهج استقرائً تحلٌلً مقارن بدراسة بحثٌه  هتناولنا حث فقدـة البـص منهجٌـا ٌخـاما فٌم

 ه اإلداري وتحلٌلها والمقارنة فٌما بٌنها .ـــة واراء الفقــمن حٌث استقراء النظم القانونٌ 

 حٌث تم تقسٌم هذا البحث الى مبحثٌن وٌتفرع عن كل منها مطلبان لكال منهما افردنا خطة البحث 

 ً حٌن خصصنا ـحل فـن المـرٌؾ ركـحث األول فً مطلبه األول بتعـق المبـا حٌث تعلــموضوع

 ؽٌر ـبه األول بتـانً فً مطلـق المبحث الثـوتعلروط العامة لمحل العقد ، ـلبٌان الشب الثانً ـالمطل

 ه قد خصص لبٌان ركن المحل فً بعض أنواع ــً منـمطلب الثانـان الـعقد وكـالمحل بعد انعقاد ال

 .العقود اإلدارٌة 

 ة ــلت بقلـتً تمثـذه الـبحث هـة الـاء رحلـا اثنـاهـً واجهنـات التـمعوقـات والـصعوبـم الــ.ورؼ

 نـة الباحثٌـك لقلـالوصول الٌها وذلالمصادر العلمٌة الخاصة بركن المحل واحٌانا بالصعوبة فً 

 موضوع ـذا الـان هـة بشـه اآلراء الفقهٌـا وتشابـة هذا الموضوع كما اسلفنـفً هذا المٌدان لحداث 

 هد ومثابره تم االنتهاء منه ـه وجـا ولكن بفضل من هللا وعونـة فٌما بٌنهـوصعوبة الفرز والمقارن

 على وجه اكمل والكمال هلل وحده .

 

 

 الباحث                                                                                
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 المبحث األول

 مفهوم المحل فً العقد األدري

 

 وجه  وعلىة  لــوجود التصرفات القانونٌـــ حل هو الركـــن الثانـــً الالزم اذا كـان الم          

 األول من ـذا ما خصصنا له المطلب ـبالتعرٌؾ وهـ دراسته ان نتناولهالعقد فحري بنا عند  التحدٌد

 المحل وهذا بٌان الشروط التً ٌجب توافراها فـً ـً لـمـطلب الثانـالـمبحث فً حٌـن افردنا ال هذا

 . ما سوؾ ٌأتً بٌانه تباعا  
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 المطلب األول                                           

 التعرٌف بركن المحل                                   

  

 بصورة د العق اذ ٌعرؾوبٌانه تعرٌؾ العقد ابتداءا وقبل الخوض فً بحث ركن المحل ٌنبؽً      

 ص ـعراقً بنـمدنً الـون الـقانـاثار قانونٌه ، كذلك عرفه التٌن على احداث ادرعامة بانه توافق ا

 ه ٌثبت اثره ـرتباط االٌجاب الصادر من احد العاقدٌن بقبول االخر على وجامنه بانه ) 24المادة 

 اللتزام وقوام التصرفات القانونٌةوللعقود أنواع باعتبارها مصدر من مصادر ا( المعقود علٌهفً 

 ً ـوالت ا بٌنهمـفٌم رادـل االفـومسائ ام أمورـً تنظـة التـنٌعقود المدـفهناك البٌن االفراد ،  للتعاون

 .  األصل للقانون والقضاء المدنً تخضع فً

 ارـة التجـن طائفـبمختلؾ صورها والتً تعقد بٌ التً تهتم بمسائل التجارة وهنالك العقود التجارٌة

 ن ـعقد بٌـتً تـال ة ـعقود اإلدارٌـالك الـوهنتجاري ـاء الـون والقضـوتخضع من حٌث األصل للقان

 الى  اإلدارة وتلجأٌن شخص معنوي العاقد حٌث ٌكون احدراد ـاالف أجهزة اإلدارة فٌما بٌنها او مع

 ه اإلدارة بشكل عام ـك الى ما تصبو الٌلتصل من وراء ذلهذا األسلوب )أسلوب االتفاق والتعاقد( 

 وة ـمرجـال وال ٌخفى على الجمٌع بأن أي التزام عقدي لكً ٌنتج األثارهو تحقٌق الصالح العام 

 جب ان تتوفر فٌه اركانه األساسٌة التً ٌستند علٌها فً ظهوره للوجود . ـه ٌـن إنشائـم

 ه ـوهذه األركان تكاد تكون ثابته فً كافة أنواع العقود القانونٌة سواء كانت عقودا مدنٌه ام تجارٌ

 ام ادارٌه . 

 أشراطـكر ـوالتً تتمثل بالرضا والمحل والسبب بوجه عام ، ما لم ٌضٌؾ لها القانون ركنا  اخـــ

 ه ـذي فرضـالشكلٌة كركن من اركان عقد بٌع العقار الذي ال ٌنعقد اال عندما ٌستوفً هذا الشكل ال

القانون
(1) . 

 ال ـه فـعقد وقوامـب الـد فهو لـه التحدٌـاما فٌما ٌخص الركن الثانً للعقد اال وهو المحل على وج

ٌتصور وجود عقد بال محل ٌضاؾ الٌه
 (2)

. 

 فً العقد المدنً اذ قد اسلفنا بأن األركان ثابته  العقد اإلداري ال ٌختلؾ عن نظٌره وان المحل فً

                                                           

 . 8588(  لسنة 31قم )مدنً العراقً ر( من القانون ال811المادة ) - 1

 ،. 8558،  8زامات فً القانون المدنً دراسة مقارنه ، الجزء األول ، بؽداد ، طالنظرٌة العامة لاللتد. منذر الفضل ،  - 2
 

 .823ص
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 عقد االداري ــة الـن طبٌعـدة مـٌسٌرة المستمـات الـالفاألختـعض ـود بـع وجـد معقوـالع ـجمٌفً 

 المحل فً العقد اإلداري هً ذاتها المطبقة بالنسبة  لكن بوجه عام فأن االحــكام التً تطـبق بشأن

 للعقود المدنٌة . 

 م المعدل محل العقد بنصوص الــمواد8588( لسنة 31مدنً العراقً رقم )ون الـانـولقد تناول الق

 (871  – 841  . ) 

 ا ــن وهو امـالح الدائـه لصـام بـمدٌن القٌـلى الـجب عـذي ٌـأنه األداء الـل بـالفقهاء المحٌعرؾ و

ٌكـون نقل حق عٌنً او القٌام بعمل او االمتناع عن عمل
(1)

. 

 أي ان المحل فً العقد هو االلتزام الذي ٌجب على المـدٌن القٌام به لصـالح الدائـن وهذا          

 وجب مـا بـلزمـون مـذي ٌكـد الـاقـمتعـو الـمدٌن هـود بالـمقصـااللتزام ناتج عن اتفاقهما بالعقد، وال

 عقد بأن ٌقوم بتنفٌذ التزامه العقدي لصالح المتعاقد االخر الذي ٌكون دائنا له ، وقد ٌكون المدٌن ـال

 ن حٌث ٌكون كل من المتعاقدٌن ـود الملزمة لجانبٌـكون فً العقـر أٌضا وهذا ٌاألخـدائنا للطرؾ 

 دائنا ومدٌنا لألخر فً نفس الوقت .

 ل وهذا ما ٌسمى بااللتزام اإلٌجابـً ـن عمـاع عـل او االمتنـالقٌام بعمومحل العقد قد ٌكون         

 وٌعنً التزام المدٌن بالقٌام بعمل معٌن مثل التزام البائع فً عقد البٌع بنقل ملكٌة المبٌع للمشتري 

 والتزام المشتري بتسلٌم الثمن للبائع بالمقابل . 

 حله ـخص مـل ان ٌبٌع شـعٌن مثـل مـن عمـاع عـاالمتنبمدٌن ـالبه زم تاما االلتزام السلبً الذي ٌل

 دم فتح نفس المحل فً ذات المنطقة التً ٌوجد فٌها ـع عـبائـلى الـمشتري عـاري وٌشترط الـتجـال

 المحل المبٌع منعا للمنافسة . 

 ان وبناءا على ذلك ٌمكن تعرٌؾ المحل فً العقد اإلداري هو العملٌة القانونٌة التً تراضى الطرف

على تحقٌقها والتً تفضً الى انشاء التزامات على عاتق الطرفٌن
(2) 

. 

 كمــااه اإلدارة ـمتعاقد تجـه الـفٌتمثل المحل فً الشً او العمل او االمتناع عن عمل الذي ٌلتزم ب

 اقد معها .ٌتمثل فٌما تلتزم به اإلدارة تجاه المتع

 
                                                           

 د. عبدالرزاق السنهوري ، الوسٌط فً شرح القانون المدنً ، الجزء األول ، مصادر االلتزام ، مكتبة الحلبً الحقوقٌة  -1

 . 311، ص 7111،  4، بٌروت ، لبنان ، ط  

 . 75حمدي أبو النور ، الوجٌز فً العقود اإلدارٌة دراسة مقارنه ، جامعة السلطان قابوس ،) بدون تارٌخ نشر (، ص د. -2
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 المطلب الثانً                                                               

 الشروط العامة للمحل فً العقد اإلداري                         

 

 ٌكاد الفقه اإلداري ان ٌكون مجمعا على ان الشروط الواجب توافرها فً المحل فً العقد اإلداري

 خاص ، فٌطبق ـون الـانـالعقد فً نطاق القهً نفس وذات الشروط التً ٌنبؽً ان تتوفر فً محل 

 مدنً والتً ال تتـعارضـون الـانـة  فً القـالقضاء االداري بشأن العقود اإلدارٌة المبادئ األساسٌ

 ى  تطـبٌقـرنسا ومصر علـن فـل مـمع طبٌعة العقود اإلدارٌة ، ولقد دأب القضاء اإلداري فً ك

 عقد اإلداري ـً الـمحل فـشروط الواجب توافرها فً ركن الالقواعد العامة فً القانون المدنً وال

 ن المحل او إمكانٌة ٌا ٌتعلق بتعٌـالتً تتعلق بوجود المحل وقت التعاقد وإمكانٌة القٌام به ومنها م

 نه ، ومنها كذلك ما ٌتعلق بمشروعٌة المحل وإمكانٌة التعامل به .ٌتعٌ

 م  المعدل شروط ركن المحل فً العقد8588( لسنة 31ولقد تناول القانون المدنً العراقً رقم )

 ( منه. 841ــ871بنصوص المواد )

  -وعلٌه فأن الشروط التً ٌجب ان تتوافر فً محل العقد هً :

                                                             ان ٌكون المحل موجودا وممكننا.ٌجب  -8 

 ٌجب ان ٌكون المحل معٌنا او قابال للتعٌن .                                                     -7 

ٌجب ان ٌكون المحل قابال للتعامل فٌه مشروعا -4 
(1)

. 

 وفٌما ٌلً نتناول هذه الشروط بالبٌان واالختالؾ فً ركن المحل فً العقد اإلداري عنه فً العقد 

 -المدنً :

 ٌجب ان ٌكون محل العقد موجودا ممكنا   : ولالشرط األ

 تزام بنقل ـو االلـعقد هـاذ ٌستلزم القانون ان ٌكون محل العقد موجودا وقت التعاقد فأدا كان محل ال

 حق عٌنً مثل نقل ملكٌة المبٌع للمشتري ٌشترط ان ٌكون المبٌع موجودا وقت التعاقد بٌن اإلدارة

 هذه األموال ة فٌجب ان تكون ـق المزاٌدة العلنٌـن طرٌـة عـواال منقولـباعت اإلدارة أم فإذاوالفرد 

 عقد فال انعقاد له اذا كان المتعاقدان ) اإلدارةـا وقت الـدم وجودهـتبٌن ع فإذاموجـودة وقت الـعقد 

                                                           

ن تارٌخ نشر ( د. عصمت عبد المجٌد ، مصادر االلتزام فً القانون المدنً دراسة مقارنه ، المكتبة القانونٌة ، بؽداد ، )بدو - 1

 . 871ص
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 سواء كان عدم وجودها قدهما التعاقد علـى أشٌـاء مـوجودة والمتعاقد معها ( ٌقصدان من واراء ع

 عقد ـل الـا قبـمبٌع كلٌـوال الـال احتراق األمـهالك المادي مثـً فالـانونـى هالك او سبب قـال راجع

اما القانونً مثاله انتهاء حق المنفعة قبل بٌعه
(1)

 م اإلدارة والمتعاقد ـعقد علـالن الـ، وال اثر فً بط

  اقدـت التعـعقد موجودا وقـه اذا لم ٌكن محل الـمعها او عدم علمها بعدم وجود محل العقد على ان

  ً هذهـعقد فـال فٌنعقد الـقبـاقدان من وراء عقدهما هذا ان ٌكون المحل موجودا مستـوقصد المتع

 .الحالة صحٌحا خالفا لألصل العام 

 د بٌن ـة الذي ٌعقـوٌسمى المحل فً هذه الحالة بالمحل المستقبلً ، مثال ذلك عقد االشؽال العام

 اولٌن سواء كان فردا او شركة الذي ٌكون التزامه فٌه بإنشاء مبنى بمواصفات اإلدارة واحد المق

 معٌنة لحساب اإلدارة ففً هذا العقد المحل لم ٌكن موجودا وقت التعاقد لكنه قابل للوجود مستقبال 

 مصنع ـم ٌبدا الـنموذج لـا لـل وفقـع او معمـومثاله كذلك شراء اإلدارة منتوجات معٌنة من مصن

 مام الصنع وهذا استثناء من األصل العام الذي ـد تـإلدارة عنـا لـلكٌتهـبصناعتها على ان تنتقل م

 . معدومـلى الـتعاقد عـتعاقد والذي ال ٌجٌز الـوجودا وقت الـعقد مـل الـون محـه ان ٌكـفٌ ٌشترط 

 اذا كان االلتزام  ا فٌشترط ان ٌكون محل العقد اإلداريـمحل ممكنـكون الـص ان ٌـا ٌخـا فٌمـام

  ال مستحٌال اذ ال التزام مستحٌل ن القٌام به ـكون ممكـل ان ٌـن عمـاع عـاو االمتنل ـبعم ام ـبالقٌ

   األخٌرة ال تجعل العقد باطال  ة هنا هً االستحالة المطلقة ال النسبٌة اذ انـالـاالستحـمقصود بـوال

 ة الذي ٌكون التزام المقاول فٌه بهدم مبنى وإعادة بنائه اذا ـال العامـٌنعقد عقد االشؽمثال ذلك ال 

 ، وبهذا الشأن نشٌر الى حكم محكمة  التمٌٌز العراقٌة بنى انهدم أصال قبل انعقاد العقدكان هذا الم

 بت  فً ـتنفٌذ حٌث ذها الـه ال ٌمكن تجاوزها وٌستحٌل معهـق مادٌـالتً ابطلت العقد لوجود عوائ

 ممٌز ـعهدة الـة بـة المحالـادامت الساحـه ) مـبان 78/81/8511( بتارٌخ  211)   قرارها المرقق

 ات فٌها تحول دون استعمالها للؽرض ـؼٌر صالحه التخاذها موقفا للسٌارات لوجود انقاض ومخلف

ات (ـادة التأمٌنـمزاٌدة وإعـة بفسخ الـمدعً المطالبـق الـن ـه لذا ٌكون مـالذي احٌلت من اجل
 (2)

.  

 وكذلك حكم محكمة القضاء اإلداري فً مصر بشأن استحالة المحل حٌث ابطلت فٌه البند التاسع 

 ق ـل الطرٌـع وتعدٌـو توسٌــه هـه فٌـد كـان التزامـع متعاقـه اإلدارة مـمن عقد اشؽال عامه ابرمت

                                                           

 .837ص اإلسكندرٌة ، ، عامة لاللتزامات مصادر االلتزام ، دار الثقافة للنشرد. امجد محمد منصور ، النظرٌة ال  -1

/ادارٌه  ثانٌه أشار الٌه  د. محمود خلؾ الجبوري ، العقود اإلدارٌة ، 351حكم محكمة التمٌٌز العراقٌة  باإلضبارة التمٌٌزٌة  -2

 . 53م ، ص 8515، بٌت الحكمة ، بؽداد 
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 ذي ٌلتزم المتعاقد بتورٌد وتركٌب بوابات طراز)فهمً حنٌن( ـبند التاسع الـً الـ( وف487المـرقم )

 ار من حقها فقط دون سواها تشؽٌلهاـا وصـحكومة براءة اختراعهـً اشترت الـات التـبوابـذه الـه

 ذا ـا الن هـطلقـا مـطالنـال بـذا البند باطـه ارـة وٌترتب على ذلك اعتبـا المختلفـالحهـلمص

بطبٌعته على المتعاقد مع اإلدارةااللتزام مستحٌل 
 

الن لإلدارة سلطة تداول هذه االبواب فقط
 (1) 

. 

 ٌجب ان ٌكون محل العقد معٌنا او قابال للتعٌٌن  : الشرط الثانً

 ( من القانون المدنً العراقً حٌث ٌجب ان ٌكون محل العقد معٌنا 871هذا ما قضت به المادة )

 تعهد  فإذاتعٌٌنا نافٌا للجهالة او ان ٌشتمل العقد على العناصر التً ٌمكن بواسطتها تعٌٌن المحل 

 مقاول بموجب عقد االشؽال العامة المبرم مع اإلدارة ببناء مستشفى فٌجب ان ٌكون التزامه هذا 

 اء ـفات البنـه ومواصـمعٌنا تعٌٌنا كافٌا فً العقد من حٌث ممٌزات المبنى ومساحته وعدد طوابق

 عقد على ـل الـه وجب ان ٌشتمــوالمواد المستعملة وكلفة العمل ومدته فأن لم ٌعٌن على هذا الوج

 عدد ـمستشفى لـال ذلك ان ٌتسع الـمحل مثـعٌٌن الـا تـن بواسطتهـالعناصر او المعطٌات التً ٌمك

 تعٌٌن المحل .معٌن من األسرة وصاالت العملٌات و اال كان العقد باطال لعدم 

 حساب اإلدارة ـكذلك الحال فً عقد التورٌد االداري حٌث ٌجب ان تعٌن نوعٌة المواد الموردة ل

 تعلق العقد بتورٌد اجهزه طبٌه لحساب  فإذاوذلك من حٌث الكمٌه والعدد والنوعٌة والمواصفات 

 فات التً ٌمكن وزارة الصحة وجب تعٌٌن نوعٌة األجهزة وعددها ومجال عملها ...الخ من الص

 بواسطتها تعٌٌن المحل .

 د اداري ـً عقـه فـة ارض معٌنـل ملكٌـتزام بنقـق عٌنً مثل االلـو نقل حـواذا كان محل العقد ه

 ة ٌجب تعٌٌن ـً هذه الحالـفف 8511ة ـ( لسن77م )ـدولة رقـوال الـار أمـع واٌجـبموجب قانون بٌ

األشٌاء القٌمٌة األرض بالحدود والموقع والمساحة ألنها من
 (2)

 . 

 للتعامل فٌه مشروعا  ٌجب ان ٌكون المحل قابال : الشرط الثالث

 لـتعامـن الـخرج عـل شًء ال ٌـه ) كـمن القانون المدنً العراقً على ان 18حٌث نصت المادة 

 بطبٌعته او بحكم القانون ٌصح ان ٌكون محال للحقوق المالٌة ( حٌث ٌشترط ان ٌكون محل العقد  

 ال ـمشروعا قابال للتعامل فٌه فاذا كان المحل ؼٌر مشروع او ؼٌر قابل للتعامل فٌه فال ٌصح مح

                                                           

، 8، مطبعة زٌن الحقوقٌة ، بٌروت ، لبنان ، ط8، ج الخاص على العقد اإلداريد. علً عبد األمٌر قبالن ، اثر القانون  -1

 . 754، ص 7188

،  7112، 8طد. أنور سلطان ، مصادر االلتزام فً القانون المدنً األردنً دراسة مقارنه بالفقه اإلسالمً ، األردن ،  -2

 .812ص
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لاللتزام اذا كان التعامل فٌه محظورا قانونا او لمخالفته النظام العام
(1)

 وان مشروعٌة ركـن ،  

 وفقا للقـانونال ٌصح ـانون المدنً فـالمحل فً العقد اإلداري تطـبق علٌها ذات االحكام فً القـ

 ل بطـبٌعته ـالمدنً ان ٌكـون محل العقد ؼـٌر مشـروع او خارجا عـن التعـام

 ففً مجال العقود اإلدارٌة قد ٌفـرض القـانون حظـرا على اإلدارة فٌما ٌتـعلق بأمر التـعاقد كـأن 

 ادات ـفاذ أعتمعلٌها التعاقد فً الشهر األخٌر من السنـه المالٌة اذا كان القصد من ذلك استن ٌحظر

 المٌزانٌة لدٌها ، وكذلك منع الموظفٌن من التعاقد حول الموضوعات التً أعلنت دوائرهم التعاقد 

بشأنها
 (2) 

. 

  وعلٌه فأن محل العقد اإلداري قد ٌكون ؼٌر مشروع بنص القانون او بطبٌعته وفٌما ٌلً إٌضاحه

 هو كل ما فرض القانون على اإلدارة عدم التعاقد بشأنه سواء  ؼٌر المشروع بنص القانونفالمحل 

 الفـتها ـكـان شٌئـا ٌراد شراؤه او عمال ٌراد تنفٌذه فاإلدارة ملـزمه بإتـباع إرادة المـشرع وعدم مخ

 أن المٌزانٌة ـاقد بشـتعـدم جواز الـد مثال ذلك عـتعاقـطالن الـوكل مخالفه لذلك الحظر تؤدي الى ب

لدولة ألنها تتصل بالنظام العام وال ٌجوز ان تكون موضوعا للتعاقدالعامة ل
 (3) 

. 

 ن ان تكون ـً ال ٌمكـات التـموضوعـل الـفً العقد اإلداري ٌشمؼٌر المشروع بطبٌعته المحل اما 

 الئمة لطبٌعة العقد اإلداري والى ـا وؼٌر المـمحال للعقود اإلدارٌة وذلك نظرا لطبٌعتها الممٌزة له

 ة ـنظامٌـز الـل المراكـتً تجعـة الـعقود اإلدارٌـالن الـصر ببطـً مـاء االداري فـب القضـذه ذلك

 دل من تلك المراكز ـباشر ان تعـاق مـى اتفـع بمقتضـد حٌث ان اإلدارة ال تستطٌـتعاقـا للـموضوع

 ح اإلدارة حٌث ان ـصالـه لـن حقوقـام عـا موظؾ عـاهـمقتضـازل بـالعامة ، كذلك العقود التً ٌتن

ال هذا ـل على إٌصـقانون وٌجب على اإلدارة ان تعمـام بنص الـمقرر للموظؾ الع هذا الحق

 الحق 

  77ارٌخ ـصر بتـاء اإلداري فً مـة القضـصاحبه ال ان تتعاقد معه لٌتنازل عنه ، حكم محكم الى

 .8583فبراٌر 

 ه ــل العقد اإلداري ؼٌر المشروع بطبٌعتوكذلك قد تناول القضاء الفرنسً فً قرارات عده له مح

 مثال ذلك عندما قضى ببطالن العقود التً تبرمها اإلدارة مع موظفٌها لالنتقاص من مزاٌاهم التً 

                                                           

 ، أشار الٌه د. محمد فؤاد عبد الباسط ، العقد  48/87/8511بتارٌخ  8414حكم المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر طعن  -1

 . 1، ص  8اإلداري ، دار الجامعة للنشر ، اإلسكندرٌة ، ) بدون تارٌخ نشر ( ، هامش رقم 

 . 53محمود خلؾ الجبوري ، العقود اإلدارٌة ، المصدر السابق ، ص .د - 2
 

 . 758ــ  751علً عبد األمٌر قبالن ، اثر القانون الخاص على العقد اإلداري ، المصدر السابق ، ص  .د - 3
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 عب ـو للـتزام كازٌنـق بالـتضمنها المراكز النظامٌة لهم ، كما قضى بإبطال عقد االمتٌاز الذي ٌتعل

 القمار الن هذا النشاط محرم بمقتضى القواعد العقابٌة ، كذلك ابطل العقد اإلداري الذي ٌقٌد حرٌة 

 عقود ـذلك ابطل الـن اختصاص معٌن ، كـاإلدارة فً إدارة مرفق معٌن كذلك العقد الذي ٌحرمها م

 داري الن هذا هو ا ٌسمى بالبولٌس اإلـة او مـاإلدارٌة التً تخول للمتعاقد سلطات اإلدارة الضبطٌ

االختصاص األصٌل لإلدارة وال ٌجوز ان ٌكون موضوعا للتعاقد
 (1) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 
 . 758علً عبد األمٌر قبالن ، اثر القانون الخاص على العقد اإلداري  ، المصدر السابق ، ص  .د -1
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 المبحث الثانً                                           

 تغٌر المحل فً العقد اإلداري وبٌانه فً بعض أنواع العقود االدارٌة        

 

 صحٌحا ثة وكانت اوصافه سالمه من الخلل  انعقدبتوافر اركانه الثال أن العقد اذا نشا                   

 . مدنً عراقً ( 844ولزم طرفٌه )م منتجا لألثار المرجوة  منه          

 العقد شرٌعةلقاعدة  فٌلتزم كل من العاقدٌن بتنفٌذ التزامه طبقا لما اشتمل علٌه العقد وذلك وفقا         

 نٌه وما توجبه الثقة بٌن الناس وال ٌجوز  المتعاقدٌن حٌث ٌلتزم كل منهما بتنفٌذ التزامه بحسن        

    ا او بنصـتراضً بٌنهمـالعقد او تعدٌله اال بمقتضى االتفاق وال منهما مطلقا الرجوع عن ألي        

 ادة او الـنقصان بـعد زٌـالـاللتزام او تؽٌٌره سواء بحد العاقدٌن تعدٌل اٌجوز أل ال حٌث القانون        

 مدنً عراقً( .831)م انعقاد العقد  

 ٌر محل العقد بعد االنعقاد بإرادة اإلدارة المنفردة وهذا ما ـحث تؽـً هذا المبـناول فـنت وسوؾ  

 ان المحل فً بعض أنواع العقود ـخصصنا له المطلب األول فً حٌن افردنا المطلب الثانً لبٌ 

 . اإلدارٌة وهذا ما سنبٌنه تباعا 
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 المطلب األول  

 تغٌر المحل بعد انعقاد العقد

  

 ثة وكانت اوصافه سالمه من بتوافر اركانه الثال ل العام  بأن العقد اذا نشاان األصكما اسلفنا          

 ولزم طرفٌه .صحٌحا منتجا لألثار المرجوة  منه  انعقدالخلل         

 لقاعدة العقد شرٌعة فٌلتزم كل من العاقدٌن بتنفٌذ التزامه طبقا لما اشتمل علٌه العقد وذلك وفقا        

 المتعاقدٌن .        

 زـه عـقولالمً وهذا مـا جـاء فـً ـمن الفقه اإلس ولقد استمد القانون المدنً العراقً هذه القاعدة    

وجل ) واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤوال (    
(1)

 هللا علٌه وسلم فً الحدٌثوكذلك قوله صلى ،  

ون عند شروطهم)المؤمنالشرٌؾ     
 
)
 (2) 

  حٌث ان كل ما ٌقطعه االنسان على نفسه ومنه تعاقده، 

 ذا ـهلرجـوع عنه بـأراده مـنفرده ، لٌه الوفاء بـه وعـدم نقضـه او اٌجب ع ؼٌره ٌعتبر عهدا مع    

 انون الخاص لكن االمر ٌختلؾ فً مجال القانون العام ـاق القـام فً نطـبدأ العـو األصل والمـه    

 تحدٌدا فان اإلدارة عندما تلجا الى أسلوب التعاقد فان القانون ٌمنحها سلطات  ون اإلداريـوالقان    

 عقد ـطة اإلدارة فً تعدٌل الـلسلطات هو سللك اـمعها ومن بٌن ت عاقدـمواجهة المت ًـف هـواسع     

 االمر على عدٌل ٌنصب فً حقٌقة ـوان هذا التمعها  المتعاقد ةـة دون اخذ موافقبإرادتها الـمنفرد    

 محل العقد .    

 عقد اإلداري ـتعدٌل شروط العقد بعد االنعقاد من المظاهر التً تمٌز ال وتعتبر سلطة اإلدارة فً    

 المدنٌة فً مجال القانون الخاص اذ تعتبر هذه السلطة من الـشروط ؼٌر الـمألوفة فً عن العقود    

العقود المدنٌة    
 (3) 

 العام  والتً تمثل فً حقٌقتها انصراؾ نٌة المتعاقدٌن الى اتباع أسالٌب القانون، 

 واشبـاع الـحاجـات العامـة  العام  تحقٌق الصالح لتعاقد والتً ٌبؽون من ورائهافً ا  ال الخاص    

 الـمتجددة  وفٌمـا ٌلً سوؾ نتنـاول الـتعرٌؾ بسلطـة اإلدارة فـً تعدٌـل محـل الـعقد واالسـاس    

                   القانونً لهذه السلطة ونطاقها وشروط استعمال اإلدارة لهذه السلطة وكل ذلك تباعا .                                    
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  - سلطة اإلدارة فً تعدٌل العقد وشروطه :        

      وذلك تنفٌذ العقد  اثناءبعـد انعقـاده  دٌل محـل العقـد اإلداريالتً تتمثل فً تعوهً سلطة اإلدارة         

 دة ـاعـتجاج بقـاالحق ـون لألخٌر حـودون ان ٌكة دون اخذ موافقة المتعاقد معهـا المنفرد بإرادتها        

 من اجل  المتعاقدٌن المعروفة فً نطاق القانون الخاص واعطٌت هذه السلطة لإلدارة العقد شرٌعة       

للمصلحة العامةالمرفق العام بانتظام واطراد تحقٌقا  سٌر ضمان حسن        
 (1)

 . 

 الـعقد وٌنكـر د اإلدارة بشروط ـقٌم 8517ٌام ـر حتى عـة االمـولقد كان القضاء الفرنسً فً بداٌ       

 م مع التقدم العلمً تها المنفردة ولما ادرك المجلس بأن موقفه هذا ال ٌتالئسلطة التعدٌل بإراد علٌها      

 المرفق دارة اذا ما ارادت تحدٌث عات العمرانٌة والزٌادة السكانٌة وانه ٌشكل عقبه امام اإلوالتوس       

 عن موقفه هذا .المجلس فعدل هة تلك المتؽٌرات تؽٌٌر نظام تسٌٌره لمواجاو العام        

 ذي ـحكم الـذلك بجالء فً ال امة هـً الـباب لـهذا الـتحول وٌبرزوكانت عقود االمتٌاز للمرافق الع       

  م الذي ٌمثل نقطة التحول واالعتراؾ صراحة لإلدارة8517/ ٌناٌر 81مجلس الدولة فً  أصدره       

 توقٌع ة المشتركة لألطراؾ اإلداري وشروطه واستند فً ذلك الى النٌتعدٌل محل العقد  بحقها فً       

 تـطلب حسن سٌر الـمرفق  اـاالنعقاد كلملمتمثلة بـضرورة تعدٌـل العقد بعـد العقد االمتعاقدة لحظه        

 اع ـعام واشبـالح الـالصوهً تحقٌق تعاقد ـلن وراء اـمنشودة مـة الـتحقٌق الؽاٌ من اجل العام ذلك       

  الحاجات العامة .       

 ن تعدل وسٌلـة ارة اـق اإلنـاز مرفـن تطلب من شركة امتٌل وقائع هذا الحكم بحق اإلدارة بأوتتمث       

 ان تحل الطاقة الكهربائٌة بعد اكتشافها بدال من الؽاز .تشؽٌل المرفق بحٌث        

 اده ـعقد بعد انعقـعدٌل الـتارٌخ ذلك الحكم توالت االحكام العدٌدة التً تقر لإلدارة بحقها فً تومنذ        

 المتعاقد  ان كفة اإلدارة ومركزها على كفةالتقٌد بقاعدة العقد شرٌعة المتعاقدٌن وذلك لرجح وعدم       

الخاصة ومصلحته       
 (2) 

. 

 ن ـطلب مـن تالـحق فً امجلس لإلدارة ـه الـم الذي اقر ف78/4/8581ٌوكذلك الحكم الصادر فً        

 التوسعات  مواجهـعقد لـً الـا فـمنصوص علٌهـا ؼٌر تلك الـادة عدد خطوطهـً زٌـالنقل ف ةـشرك       

 العمرانٌة فً المدٌنة .       

 ه  ـنص علٌـادة الـم عـذلك ٌتـل لـً التعدٌـوال تثار مشكله اذا ما نص فً العقد على حق اإلدارة ف
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 اج ـد االحتجـا بعـفً صلب العقد كلما دعت الضرورة الى ذلك وال ٌكون للمتعاقد مع اإلدارة فٌم

 ائه ـه ورضـداء رؼبتـل ابـعقد قبـاقد ٌقرأ شروط الـل الن المتعـً التعدٌـا فـعدم حقهـا بـبمواجهته

 مسبقا ، لكن تثار المشكلة فً حالة عدم  فً التعاقد فٌكون قد قبل هذه السلطة  لإلدارة فً مواجهته

 النص على هذه السلطة فً بنود العقد .

 ا ـإرادتهـعقد بـل الـود نص ٌبٌح لإلدارة تعدٌـدم وجـالة عـوقد انقسم الفقه الفرنسً فً موقفه فً ح

 نهم ـد ومـالمنفردة فمنهم من ٌرفض ان تعطى لإلدارة هذه السلطة لعدم النص علٌها فً صلب العق

 من ٌعطٌها حق التعدٌل ومن الفرٌق األول األستاذ ) لوبٌٌه (فٌرفض إعطاء هذا الحق لإلدارة الن

 هذا الحق حسب رأٌه ٌجد أساسه اصال بنص صرٌح فً العقد المبرم بٌن اإلدارة والمتعاقد معها  

وذلك طبقا لقاعدة العقد شرٌعة المتعاقدٌن
 (1)

 علٌه  تقرـاس و ماهن ٌذهب الفرٌق الثانً وـ، فً حٌ 

 الفقه الى اعطاء اإلدارة هذه السلطة حتى وان لم ٌرد النص علٌها صراحة فً العقد وذلك الن هذا 

 الحق حسب رأٌهم هو ثابت لإلدارة بقوة القانون وهً تقوم بنشاطها فً سبٌل تحقٌق الصالح العام 

 كل ذلك بشرط عدم تسبب اإلدارة بضرر مادي للمتعاقد معها .

 إلدارة  ـه ٌعترؾ لـفقـة الـالبٌـن ان ؼـم مـالرؼـب -اس القانونً لحق اإلدارة فً تعدٌل العقد :االس

 ٌثـة حـهذه السلطـً لـانونـلفون فً األساس القـهم ٌختـاد اال انـد االنعقـعقد بعـل الـا فً تعدٌـبحقه

 ً ـا اإلدارة فـع بهـتً تتمتـالة ـعامـة الـرة السلطـً فكـه فـن هذا الحق ٌجد أساسأـبعض بـرى الـٌ 

 حٌن ٌذهب اخرون الى ان هذه السلطة نابعه من مبدا سٌر المرافق العامة  .

 قوم على فكرة السلطة العامة ـإلدارة ٌـممنوح لـل الـق التعدٌـاه األول الى ان حـٌث ٌذهب االتجـح

 ضرورات الملحة ـسبٌل ذلك الوذلك الن اإلدارة مكلفه دائما بتحقٌق المصلحة العامة وتراعً فً 

 المتعلقة بمصالح المجتمع وبالتالً فلها كل الحق فً تعدٌل العقود التً تبرمها مع االفراد بإرادتها

عامةـمرافق الـكذلك ان للتعدٌل حسب رأٌهم اثر فً تحقٌق الصالح العام وضمان حسن سٌر ال
 

(2)
. 

 حق التعدٌل الممنوح لإلدارة انما ٌجد أساسه وعلى نقٌض االتجاه األول ٌذهب هذا االتجاه الى ان

 فً األصل فً فكرة المرفق العام وضمان دوام سٌره ومواكبته للتطور والتؽٌر وعلى هذا الراي 

 اجات ـا على احتٌـقوم أساسـا ٌـعقد انمتاستقر ؼالبٌة الفقه اإلداري حٌث ان قٌام اإلدارة بتعدٌل ال
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 ا ـفرٌق األول وانمـا ٌرى الـمظاهر السلطة اإلدارٌة العامة كمالمرفق فهو لٌس مجرد مظهر من 

 هو نتٌجة مالزمه لفكرة تطور وتؽٌر المرافق العامة التً ترجع الٌها معظم قواعد ومبادئ القانون 

 الً ان عدم ـوبالت ةعامـمرافق الـر الٌسٌتاإلداري حٌث ان اإلدارة هً المسؤولة فً األساس عن 

 انما هو مجافاة وانكار للجمٌل الذي تقوم به اإلدارة وسعٌها فً تحقٌق الصالح إعطائها هذا الحق

(1) العام
. 

 ه فً تعدٌل ـن القول بإعطاء اإلدارة سلطإ -القٌود التً ترد على سلطة اإلدارة فً تعدٌل العقد :

 ه ـلٌست مطلقذه ـا هـعقودها اإلدارٌة ال ٌعنً بوجه عام بان لها كامل الحرٌة فً التعدٌل فسلطته

 راء أيـا تنوي اجـة عندمـوانما ترد علٌها بعض القٌود التً تجب مراعاتها من قبل اإلدارة العام

 ات ـمتطلبـة لـابـً االستجـة هـذه السلطـً هـتعدٌل فً مضمون العقد اإلداري ، وان كانت دواع 

 قٌود ـا بالـرة وعدم احاطتهة لإلداـذه السلطـالمرافق العامة وضرورة ادامة سٌرها اذ ان اطالق ه

 ذه ـون اإلداري هـقانـقد ٌؤدي الى تتهرب اإلدارة من التزاماتها التعاقدٌة ومنعا لذلك فقد فرض ال

 -القٌود وهً :

 ة اإلدارة ـحٌث ان سلط -:امـق العـلة بالمرفـعقد المتصـى شروط الـتعدٌل علـقتصر الـان ٌ - 1

 عام وتتمثل هذه الشروط بتنظٌم سٌر ـة بالمرفق الـمتصلـعقد الـى شروط الـل تقتصر علـفً التعدٌ

 المرفق واشباع الحاجات العامة لألفراد وان هذا القٌد ٌجد أساسه فً االصل فً األساس القانونً 

 اجات ـع حـعقد مـو ضرورة تكٌٌؾ الـل وهـتعدٌـة الـاء اإلدارة سلطـاو السبب الذي دفع الى إعط

 دـاقـازات المتعـى حقوق وامتٌـل الـً التعدٌـة اإلدارة فـد سلطـً ال تمتـوبالتال ق المتؽٌرة ،ـالمرف

المالٌة 
 (7) 

. 

 اذ ٌجب على اإلدارة وهً تستخدم سلطتها فً تعدٌل العقد  -: تقٌد اإلدارة بمبدأ المشروعٌة -2

 ة اإلدارة لمبدا ـالفـلى مخـون اإلداري حٌث ٌترتب عـان تراعً مبدا المشروعٌة الذي ٌسود القان

 كون التعدٌل وفقاـجب ان ٌـالمشروعٌة البطالن لإلجراءات المتخذة فً سبٌل ذلك مطلقا ، أي ٌ

 راء ـن وراء اجـا مـعقد وان تستهدؾ اإلدارة دومـللقواعد القانونٌة السائدة التً تحكم موضوع ال

 كانت بعض شروط العقد قد تقررت بمقتضى القانون او األنظمة  فإذاالتعدٌل تحقٌق الصالح العام 

ةـمشروعٌـا عن مبدا الـخروجهـال لـاطـً التعدٌل بـفال تستطٌع اإلدارة تعدٌلها وٌقع قرارها ف
(1)

. 
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 د ـلق عقـً خـل ال تعنـحٌث ان سلطة اإلدارة فً التعدٌ -اقتصار التعدٌل على موضوع العقد: -3

 ال ـاطـا بـان قرارهـه و اال كـامت بتعدٌلـفً موضوعه عن العقد القدٌم الذي قجدٌد ٌكون مؽاٌرا 

 عقد ان ـل الـً تعدٌل محـا فـارسة حقهـفال ٌحق لإلدارة فً عقود االشؽال العامة وهً بصدد مم

 ً ـتعدٌل ففـل الـه قبـمتفق علٌـمبنى الـن الـا عـى جدٌد ٌختلؾ كلٌـتفرض على المتعاقد انشاء مبن

 ذه الحالة ٌصبح المتعاقد امام عقد جدٌد لم تنصرؾ الٌه نٌته عند ابرام العقد .ه

 حٌث ان اإلدارة  -عقد :ـحل الـعدٌل مـعقد تتطلب تـوجود ظروف او حاالت قد استجدت بعد ال -4

 اك ظروؾ اوـا ٌجب ان تكون هنـً ذلك وانمـا رؼبت فـل العقد كلمـال ٌحق لها اللجوء الى تعدٌ

 عقد ـرام الـن وقت ابـدى المتعاقدٌـعروفه لـم تكن مـعقد ولـد انعقاد الـعتحاالت استجدت وحدثت ب 

 . راء التعدٌلـه وذات ضرورة فً اجـذه الحاالت ملحـون هـوتك

 الظروؾ والحـاالت ال ٌبرر لـإلدارة اجراء التعدٌـل اذ ان حـق اإلدارة  فً ود تلك ـدم وجـالن ع

 ٌبنى على فكرة المرفق العام وضمان حسن سٌره واستمراره  لمواكبة الظروؾ تعدٌل محل العقد

 التعدٌل ، وعلٌه فان كل تعدٌل فً محل العقد ٌكون من قبل اإلدارة دون ان  المستجدة التً تتطلب

 تكون هناك ظروؾ تستدعً ذلك ٌعطً المتعاقد الـحق فً طلب الؽاء قـرار اإلدارة فـً التعدٌـل 

 .وتعوٌضه عن الضرر الذي قد أصابه  

 وهنا تجدر اإلشارة الى ان المشرع العراقً قد تنبه هو االخر الى ما استقر علٌه الفقه والقضاء  

 الفرنسً والمصري وأعطى اإلدارة سلطه فً مواجهة المتعاقد معها فً اجراء التعدٌل فً محل  

 ا ـمدنٌة بقولهـة الـال الهندسـمقاوالت اعمـل ةـن الشروط العامـم 87ادة ـمـعقد حٌث  نصت الـال 

 ها اذا رأى ان ذلك ـ) للمهندس اجراء أي تؽٌٌر فً شكل ونوعٌة وكمٌة االعمال او فً جزء من 

 ل ... الخ (ـمـي عـأام بـقٌــاول الـمقـر الـل ذلك ان ٌأمـن اجـه مـه ولـا فٌـرؼوبـا ومـرورٌـض 

 السلطة الممنوحة لإلدارة فً تعدٌل محل العقد بعد االنعقاد خالفانه فً مقابل وتجدر اإلشارة بأ 

 لألصل العام القاضً بعدم جواز تؽٌٌر محل العقد بأراده منفرده كما تقدم الشرح انفا فقد أعطى 

 القانون للمتعاقد مع اإلدارة الحق فً طلب التعوٌض عن أي ضرر ٌصٌبه من جراء التعدٌل او 

 التوازن المالً للعقد اذا ما اختل او اضطرب بفعل التعدٌل . الحق فً طلب إعادةله  

 حٌث ان سلطة اإلدارة  فً تعدٌل العقد -نطاق سلطة التعدٌل االنفرادي للعقد الممنوحة لإلدارة :

                                                                                                                                                                                                 

، القاهرة  دار النهضة العربٌة، وحقوق والتزامات المتعاقدٌن لٌب التعاقد اإلداري ، عبد العال السناري ، طرق وأسا محمد د. -8

 .775ص، 
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 نصب ـد ٌـل التنفٌذ او قـرق ووسائـلى طـد او عـمتعاقـات الـبإرادتها قد تكون منصبه على التزام

 -نفٌذ العقد وذلك حسب االتً :التعدٌل على مدة ت

 ا من سلطه ان تعدل ـا لهـٌث  تستطٌع اإلدارة  بمـح -: اـتعدٌل مقدار التزامات المتعاقد معه -1

 عقود اإلدارٌة  فلها ان ـالتزامات المتعاقد معها سواء بالزٌادة او النقصان وذلك فً جمٌع أنواع ال

 م االشؽال ـاالمتٌاز ، او ان تأمر بزٌادة او انقاص حجعن طرٌق  تأمر بتوسٌع المرفق الذي ٌدار

تورٌدـد الـة التورٌدات فً عقـادة او انقاص كمٌـالمتفق علٌها فً عقد االشؽال العامة ، او زٌ
 (1) 

. 

 ان  تعدل طرق دارة أٌضا آذ إن لإل -:تعدٌل طرق ووسائل التنفٌذ المنصوص علٌها فً العقد -2

 ووسائل التنفٌذ المنصوص علٌها فً العقد المبرم بٌنها وبٌن المتعاقد معها وذلك من اجل مساٌرة 

 ادا ـالتطور الحاصل فً مختلؾ المٌادٌن المرفقٌة اذا اقتضى التعدٌل اتباع وسائل فنٌه اكثر اقتص

 ملتزم ـلى الـع اإلدارة ان تفرض عـاو سرعه او اقل ضررا ففً عقد التزام المرافق العامة تستطٌ

 حقٌقا ـعقد اذا كان ذلك تـً الـا فـمنصوص علٌهـام ؼٌر تلك الـمرفق العــاتباع وسائل فً إدارة ال

 حكم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسً بإحالل الكهرباء بعد اكتشافها ـللصالح العام مثال ذلك ال

 مرفق او ـالل الـرٌقة استؽـٌٌر طؽـطلب تـع ان تــارة ، وكذلك تستطٌـبدال من الؽاز فً مرفق اإلن

 ال العامة لها ان تعدل طرٌقةـقد االشؽـمر بتدفئة القطارات او تبرٌدها ، وفً عتطوٌره مثل ان تأ

 العمل او المواد المستعملة .

 تزامات المتعاقد او طرق ـلى الـل عـً التعدٌـفال تقتصر سلطة اإلدارة ف  -: تعدٌل مدة التنفٌذ -3

 ل المدة ـا تعدٌـاإلدارة لهـعقد فـة لتنفٌذ الـالتنفٌذ اذ قد ٌنصب التعدٌل على المدة المشترطوأسالٌب  

 سواء باإلطالة او تقصٌرها فاذا اقتضى الصالح العام العجلة فً التورٌد او العمل كان لإلدارة ان 

 تنفٌذ وعلى ـلتقصر مدة التنفٌذ المنصوص علٌها ولها ان تتخذ االجراءات الالزمة لإلسراع فً ا

 ً استجدت مثل ـظروؾ التـا بسبب الـأخٌرهـعكس ذلك قد تستوجب الظروؾ وقؾ االعمال او ت

 دم كفاٌة اعتمادات المٌزانٌة لها إن تأمر بوقؾ ـقٌام حالة الحرب او حاالت الطوارئ او بسبب ع 

 لعمل او إطالة مدة تنفٌذ العقد ا 

 المطلب الثانً                                                    

 المحل فً بعض أنواع العقود اإلدارٌة                            

 
                                                           

 788در السابق ، صص، المطرق وأسالٌب التعاقد اإلداري د. محمد عبدالعال السناري ،  -8
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 ال شك فً ان اإلدارة وهً تمارس نشاطها اإلداري بقصد اشباع الحاجات العامة وتحقٌق الصالح 

 ٌث ـن حـختلؾ مـً تـى والتـاالت شتـً مجـة فـاإلدارٌعقود ـن الـمالعام تبرم من اجل ذلك العدٌد 

 ن تنوع العقود اإلدارٌةمنها اذ إ طراقهانها والحقوق المترتبة إلـالناتجة عتزامات وااللالموضوع 

 وزٌادة مسؤولٌاتها وتدخلها فً الحٌاة  اع وظٌفة اإلدارةـالتس ةـما هو اال نتٌجة طبٌعٌواختالفها  

 لى عاتق الدولة هً تحقٌق ـاة عـة الملقـة األساسٌـفراد حٌث ان المهماالقتصادٌة واالجتماعٌة لإل

 ا اإلدارٌة التً تقوم بإدارة ـالصالح العام واشباع الحاجات العامة المتجددة وذلك بواسطة أجهزته

 وإن ط ـراغ قـن فـم ًأتـعقود اإلدارٌة لم ٌـً احكام الـتنوع واالختالؾ فـفهذا ال ، المرافق العامة

 اختالؾ موضوعات العقود اإلدارٌة ٌعنً عدم التشابه  فً مضمونها سواء من حٌث االلتزامات 

 ن المحل فً العقد االداري كان لزام علٌنا التطرق الى ـبحث فً ركـدد الـا بصـوالحقوق وما دمن

 . أنواع العقود اإلدارٌة وبٌان ركن المحل فً كل منها

 د النقل العام وعقد ـد وعقـد التورٌـة وعقـعامـال الـوعقد االشؽفهناك عقد امتٌاز المرافق العامة 

 ة ـد الوظٌفـى بعقـا ٌدعـالقرض العام وعقد المساهمة )تقدٌم المعونة( وعقد اٌجار الخدمات او م

 -ن المحل فً كل منها :ـالعامة ...الخ من العقود اإلدارٌة ،  وفٌما ٌلً بٌان لهذه العقود وبٌان لرك

 ٌعتبر عقد امتٌاز المرافق العامة من اهم العقود اإلدارٌة المهمة  -: تٌاز المرافق العامةعقد ام -1

ق العامة االقتصادٌةـن المرافـق مـرفـالل مـال نه ٌمنح فردا او شركه الحق فً إدارة او استؽ
 (1) 

. 

 اه ـبمقتض د اداريـه عقـوتعرؾ محكمة القضاء اإلداري فً مصر عقد امتٌاز المرافق العامة بأن

 حت ـة وتـه الخاصــى نفقتـام اقتصادي علـق عـام بإدارة مرفـٌتعهد أحد االفراد أو الشركات بالقٌ

 د وحداتها اإلدارٌة وطبقا للشروط المتفق علٌها بأداء ـة او احـدولـن الـمسؤولٌته المالٌة بتكلٌؾ م

 الزمن واستٌالئه على األرباح التًخدمه للجمهور وذلك مقابل استؽالل للمشروع لمده محدده من 

  . تدفع من قبل االفراد مقابال للخدمة المقدمة الٌهم 

 

 ام ـرفق عـالل مـستؽبان محل العقد ٌنصب على إدارة واومن خالل تعرٌؾ عقد االمتٌاز ٌتبٌن لنا 

 ا ـده سلفحدـنه مـا رسوم معٌـوٌدفع لهد مع اإلدارة ن قبل فرد او شركه من خالل التعاقاقتصادي م

 بمقتضى القانون او اإلدارة وٌتعهد بإدارة المرفق  وتقدٌم خدمات للجمهور واشباع حاجاتهم مقابل 

 ب ـد ان محل العقد من جانـفً حٌن نج ونها ثمنا للخدمة المقدمة ،ـً ٌدفعـحصوله على المبالػ الت
                                                           

 . 718ص،  7112،  4اإلداري ، دهوك ، ط راضً ، القانون. مازن  لٌلو د - 8
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 اإلدارة ٌتمثل بالتزامها بالترخٌص للمتعاقد معها بإدارة المرفق واستؽالله مباشرة دون تدخل منها 

 ً الرقابة ـفقها ـارسة حـطٌع ممـته اذ تستـواجهـً مـات فـسلط لكـها ال تمـنً بانـن هذا ال ٌعـولك

 اءـكذلك لها انه ذلك الى د اذا دعت الضرورةـروط العقـأٌضا تعدٌل ش واالشراؾ علٌه وتستطٌع

 ة تصرٌح اإلدارة لشركه او ـرافق العامـزام المـد التـلة على عقـردة ومن األمثـالعقد بإرادتها المنف 

 ة او المناجم واستخراج المواد المعدنٌة ، وجدٌر بالذكر ان اإلدارة فً ـول النفطٌـزام الحقـفرد بالت

 روط ـروط منها شـالشن من ـوي على نوعٌـعقد ٌحته اذ ان هذا الـ تستطٌع دوما تعدٌلهذا العقد ال

 ا على ادراجها فً ـراضً بٌنهمـدٌه حصل التـروط تعاقـتستطٌع اإلدارة  تعدٌلها وهناك شالئحٌه 

منفرده العقد وبالتالً ال تستطٌع اإلدارة تعدٌلها بأراده
(1) 

. 

 د اداري ٌتم بٌن شخص معنوي عام واحد االفراد او الشركات ـو عقـه -:ة ـال العامـد االشغـعق -7

 رمٌم فً عقار ـال البناء او الصٌانة او التـام بعمل من اعمـاول بالقٌـتضاه المقـهد بمقـاول( ٌتعـ)مق

  تعاقد وٌحدد فً العقد .للمثمن او اجر تلتزم اإلدارة بدفعه ام مقابل ـي العوـاب الشخص المعنـلحس

 إلدارة بوصفها ـار تابع لـا على عقـة ٌرد دومـال العامـد االشؽـن عقـأرٌؾ بـذا التعـه اد منـوٌستف

رد على منقول عقدا إدارٌاـٌا وبالتالً ال ٌعتبر عقد لألشؽال العامة الذي ـا عامـشخص
 (2) 

،
.

 وٌتبٌن 

 ل زم بالقٌام بعمـٌلته ـمتعاقد نجد انة اذا نظرنا الٌه من جانب الـل العامـد االشؽـاً عقـل فـان المح

 زم واذا نظرنا الٌه من جانب اإلدارة نجد انها تلتلك العمل بناء او صٌانه او ترمٌم ، سواء كان ذ

 ٌحدد هذا االجر فً العقد صراحة .        قٌامه بالعمل وعادة بدفع اجر او مبلػ للمقاول مقابل

 بالعمل او تتعهد اإلدارة هً بجلب هذه  وقد ٌكون االتفاق بان ٌلتزم المقاول بجلب المواد والقٌام

 ال التً تقع على ـالمواد وٌكون العمل على المقاول فحسب ومن االلتزامات البدٌهٌة فً عقد االشؽ

 ار المتبقٌة ـواد واالثـع المـة جمٌـال االعمال وإزالـور اكمـل فـة مكان العمـزامه بتخلٌـول التـالمقا

 

واألتربة واال كان للجهة اإلدارٌة تنفٌذ ذلك على حسابه 
(3) 

،
 .

 ومن األمثلة البارزة على عقد

 او صٌانتها عقارٌه جدٌده لحساب اإلدارة او ترمٌمها منشأتاالشؽال العامة هو بناء او إقامة 

 مثل عقد تخطٌط الطرق  وعقد بناء ملعب او مستشفى او ترمٌمها او صٌانتها ...الخ .

                                                           

 . 483،ص 7188، 8الجبوري ، القانون اإلداري ، السلٌمانٌة ، ط. نجٌب خلؾ د -8

 . 18، ص8د. محمد علً جواد، مبادئ القانون اإلداري ، مكتبة السنهوري ، بؽداد ، ط - 7
 

 . 431د. حمدي أبو النور ، الوجٌز فً العقود اإلدارٌة ، المصدر السابق ، ص - 8
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 د االشؽال العامة منها ما ٌتعلق ـاق عقـود فً نطـض العقـال بعـة فً ادخـس الدولـد توسع مجلـولق

 الالزمةبصٌانة األموال العامة ومنها ما ٌتعلق بأعمال الرش والتنظٌؾ وعقود نقل وتورٌد المواد 

 لألشؽال العامة
(1)

 .
 .

 

 هو عقد اداري ٌعقد بٌن اإلدارة وبٌن مورد خاص سواء كان فردا او شركه  -عقد التورٌد : -4

 ٌتعهد بتورٌد أشٌاء منقولة معٌنه الزمه لمرفق عام مقابل ثمن او اجر تدفعه له اإلدارة . 

 ن شخص معنوي من تاق بٌـه اتفـنأـورٌد بـد التـر عقـً مصـاء اإلداري فـة القضـرؾ محكمـوتع 

 او الشركة بتورٌد مواد منقولة  رداه الفـد بمقتضـه ٌتعهـرد او شركـع فـام مـالعون ـاشخاص القان 

 ه لمرفق عام كل ذلك مقابل ثمن ٌدفع له ـواد الزمـلحساب الشخص المعنوي العام وتكون هذه الم 

  عرٌؾ ٌتبٌن لنا بان المحل فً عقد التورٌد من جانب المتعاقد هوـالل التـن خـل اإلدارة ومـمن قب 

 راد او بالشراء اذ ـك باالستٌـان ذلـواء كـساب اإلدارة ـوالت لحسـورٌد منقـل بتـل ٌتمثـام بعمـالقٌ 

 زه طبٌه ـال اجهـعمل المورد فً هذا العقد بتورٌد منقوالت التً قد تكون على سبٌل المث ٌنحصر 

لحساب وزارة الصحة 
 (2) 

، او
 

 مواد بناء أي ان محل العقد ٌرد على أشٌاء منقولة ولٌست عقارٌه 

 خالفا لعقد االشؽال العامة الذي ٌرد على األموال العقارٌة فقط . 

 ل من جانب اإلدارة نجده ٌتمثل بالتزامها بدفع مبلػ من المال محدد ـى المحـا الـفً حٌن اذا نظرن 

 لمورد بتورٌد هذه المنقوالت  .فً العقد ٌمثل الثمن او المقابل لقٌام ا 

 هو اتفاق بٌن شخص معنوي عام مع فرد او شركه ٌتعهد بمقتضاه المتعاقد  -عقد النقل العام : -3

مع اإلدارة بنقل أشٌاء منقولة مملوكه لإلدارة او ان ٌضع وسائط نقل لصالحها او تحت تصرفها  
 

 مقابل اجر محدد فً العقد ٌدفع من قبل اإلدارة للمتعاقد فٌتمثل محل عقد النقل من جانب المتعاقد  

 ددة فً العقد من مكان الى ـة لإلدارة المحـقوالت التابعـل المنـبالتزامه بالقٌام بعمل وهو القٌام بنق 

 ب ـا محل العقد من جانـط نقل تحت تصرؾ اإلدارة ، امـزامه بوضع وسائـل بالتـاخر او قد ٌتمث 

 اإلدارة فٌتمثل بالتزامها بدفع االجر الذي ٌكون مقابال لقٌام المتعاقد بالنقل مع مالحظة ان هذا 

 العقد قد ٌشتبه بعقد التورٌد حٌث ان كل منهما ٌنصب على مال منقول مملوك لإلدارة اال انه 

 ، اما عقد النقل ى نهاٌة مدة العقد ال افً ان االلتزام فً عقد التورٌد ٌكون مستمرٌختلؾ عنه 

 ن التزام الناقل فوري التنفٌذ وٌنتهً بإٌصال المواد المراد نقلها الى المكان المتفق علٌه .فأ

                                                           

 . 818، ص 7114رٌة ، منشاة المعارؾ ، اإلسكندرٌة ، د. عبد الحمٌد الشواربً ، العقود اإلدا - 7
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 هو عقد ٌلتزم بمقتضاه شخص من اشخاص القانون  -اونة :ـاعدة او المعـدٌم المسـد تقـعق -8

 دا او عٌنا فً مرفق عام ، ومثاله قٌام فرد او اكثر بتقدٌم مبلػ من المال ـة نقـاص بالمساهمـالخ

 لإلدارة بقصد انشاء مرفق عام او ؼٌره ، او ان ٌقدم احد المالكٌن لألراضً ارضا الى اإلدارة 

 رؼبة منه فً إن ٌراها مشٌده علٌها أبنٌه تعود لإلدارة او مرافق عامه مثل مستشفى او جامعه او

 ام اإلدارة بإنشاء مرفق عام مثل خط سكة ـد قٌـونته عنـدٌم معـراد بتقـد االفـوم احـاو ٌقمدرسه ، 

 حدٌد فٌقوم بالمساهمة فً نفقات هذا المرفق كل ذلك بشرط ان تقوم اإلدارة بالشروط التً ٌضعها 

 د هو المتبرع ذا العقد اذا ما نظرنا الى محله نجده ملزم لجانب واحـر ان هـة االمـالمتعاقد ، وحقٌق

فهو ٌرتب التزام على عاتق المتبرع كما فً عقد الهبه فً القانون الخاص
(1) 

. 

 م تقم اإلدارة ـث اذا لـد معها حٌـة المتعاقـًء فً مواجهـزمه بشـر ملـة ؼٌـالـذه الحـً هـواإلدارة ف

 بالمشروع ٌحق للمتعاقد استرداد ما دفعه من مال وذلك الن اإلدارة ؼٌر مجبره على التنفٌذ . 

 اقد وذلك اذا ما احتوى العقد على ـط للمتعـس فقـزما لجانبٌن ولٌـاال إن هذا العقد ٌمكن ان ٌكون مل

 شروط تم االتفاق علٌها بٌن اإلدارة والمتبرع وفً هذه الحالة ال ٌجوز لإلدارة التحلل من التزامها 

 تجاه المتعاقد ، مثال ذلك قد ٌشترط المساهم فً نفقات بناء مسجد تعٌٌن احد اقاربه أماما او مؤذنا 

 د للطاقة الكهربائٌة ان ٌتم اء محطة تولٌـات انشـاهم فً نفقـرط من ٌسـد ٌشتـه أو قإتمامـد ـه عنـفٌ

 تزوٌده بالطاقة الكهربائٌة مجانا طٌلة مدة حٌاته .

 هو عقد ٌتعهد بمقتضاه شخص طبٌعً او معنوي )بنك او مصرؾ( من  -عقد القرض العام : -1

 اشخاص القانون الخاص او العام بإقراض الدولة او احد الوحدات اإلدارٌة مبلؽا من المال والتزام 

بدفع فائدة سنوٌة محدده فً العقد وترد مبلػ القرض فً االجل المحدد لهاإلدارة 
(2)

 . 

 فاذا نظرنا الى محل العقد من خالل التعرٌؾ أعاله نجده من جانب المتعاقد هو التزامه بدفع مبلػ

 محدد من النقود لإلدارة على سبٌل القرض . 

 زم بدفع فائدة سنوٌة عن مبلػ القرضاما اذا نظرنا الى المحل من جانب اإلدارة نجد انها تلت 

 محدده ؼالبا فً العقد لصالح المتعاقد كذلك انها تلتزم برد المبلػ النقدي الى المتعاقد بحلول   

 االجل المحدد للقرض . 

 وتلجا اإلدارة ؼالبا الى هذا العقد فً أوقات ؼٌر محدده او فً ظل ظروؾ استثنائٌة مثل مواجهة  

                                                           

 . 718م ، ص 7188، 7د. محمد جمال الذنٌبات ، الوجٌز فً القانون اإلداري ، دار الثقافة للنشر ، ط - 8
 

 . 357د بدٌر واخرون ، مبادئ واحكام القانون اإلداري ، المكتبة القانونٌة ، بؽداد ، صد. علً محم - 7
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 نه او حالة حرب او كارثه طبٌعٌة ...الخ من الظروؾ التً تدفع اإلدارة ازمه اقتصادٌه معٌ 

لالقتراض لسد العجز المالً الذي تعانً منه 
(1)

  . 

 ة هو عقد اداري ٌلتزم بمقتضاه احد ـة العامـى بعقد الوظٌفـاو ما ٌسم -دمات :ـقد اٌجار الخـع -2

 ل عوض او اجر تلتزم اإلدارة بدفعه للمتعاقد اللتزامه ـه لصالح اإلدارة مقابـم خدماتـاالفراد بتقدٌ 

بالقٌام بالوجبات والمهام الملقاة على عاتقه بمقتضى العقد 
(2) 

. 

 العام الذي ٌقضً بوجوب تولً الوظائؾ العامة بمقتضى وعقد التوظٌؾ هو استثناء من األصل  

 قرار اداري وهو قرار التعٌٌن . 

 وبالنظر الى محل العقد من جانب المتعاقد نجد انه ٌلتزم بتقدٌم خدماته لإلدارة والقٌام بالواجبات  

 والمسؤولٌات الملقاة على عاتقه بمقتضى العقد . 

 مقابال جر او العوض للمتعاقد الذي ٌكون واذا نظرنا الٌه من جانب اإلدارة نجد انها تلتزم بدفع اال

 المهام المحددة فً العقد المبرم بٌنهما .لقٌامه بالواجبات او  

 

 وضوعات ـر مـة كسائاإلدارٌـود ـراقً من العقـوقؾ القضاء العـارة أخٌرا الى إن مـدر االشـوتج 

 القانون اإلداري ٌكتنفه الؽموض كذلك االمر على صعٌد التشرٌع حٌث ان موقؾ القضاء العراقً 

 مستقر على حال فالمحاكم عندنا تطبق تارة قواعد القانون بشأن العقود اإلدارٌة ٌبدو متذبذبا وؼٌر 

الخاص على العقود اإلدارٌة وتطبق القانون اإلداري تارة أخرى
(3 )

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 73د. محمود خلؾ الجبوري ، العقود اإلدارٌة ، المصدر السابق ، ص -8

 .475د. نواؾ كنعان ، القانون اإلداري ، المصدر السابق ، ص -7

                                                     . 82د. محمود خلؾ الجبوري ، المصدر نفسه ، ص - 4
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  لخاتمةا                                                             

 

 وبعد االنتهاء من البحث فً ركن المحل فً العقد اإلداري الذي تناولناه من حٌث التعرٌؾ به 

 وبٌان الشروط العامة له وتوضٌح سلطة اإلدارة فً تعدٌل محل العقد بعد االنعقاد ودراسة محل 

  العقد فً بعض أنواع العقود اإلدارٌة ، وبٌان موقؾ الفقه اإلداري وما استقرت علٌه محاكم

 -القضاء فً فرنسا ومصر من خالل رحلة البحث هذه توصلنا الى النتائج األتٌة :

  كانٌمكن تعرٌؾ محل العقد بانه األداء الذي ٌجب على المدٌن القٌام به لصالح الدائن سواء  -1

 القٌام بعمل او االمتناع عن عمل .

 ان ركن المحل فً العقد هو واحد فً جمٌع أنواع العقود وٌستلزم به كافة الشروط التً  -2

 ٌجب ان تتوفر فٌه سواء فً  العقد المدنً  او التجاري واإلداري اال بعض الفروقات الٌسٌرة 

 المستمدة من طبٌعة العقد اإلداري .

 ال ٌنعقد العقد وٌكون باطال اذا تخلؾ احد الشروط الالزمة للمحل وٌحق لكل ذي مصلحه ان  -3

 ٌتمسك بالبطالن  كذلك للمحكمة ان تحكم بالبطالن من تلقاء نفسها .

 ال مجال النطباق قاعدة العقد شرٌعة المتعاقدٌن المعروفة فً القانون الخاص على العقود  -4

 ٌذ العقود المدنٌة والتجارٌة .اإلدارٌة والتً تحكم تنف

 تستطٌع اإلدارة بما لها من سلطه فً مواجهة المتعاقد معها ان تعدل محل العقد بإرادتها  -5

 المنفردة دون اخذ موافقة المتعاقد بخصوص التعدٌل الذي تنوي اجراؤه فً محل العقد.

 وقٌود معٌنه ٌجب مراعاتها ان سلطة اإلدارة فً التعدٌل لٌست مطلقه وانما ٌرد علٌها شروط  -6

 من قبل اإلدارة عند اجراء التعدٌل .

 ٌستطٌع المتعاقد بالمقابل للسلطة الممنوحة لإلدارة فً تعدٌل العقد ان ٌطلب تعوٌضه عما  -7

 أصابه من ضرر نتٌجة التعدٌل او ان ٌطلب إعادة التوازن المالً للعقد اذا ما اختل نتٌجة التعدٌل.

 

 هاٌة هذا البحث ان نوصً بضرورة تشرٌع قانون ٌنظم مسائل العقود اإلدارٌة نوال ٌفوتنا فً 

 بوجه خاص على الرؼم من وجود قانون ٌعنى فً ذلك لكن ٌجب االخذ بنظر االعتبار ان طبٌعة 

 مسائل القانون اإلداري متؽٌره لذلك ٌجب مواكبة التشرٌع لها ، كذلك ضرورة توحٌد االحكام 

 ضها اذ ان المحاكم عندنا فً العراق ؼٌر مستقره على موقؾ ثابت بشأنها .القضائٌة وعدم تناق
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