
1 

    

  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً        

 القانون والعلوم السٌاسٌة كلٌة جامعة دٌالى /   

 ـــم القانون ـــــقس                  

 

 

 التراضً فً العقد اإلداري

 

 مغٌر بحث تقدم به الطالب / لٌث هزبر

 مجلس كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة قسم إلى

 القانون وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة

 البكالورٌوس فً القانون
 

 بأشراف

 المدرس المساعد حسام عبد اللطٌف محً

 

 

هــ                                             3418
 م 1037



2 

 

 بسم هللا امرمحن امرحمي

 

 

 

ُكمْ )) ٌْ َن أََخَو ٌْ َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ َفأَْصلُِحوا َب  (( إِنَّ

                                                

 صدق هللا العظٌم                                                 

 (9)الحجرات :                                                  

 

                       
 

 

 

 

 



3 

                     

 داءــــــــــــالإه
       

 اإىل من ادبين ورابين ضبيا وضادكين شااب اىل من حتمل املشاق وامطعاب

 من اجيل اىل اذلي اعطاين لك يش ومل ايخذ مين ادىن يش اىل

 ))ايب امعزيز(( امغايل امد هللا يل يف معره .. امني ..

 

 اىل من محلتين جنينا وارضعتين وربتين ضغريا وحنت عيل كبريا اىل

 هور عيين وهمجة فؤادي ومطدر احلنان وامرمحة يف حيايت اىل منبع

 احلب امطايف .. اىل ))ايم احلبيبة (( امغامية امد هللا يف معرها .. امني ..

 

 اىل ضاحب امفضل امجليل اموافر وامعطاء اجلزيل املشكور اىل الاب

 والاخ وامطديق اىل احلبيب اخمللص اذلي ل يعطي بال حدود

      وجيزل بال ملابل          -

 الباحث
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 وحقدٌس شكس
 بعد اٌ يٍ اهلل حعاىل عهً وحىفٍقه يٍ امتاو حبثً هرا احىجه  خبانص

 اذ انفاضم  حساو عبد انهطٍف حمًشكسي وحقدٌسي اىل االسخ

 شسف عهى انبحث فقد كاَج نخىجٍهاحه انسدٌدة ويخابعخهامل

 احلثٍثت انفضم االكرب يف امتاو حبثً عهى هرا اننحى داعٍا اهلل

 حعاىل اٌ حيفظه كًا احقدو بانشكس اجلزٌم وانخقدٌس اىل مجٍع

 انكادز انخدزٌسً نطٍهت انسنىاث االزبع فقد حعهًج انكثري

 ينهى واسال اهلل حعاىل اٌ ٌسدد خطاهى خديت نهعهى وانفضٍهت

 شكسي وحقدٌسي اوال واخسا هلل حعاىل واىل كم يٍ ساعدًَ

 يف امتاو حبثً هرا .

 انباحث
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 المحتوٌات
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التراضً كاحد االركان االساسٌة للعقد المطلب الثانً : 
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 وجود االدارة وامكانٌة التعبٌر عنها  -الفرع الثانً :
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 اقرار المشرف

 

( قد جرى تحت د ان اعداد هذا البحث  الموسوم )التراضً فً العقد االدارياشه

اشرافً فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة / جامعة دٌالى / وهو جزء من متطلبات 

 .نٌل شهادة البكالورٌوس فً القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشرف /                                                                      

                                                                      /    /2117  
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 المقدمة

 بتسٌٌر المكلفة هً كونها للدولة األٌمن الذراع عامة بصفة اإلدارٌة السلطة تعتبر

 النشاط طرٌق عن وهذا ، أهدافها وتحقٌق رغباتها وتنفٌذ وممتلكاتها مصالحها

 ٌعرف ما وهو اإلدارة طرف من الموظفٌن إلى أوامر وفق تمارسه الذي االداري

 المنفردة باإلرادة صادر قانونً عمل انه تعرٌفه ٌمكن والذي ، اإلداري القرار باسم

 األسلوب هذا وٌعتبر ، موجود قانونً مركز الغاء أو تعدٌل أو انشاء قصد لإلدارة

 الوفاء أجل من اإلدارٌة السلطة بها تتسلح التً ، العام القانون أسالٌب أنجح

 التعاقد وهو الثانً األسلوب ٌوجد ، األسلوب هذا خالف وعلى ، المتعددة بالتزاماتها

 كانوا سواء واألفراد اإلدارة بٌن الودي االتفاق أو ًئالرضا التصرف ٌعتمد الذي

 على الحاجٌات إشباع قصد العقود إبرام طرٌق عن وهذا ، معنوٌٌن أو طبٌعٌٌن

  تحقٌق من اإلدارة تمكٌن على الثانً األسلوب ٌقوم حٌث.  اإلداري القرار خالف

 . اآلخر المتعاقد وبٌن بٌنها والرضا التفاهم سبٌل سلوكها مع العامة المصلحة

 اختالفا ٌختلف العام القانون فروع من فرع هو الذي االداري القانون فإن وبذلك

 واختالف ، ٌحكمها التً القانونٌة العالقات الختالف الخاص القانون عن جوهرٌا

 الوسائل من لوظٌفتها أدائها فً اإلدارٌة السلطات تستخدمها التً القانونٌة الوسائل

 االجتماعٌة الظروف فً الكبٌر التطور ساهم وقد.  والبشرٌة والمادٌة القانونٌة

 وعدم المجاالت هذه فً وتدخلها الدولة نشاط وازدٌاد ، والسٌاسٌة واالقتصادٌة

 تضاعف فً ، والخارجً الداخلً األمن على الحفاظ فً السابق بدورها كفاءتها
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 السلطة نشاط دقة إلدارة المناسبة الوسائل وضع فً ومساهمة االداري القانون دور

 . العامة

 

 هٌكلٌة البحث

قسمنا بحثنا الى مبحثٌن حٌث ستناول فً المبحث االول مفهوم االدارة باعتبارها  لقد

السلطة المخولة البرام العقد االداري فً مطلبٌن ، المطلب االول مفهوم االدارة ، 

المبحث  ًمخولة بابرام العقد االداري . اما فالسلطة الطلب الثانً االدارة هً الم

الثانً فتكلمنا عن التراضً فً العقد االداري فً مطلبٌن ، وخصصنا المطلب 

االول نشأة وتعرٌف العقد االداري ، وفً المطلب الثانً التراضً كاحد االركان 

 االساسٌة للعقد االداري . 

 حثنا باهم النتائج التً توصلنا الٌها ضمن دراسة البحث .هذا واختتمنا ب
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 األول المبحث

 اإلداري العقد بابرام المخولة السلطة باعتبارها اإلدارة مفهوم

 تقوم حٌث ، فٌه طرفا اإلدارة لكون األخرى العقود عن اإلداري العقد وٌختلف

 تلك اإلدارٌة العقود قبٌل من تعتبر فال العامة للمصلحة تحقٌقا العقود بابرام اإلدارة

 .  فٌها طرفا اإلدارة تكن لم التً العقود

، اما فً المطلب الثانً سوف  اإلدارة مفهوم األول المطلب فً نناقش سوفلذلك 

 . نتكلم عن االدارة باعتبارها السلطة المخولة بابرام العقد االداري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 األول المطلب

 اإلدارة مفهوم

 مجال ازدٌاد نتٌجة باستمرار األهمٌة هذه ازدادت وقد هامة عملٌة تعتبر اإلدارة

 والتنوع التخصص من المزٌد نحو واتجاهها ناحٌة من واتساعها البشرٌة النشاطات

 ٌحتاج نشاط أو عمل اي فً ألنه اإلنسانً المجتمع بتواجد موجودة وهً ، والتفرع

 بعض عرفها وقد.  الحدٌثة اإلنسانٌة العلوم من تعد كعلم واإلدارة ، اإلدارة إلى

 الجهود بٌن الفعال والتنسٌق المثمر التعاون نحو الموجه النشاط بأنها)   الكتاب

( الكفاءة من عالٌة بدرجة معٌن هدف تحقٌق أجل من العاملة المختلفة البشرٌة
(1)

  . 

 لتحقٌق منظم بشكل البشرٌة الجهود توجٌه عملٌة)  بأنها اإلدارة ٌعرف من وهناك

(  معٌنة أهداف
(2)

  . 

 القوى استثمار إلى تسعى مستمرة اجتماعٌة عملٌة)  االدارة مفهوم فان تقدم ومما

 من عالٌة بدرجة مرسومة أهداف تحقٌق أجل من المادٌة واإلمكانات البشرٌة

( الكفاءة
(3)

  . 

 

 ،  ٌوسف خاشقجً ، ومحمد فتحً محمود ، ومحمد حمزازي النمر ، وهانً سعود( 1) 

 5 ص ، م2111 -ـ ه1422 ، الرٌاض ، الخامسة الطبعة ، والوظائف األسس ، العامة اإلدارة

 . 

 .19ص م1992 - ـه1413 ، الرابعة الطبعة ، الحدٌثة اإلدارة أصول  هللا، عبد أحمد( 2) 
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 18. ص 2116 - هـ1427 ، األولى الطبعة ، والوظائف النظرٌات اإلدارة ، سعد خالد( 3) 

– 19  

  -: التالٌة العناصر استخالص ٌمكن المفهوم هذا ومن

 .  والرقابة والتوجٌه والتنظٌم التخطٌط هً عدة وظائف تتضمن عملٌة االدارة أن -1

 من منتظمة مجموعة داخل تنشأ بل ، فراغ من تنشأ ال فهً اجتماعٌة إنها -2 

 .  وتطلعاتهم واحتٌاجاتهم مشاعرهم الحسبان فً وتأخذ االفراد

 .  مرسومة أهداف لتحقٌق تنشد وسٌلة فهً غاٌة ولٌست وسٌلة إنها -3 

 .  مستمرة عملٌة إنها -4 

 .  المتاحة المادٌة واإلمكانات البشرٌة القوى استثمار على تعتمد إنها -5

 .  الكفاءة من عالٌة بدرجة األهداف تحقٌق إلى تسعى إنها -6 

 

 الثانً المطلب

 اإلداري العقد بابرام المخولة السلطة هً اإلدارة

 اإلداري العقد البرام المخولة الوحٌدة السلطة أنها لنا ٌتبٌن اإلدارة تعرٌف خالل من

.  العام الصالح ٌتطلب لما وفقا عامة أهداف لتحقٌق وذلك
(1)
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 1976 القاهرة ، العربٌة النهضة دار ، اإلدارٌة العقود فً العامة النظرٌة:  بدوي ثروت. د( 1)

 .2ص  ،

 النظام بحسب إدارٌة عقود أو مدنٌة عقودا تكون قد اإلدارة تبرمها التً والعقود

 تبرمها التً العقود له تخضع الذي القانونً فالنظام ،علٌه  ٌطبق الذي القانونً

 العقود من النوعٌن فً طرفا باعتبارها اإلدارة
(1)

 ما بٌن التمٌز أهمٌة هنا وتبدو.  

 عقد كل لٌس وعلٌه للعقد القانونً النظام لتحدٌد واتفاقات عقود من اإلدارة تبرمه

)  الخاص للقانون تخضع عقودا تبرم قد فاالدارة ، إداري عقد هو اإلدارة تبرمه

 العام القانون وهو خاص قانونً لنظام تخضعها عقودا تبرم وقد ،(  المدنً القانون

 .  اإلداري أو

 أو ، البعض بعضها مع التعاقد إلى اإلدارٌة الجهات تلجأ قد التصور هذا ضوء فً

 إدارة أجل من المختلفة الخاصة والهٌئات المؤسسات أو الشركات أو األفراد مع

 العقود فتبرم.  تستهدفها التً األغراض تحقٌق أو تسٌٌرها أو العامة المرافق

 أو.  بها تقوم التً المرافق إدارة فً وخدمات سلع من تحتاجه ما للتورٌد الالزمة

 تلزمها التً العامة واالشغال المنشأت إلقامة
(2)

 . 

 خدمة تنظٌم أو عام مرفق إدارة أجل من خاصة شركة أو فرد مع اإلدارة تتعاقد وقد

 كما القروض تبرمو واالٌجار والشراء بالبٌع تتعاقد أن وٌمكنها.  للجمهور عامة

 . العادٌون األفراد ٌفعل

 .2ص  ،المصدر السابق :  بدوي ثروت. د (1)
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 كتاب ،، عصام عبد الوهاب البرزنجً ، مهدي ٌاسٌن السالمً   بدٌر محمد علً. د (2)

 . 469 ص ، بغداد القانونٌة المكتبة ، اإلداري القانون وأحكاممبادئ 

 

ضح كٌفٌة اختٌار البد من ان نو  اإلداري  العقد تكوٌن كٌفٌة توضٌح على تقدم ومما

ضمن الفرع االول وسلطات االدارة فً مواجهة المتعاقد معها  االدارة المتعاقد

 وتوقٌع الجزاءات والغرامات على المتعاقد ضمن الفرع الثالثضمن الفرع الثانً 

 األول الفرع

 للمتعاقد اإلدارة اختٌار كٌفٌة

 تختار االدارة المتعاقد كما ٌلً :

  -: معها للمتعاقد اإلدارة اختٌار تحكم التً العامة المبادئ - أ

 بصورها والمزاٌدات المناقصات أسلوب خاصة.  للمتعاقد اإلدارة اختٌار أسلوب

  -: هً أساسٌة مبادى تحكمه أن وٌجب.  المختلفة

 .  والشفافٌة العالنٌة-1 

 .  المتقدمٌن بٌن والمساواة المنافسة-2 

 .  اإلجراءات فً واألحكام واالنضباط اآللٌة -3 

  -: أساسٌان اعتباران تعاقداتال بابرام المختصة السلطة قرارات ٌحكم - ب
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 العامة للخزانة مالً وفر أكبر وتوفٌر العام المال على المحافظة ضرورة-1 

 .  المتقدمٌن بٌن من المالٌة الشروط أفضل واختٌار

 المتقدمٌن افضل اختٌار طرٌق عن لإلدارة الفنٌة المصلحة تحقٌق ضرورة-2 

 .  المثلى الفنٌة بالصورة اإلدارة قبل من العقدٌة االلتزامات تنفٌذ على واقدرهم

 الثانً الفرع

 معها المتعاقد مواجهة فً اإلدارة سلطات

 كما ٌلً  معها وهًسلطات فً مواجهة المتعاقد  لإلدارة إن

  -: والتوجٌه الرقابة - أ

 لتعلقه اإلداري العقد تنفٌذ فً وشأنه ، معها المتعاقد تترك ان لإلدارة ٌنبغً ال

 المتعاقد على والرقابة التوجٌه سلطة تمارس أن علٌها ٌجب لذا ، عام بمرفق

 . وعماله له التابعٌن والمقاولٌن

 . المنفردةبإرادتها  إنهاءه أو العقد تعدٌل - ب

 من وأما العقد نصوص من أما اإلداري العقد تعدٌل فً حقها تستمد اإلدارة أن

 لهذه تحقٌقا أكثر لٌكون التعدٌل ذلك تستلزم التً العامة المصلحة مقتضٌات

 اإلدارة وتمارس.  التعاقد بعد وجدت التً والمستجدات األمور ضوء فً المصلحة

 من مستمدة ألنها ، اإلداري العقد فً صراحة علٌها للنص حاجة دون السلطة هذه

 علٌها ٌطلق ما وهً ، اإلداري للعقد الذاتٌة الطبٌعة وعن ، ذاته العام القانون مبادئ

 اإلداري العقد ثبات عدم بنظرٌة
(1)

 . 
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 العراقً الفقه علٌه نص ما وهذا
(2)

  . 

 ، القاهرة ، العربً الفكر دار ، اإلداري العقد تعدٌل فً اإلدارة سلطة:   الفحام علً. د( 1) 

 . 55ص ، 1976

 اإلدارٌة للعقود العامة النظرٌة فً الوجٌز ، الدلٌمً هللا عبد ومحمد خماس أحمد فاروق. د (2)

 . 116ص ، 1992 ، الموصل جامعة ،

 

 على حفاظا مدته انتهاء عدم من بالرغم اإلداري العقد إنهاء اإلدارة بوسع وكذلك

 .  (1) العامة المصلحة

 

 

 الثالث الفرع

  المتعاقد على والغرامات الجزاءات توقٌع

 سلطتها تستمد فهً ، معها المتعاقد على الجزاءات توقٌع فً الحق تملك اإلدارة أن

 سلطات من ٌمنحه وما اإلداري العقد طبٌعة من أو العقد نصوص من ذلك فً

 العامة المرافق سٌر على بالحفاظ المتمثلة العامة المصلحة أساس على قائمة لإلدارة

 .  واطراد بانتظام

 تستطٌع حٌث ، خاص قانونً بنظام تتمتع اإلدارٌة العقود مجال فً والجزاءات

 من حكم على للحصول حاجة دون معها المتعاقد على الجزاء توقٌع اإلدارة

القضاء
(2)

  . 
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 448 ص سابق، مصدر عالوي، صالح ماهر. د( 1)

 اإلداري القضاء إلى اللجوء دون االمتٌاز إسقاط جزاء إٌقاع اإلدارة تستطٌع ال فرنسا فً( 2) 

 synd)  قضٌة فً 1/2/1981 الصادر حكمه فً الفرنسً الدولة مجلس إلٌه ذهب ما وهذا

intercommuhal . ) 

 سبب على قٌامه فً للتأكد القضاء لرقابة خاضع األمر نهاٌة فً قرارها كان وإن

 بالسلطة االنحراف من وخلوه ٌبرره
(1)

  . 

 أنواع ثالثة المتعاقد على اإلدارة توقعها أن ٌمكن التً والجزاءات
(2)

:-  

 .  التأمٌن ومصادرة التأخٌر غرامات وتشمل المالٌة الجزاءات -1 

 التزام عقد فً الحراسة تحت المشروع وضع وتشمل المؤقتة الجزاءات -2 

 والشراء ، العامة األشغال العقد فً المتعاقد  حساب على والتنفٌذ ، العامة المرافق

 .  التورٌد عقد فً المورد حساب على

 الجسامة شدٌد تعاقدي جزاء وهو اإلداري العقد فسخ وتتضمن النهائٌة الجزاءات -3

 جسمٌا اخالال التعاقدٌة بالتزاماته أخل الذي معها المتعاقد على اإلدارة توقعه

العقد تنفٌذ عن نهائً بشكل المتعاقد وإبعاد التعاقدٌة العالقة انقضاء علٌه وٌترتب
(3)

. 

 وفقا ذلك اقتضت قد العامة المصلحة لكون طبٌعٌة غٌر نهاٌة العقد ٌنتهً وبذلك

 .  نطاقه وضمن العقد ألحكام

 1998 لسنة( 89) رقم للقانون وفقا اإلدارٌة العقود آثار كتاب ، علً محمد إبراهٌم. د (1)

 الطبعة ، القاهرة ، العربٌة النهضة دار ، التنفٌذٌة والئحته والمزاٌدات المناقصات بشأن

 . 65ص ، 2113 ، الثانٌة
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 ومبادئ ألسس تطبٌقٌة دراسة ، االداري القانون كتاب  هللا، عبد بسٌونً الغنً عبد. د (2)

 . 561ص ، 2115 ، اإلسكندرٌة ، المعارف منشأة ، مصر فً وتطبٌقها االداري القانون

 دار ،(  مقارنة دراسة)  اإلداري العقد إنهاء فً اإلدارة سلطة ، البدٌع عبد صالح محمد. د( 3)

 . 117ص ، 1993 ، القاهرة ، العربٌة النهضة

 

 

 الثانً المبحث

 اإلداري العقد فً التراضً

 الشروط من جملة توافر من والبد  التراضً حدوث من البد عقد أي ٌنعقد لكً

 وسنتناول اإلدارٌة العقود هً العقود هذه ضمن ومن صحٌحا التراضً ٌكون حٌث

كأحد  التراضً سنتناول وكذلك اإلداري العقد وتعرٌف نشأة المبحث هذا فً

  -: التوالً وعلى مطلبٌن شكل وعلى اإلداري للعقد األساسٌة األركان

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 األول المطلب

 اإلداري العقد وتعرٌف نشأة

 ال متأخر زمن فً إال الفرنسً االداري القانون فً تنشأ لم اإلداري العقد فكرة

 قضاءا المنبع المعٌار هو السلطة معٌار كان حٌث ، الماضً القرن مطلع ٌتجاوز

 اإلدارة فاعمال اإلداري والقضاء العادي القضاء بٌن االختصاصات تحدٌد فً وفقها

 الخاضعة وحدها هً(  اإلداري كالقرار)  العامة السلطة طابع تحمل التً القانونٌة

 للقضاء تخضع األفراد مع اإلدارة تبرمها التً العقود كانت حٌن فً اإلداري للقضاء

 العادي
(1)

 . 

 دفع مما االداري القضاء نطاق تضٌٌق إلى العامة السلطة بمعٌار األخذ أدى وقد

 اإلدارٌة العقود بعض تدرج قوانٌن إصدار خالل من توسٌعه الى الفرنسً المشرع

 اإلداري القضاء اختصاص ضمن
(2)

  . 

 

 الطبعة ، العربً الفكر دار ، اإلدارٌة للعقود العامة األسس ، الطماوي محمد سلٌمان. د( 1) 

 . 32ص ، 1948 ، الرابعة
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 األشغال بعقود الخاص الثامنة السنة ، بلٌفور 28 قانون)  القوانٌن هذه على األمثلة ومن( 2)

 سنة ٌونٌو 17 قانون ، العامة القروض بعقود الخاص 1793 سبتمبر 26 ،17 قانون و - العامة

 الحدٌثة التطورات ) السناوي محمد الدكتور عن نقال.  العام الدومٌن  بشغل الخاص 1938

 . 12ص ، 1994 ، القاهرة ، العربٌة النهضة دار ،( اإلدارة العقود فً بااللغاء للطعن

 

 طرٌق عن أٌضا اختصاصاته توسٌع الفرنسً الدولة مجلس حاول آخر جانب ومن

 المعاونة طلب عقودك نص بها ٌرد لم عقود إلى اختصاصه مد حٌث القٌاس

 العامة األشغال عقود من قرٌبة باعتبارها
(1)

  . 

 اإلداري القضاء لحادثة نظرا أٌضا حدٌثة اإلداري العقد نظرٌة تعتبر مصر وفً

 من اإلدارٌة العقود تكن ولم ، 1946 سنة المصري الدولة مجلس أنشأ حٌث فٌها

 الخاص 1949 لسنة( 9) رقم القانون صدر ولما األمر بادئ اختصاصه ضمن

 صدور لحٌن الحال هذا واستمر.  السابق القانون محل حل الذي الدولة بمجلس

 وصف علٌها ٌنطبق التً العقود جمٌع أخضع الذي 1955 لسنة 165 رقم القانون

 أكد 1972 لسنة 47 رقم المصري الدولة لمجلس الحالً القانونو ، اإلداري العقد

 نفسه المعنى
(2)

  . 

 فً إلٌه وصلت الذي بالشكل تترسخ لم اإلداري العقد نظرٌة فإنللعراق  بالنسبة أما

 العامة الوالٌة صاحب هو العادي القضاء كان حٌث ومصر فرنسا
(3)

  

 . 33ص ، سابق مصدر ، الطماوي سلٌمان. د( 1)



21 

 لسنة( 47) رقم المصري الدولة مجلس قانون من العاشرة المادة من( 11) الفقرة ( نصت2)

 أو االلتزام بعقود الخاصة المنازعات) بقولها الدولة مجلس محاكم اختصاص على 1972

 ( . آخر إداري عقد بأي أو التورٌد أو العامة األشغال

)  أن على 1969 لسنة 83 رقم العراقً المدنٌة المرافعات قانون من( 29) المادة نص( 3)

 المحكوم ذلك فً بما والمعنوٌة الطبٌعٌة األشخاص جمٌع على المدنٌة المحاكم والٌة تسري

 ( .  خاص بنص استثنً ما إال المنازعات كافة فً بالفصل وتختص

 الثانً التعدٌل صدور بعد حتى العادي للقضاء اإلدارٌة العقود خضوع واستمر

 محكمة اختصاص اقتصر حٌث 1989 لسنة( 116) رقم الدولة شورى لمجلس

 .  األوامر صحة بالنظر فً  المجلس هٌئات كاحدى اإلداري القضاء

 بأنه الفرنسً الدولة مجلس قضاء فً للغالب وفقا اإلداري العقد عرف فقد تقدم ومما

 تنظٌمه أو عام مرفق تسٌٌر ٌقصد عام معنوي شخص ٌبرمه الذي العقد ذلك) 

 شروطا العقد ٌتضمن وكذلك العام القانون بأحكام االخذ فً اإلدارة نٌة فٌه وتضهر

 االشتراك اإلدارة مع المتعاقد ٌخول أن أو الخاص القانون فً مألوفة وغٌر استثنائٌة

(  العام المرفق تسٌٌر فً مباشرة
(1 )

. 

 العقد تعرٌف فً الفرنسً الدولة مجلس حذو المصري الدولة مجلس حذا وقد

 العقد)  بأنه لها قرار فً ذلك المصري اإلداري القضاء محكمة عرفت إذ اإلداري

 أو عام مرفق إدارة قصدب العام القانون أشخاص من معنوي شخص ٌبرمه الذي

...(  العام القانون بأسلوب باالخذ نٌته ٌظهر وان تسٌٌره بمناسبة
(2)

  . 

 العقد عرف فقد العراق فً العامة الوالٌة صاحب هو العادي القضاء كان ولما
(3)
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 .  52ص ، سابق مصدر ، الطماوي سلٌمان. د( 1)

 المبادئ مجموعة ، 1956 سنة دٌسمبر 16 ، القضائٌة العاشرة للسنة 223 رقم (القضٌة2)

 . 88ص ، مذكور مطابع ، اإلداري القضاء محكمة قررتها التً القانونٌة

 العقد تمٌٌز كٌفٌة ، الحمدي مجٌد حلمً الدكتور أورده 1966/ح/2566 رقم القضٌة( 3) 

 كلٌة ، بغداد جامعة والسٌاسٌة القانونٌة العلوم مجلة فً منشور بحث ، غٌره عن اإلداري

 . 284ص ، 1986 سنة والثانً األول العددان ، الخامس المجلد ، والسٌاسة القانون

 قرار فً جاء حٌث والمصري الفرنسً اإلداري للقضاء مماثلة بطرٌقة اإلداري

 إداري عقد انه وصف علٌه ٌنطبق الطرفٌن بٌن المبرم العقد أن)  التمٌٌز المحكمة

 طرٌق ذلك فً وسلكت الدولة مرافق من مرفق تسٌٌر به قصدت اإلدارة ألن

(  خاصة بشروط المناقصة
(1)

  . 

 

 الثانً المطلب

 اإلداري للعقد االساسٌة األركان كاحد التراضً

 لنظامٌن تخضع كانت وان مدنٌة أم إدارٌة كانت سواء اإلدارة تبرمها التً العقود

 توافر كضرورة واحد تكون الفنً بالمعنى للعقد الضابطة األحكام فإن مختلفٌن

 توافق ٌتضمن المدنً كالعقد اإلداري فالعقد ، وسبب ومحل رضا من العقد أركان

 إٌجاب وجود ٌقتضً االرادتٌن وتوافق ، وحقوق التزامات إنشاء على ارادتٌن

 بوجود ٌوجد فالرضا اآلخر المتعاقد من قبول ٌصادفه المتعاقدٌن أحد من صادر
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-.  امإرادته عن التعبٌر الطرفان ٌتبادل أن بمجرد العقد وٌتم متوافقتٌن ارادتٌن

 اتباعها ٌجب معٌنة أوضاع من القانون ٌقرره ما مراعاة مع - والقبول اإلٌجاب
(2 )

 . 

 العقد تمٌٌز كٌفٌة ، الحمدي مجٌد حلمً الدكتور أورده 1966/ح/2566 رقم القضٌة( 1)

 . 284ص ، المصدر السابق ، غٌره عن اإلداري

 .  6ص ، 1977 ، الثانٌة الطبعة ، العربً الفكر دار ، اإلداري العقد ، حلمً محمود. د( 2)

 

 الجهة من صادرا ٌكون أن ٌجب.  العقد فً كطرف لإلدارة بالنسبة والرضا

 والشكل االختصاص حٌث من المقررة للنظم وفقا بالتعاقد المختصة
(1)

  . 

 العامة للقواعد ووفقا المشرع حددهم األشخاص ٌملكه ال اإلدارة باسم العقود وابرأم

 ال كما االختصاص هذا ممارسة فً غٌرهم ٌحلو أن األشخاص الهوالء ٌجوز ال

 المشرع ٌضعها التً وبالقٌود الحدود فً إال ممارسته فً غٌرهم تفوٌض ٌجوز
(2 )

 

ضمن الفرع االول وجود االدارة  والقبول اإلٌجاب المطلب هذا فً وسنتناول

 وامكانٌة التعبٌر عنها وضمن الفرع الثانً 

 األول الفرع

 والقبول  اإلٌجاب

 علٌه ٌعرض آخر شخص إلى به ٌتجه شخص إرادة عن اتالب التعبٌر هواالٌجاب 

 معٌنة بشروط أو أسس على التعاقد
(3)

  . 
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 ،1997 العربٌة النهضة دار ، اإلداري العقد نظرٌة فً دراسات ، الشرٌف عزٌزة. د( 1)

 .  15ص

 .  324ص ، سابق مصدر ، الطماوي سلٌمان. د( 2)

 االلتزام نظرٌة فً الوجٌز ، البشٌر طه محمد و البكري الباقً عبد و الحكٌم المجٌد عبد د.( 3)

 . 38ص ، 2115 بٌروت ، األول الجزء ، العراقً المدنً القانون فً

 

 قبول اإلٌجاب ذلك ٌصادف أن وٌجب العقد فً تظهر التً األولى اإلرادةفهو 

 قضت فقد اإلدارة إرادة عن التعبٌر تكوٌن إلى بالنسبة أما ، العقد ٌنعقد لكً ٌطابقه

 حٌث من المدنً العقد شأن شأنه اإلداري العقد بأن المصرٌة العلٌااالدارٌة  المحكمة

 بإٌجاب ارادتٌن توافق ٌكون أن ٌعدو فال ، لتكوٌنه زمةألال األساسٌةالعناصر 

 أو الدولة أحدهما طرفٌن بٌن التراضً على تقوم تعاقدٌة التزامات إلنشاء وقبول

 اإلدارٌة األشخاص أحد
(1)

 التعبٌر حرٌة فً األفراد مع تستوي ال االدارة ان اال.  

 إجراءات السبٌل بهذا تلتزم ألنها وذلك ، مدنٌة أم كانت إدارٌة ، اإلرادة عن

 .  واللوائح القوانٌن فً الشارع رسمها وأوضاع

 البسٌطة الصورة هذه فً تتم ال ، الهامة المعامالت والسٌما ، عقودا هناك أن حٌث

 إلى جمٌعا تصل وال درجاتها تتفاوت تمهٌدٌة مراحل اتآلب اإلٌجاب ٌسبق بل

 هو المزاد فً للبٌع الصفقة فطرح بالمزاد البٌع هو العقود وهذه ، اإلٌجاب مستوى

 هو والقبول عطاءه بتقدٌم إال ٌكون فال اإلٌجاب أما.  التفاوض إلى دعوة بمثابة

 .  معٌن شخص على المزاد إرساء
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اإلدارة دعوة عدٌ المناقصة عن اإلدارة أعالن أن على والفقه القضاء استقر حٌث
(2)

. 

 قضٌة فً) 24/4/1956 فً الصادر حكمها فً مصر فً اإلداري القضاء محكمة قضت (1)

 هً العقود هذه أن على تجار مع تعاقدها بعد التموٌن وزارة قبل من الشاي سلعة تموٌن

 ( . إدارٌة عقود

 .  81ص ، االداري القانون فً الوجٌز ، راضً لٌلو مازن. د  (2)

 

 الغالب فً وترفق اإلدارٌة العقود الٌها ٌلتح التً العامة الشروط دفاتر درجت وقد

 على العطاء مقدم التزام على النص إلى ، بالتعاقد الراغب من المقدمة اتالعطاء مع

 الفرنسً الدولة مجلس وذهب.  العطاءات لسرٌان المحددة المدة نهائٌة حتى اٌجابه

 مقدم التزام وجوب إلى(  crande)   قضٌة فً 9/7/1919 فً الصادر حكمه فً

 فٌه ورد إذ المبدأ هذا الشروط دفتر ٌتضمن لم ولو حتى سحبه وعدم بعطائه العطاء

 ذلك على وبناءا ، البلدٌة اتجاه نهائٌا المتقدمون ٌلزم العطاء تقدٌم لحظة ذمن)  

(  له القٌمة أمر عطائه بسحب رغبته أبدى بأنه(  crande) السٌد فادعاء
(1)

  . 

 فً الصادر حكمها فً ذاته االتجاه المصري اإلداري القضاء محكمة واتبعت

 بعطائه االرتباط قصد الدعوة هذه وقائع فً المدعً أن قررت عندما 24/2/1957

 من عطائه بقبول العطاء صاحب روٌخط ، المظارٌف فٌه تفتح الذي الوقت إلى

 .  عدمه
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 هنالك وإنما لعقودها اإلدارة إبرام كٌفٌة ٌنظم واحد تشرٌع ٌوجد فال  العراق فً أما

 32 رقم القانون مثال فنجد..  سواه دون العقود من معٌن بنوع تهتم مختلفة تشرٌعات

 الكبرى التنمٌة مشارٌع تنفٌذ وقانون الدولة أموال واٌجار ببٌع الخاص 1986 لسنة

 1987 لسنة 66 رقم المقاوالت شركات وقانون 1985 لسنة 61 رقم
(2)

  . 

 .  81ص ، سابق مصدر ، راضً لٌلو مازن. د( 1)

 . 469 ص ، سابق مصدر ، بدٌر محمد علً. د( 2) 

 

 

 اإلرادة فهو اإلٌجاب إلٌه وجه الذي الطرف إرادة عن اتالب التعبٌر هو -: القبولاما 

 العقد فً الثانٌة
(1)

  . 

  -: ٌأتً ما العقد به ٌنعقد حتى أي القانونً أثره ٌنتج حتى القبول فً وٌشترط

 فٌما رأٌناها التً الشروط فٌه تتوافر أن ، اإلٌجاب فً الحال هو كما ، ٌجب - 1 

 .  عنها التعبٌرو ، قانونً أثر إحداث إلى واتجاهها اإلرادة بوجود ٌتعلق

 لالٌجاب مدة هناك كانت فإذا.  قائما ٌزال ال واالٌجاب القبول ٌصدر أن وٌجب-2 

 اإلٌجاب كان وإذا.  المدة هذه فوات قبل  القبول ٌصدر أن تعٌن ضمنٌة أو صرٌحة

 ضاضانف قبل القبول ٌصدر أن فٌجب مدة له تحدد ولم العقد مجلس فً صدر قد

 .  العقد مجلس

 تعدٌل أي القبول تضمن فإذا.  تامة مطابقة لالٌجاب مطابقا القبول ٌأتً أن ٌجب-3 

 .  ٌنعقد ال العقد فإن ثانوٌة أو جوهرٌة مسألة فً لالٌجاب



26 

 ٌقبله أن فً حرا ٌكون بل القبول علٌه الٌتحتم له الموجب فإن اإلٌجاب وجه ما وإذا

 رفضه أو قبوله فً اإلٌجاب إلٌه ٌوجه من حرٌة أن غٌر األصل هو هذا ٌرفضه أو

 رخصة استعمال فً التعسف بعدم مقٌدة هً وإنما األحوال جمٌع فً مطلقة لٌست

 ال إذ شروطه حدد أن بعد التعاقد إلى الموجب دعا الذي هو كان إذا وذلك الرفض

 للعقد بالنسبة أما مشروع لسبب إال القبول ٌرفض إن الحالة هذه فً له ٌجوز

 العقد أطراف أحد أن إال القبول شروطه حٌث من المدنً العقد شأن شأنه اإلداري

 . اإلدارٌة األشخاص أحد أو الدولة ٌكون أن ٌجب

 
 .41ص ، سابق مصدر ،وعبد الباقً البكري ومحمد طه البشٌر  الحكٌم المجٌد عبد د.( 1)

 الفرع الثانً

 عنها التعبٌر وإمكانٌة اإلرادة وجود

 إرادة منه تصدر ال اإلرادة فمعدوم. المتعاقد لدى إرادة توجد أن العقد لقٌام ٌجب

 تشوبها قد التً العٌوب من خالٌة اإلرادة تلك تكون أن وٌجب كما ، القانون بها ٌعتد

 .  الحقا نبٌنها سوف والتً صحتها على وتؤثر

 من كال وأن ، ارادتٌن توافق على ٌقوم الذي المدنً العقد شأن شأنه اإلداري والعقد

 جوهرهو  وهذا.  علٌه العقد ٌفرضه بما االلتزام مختارا ٌقبل معها والمتعاقد اإلدارة

.  اإلدارة عن الصادرة األخرى التصرفات عن ٌمٌزها وما التعاقدٌة رابطةال

 العام القانون عقود فً عنها تختلف ال الخاص القانون عقود فً اإلرادة عن والتعبٌر

 مركبة مراحل عبر تتم أن جمٌعها واألنظمة القانون استلزم األخٌرة هذه وإنما ،
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 العملٌة طرح إجراءات ثم المالٌة واالعتمادات الموافقات على كالحصول.  متتالٌة

 السلطة تصدٌق إلى إضافة.  الشراء أسالٌب من غٌرها أو ممارسة أو مناقصة فً

 .التنفٌذ حٌز إلى العقد ٌخرج حتى(  الدول بعض فً)  االرساء قرار على المختصة

 فً اإلداري العقد ٌبرم الذي اإلجرائً اإلطار ان الى الفرنسً الدولة مجلس وذهب

 وفً. اإلدارة إرادة عن التعبٌر تكوٌن إلى بدورها تقود مركبة عملٌة ٌشكل نطاقه

 شأن شأنه اإلداري العقد بأن المصرٌة العلٌا اإلدارٌة المحكمة قضت الشأن، هذا

لتكوٌنه الالزمة األساسٌة العناصر حٌث من المدنً العقد
(1)

  ٌكون أن ٌعدو ،فال 

 التً قضت بها الحكمة االدارٌة العلٌا المصرٌة 1967( سنة 576القضٌة رقم )( 1)

 بٌن التراضً على تقوم تعاقدٌة التزامات إلنشاء وقبول بإٌجاب ارادتٌنتوافق 

 مع تستوي ال اإلدارة أن إال  اإلدارٌة، األشخاص أحد أو الدولة أحدهما طرفٌن

 . مدنٌة أم كانت إدارٌة ، اإلرادة عن التعبٌر حرٌة فً األفراد

 المدنٌة العقود على ٌنطبق عاما اصال وضع إلى المصري الدولة مجلس وذهب كما

 نقضه ٌجوز فال(  المتعاقدٌن شرٌعة العقد أن) بمقتضاه.  سواء حد على واإلدارٌة

 أن ٌجب تنفٌذه وإن القانون ٌقررها التً لألسباب أو الطرفٌن باتفاق إال والتعدٌله

 عن فضال النٌة حسن ٌوجبهما  مع تتفق وبطرٌقة علٌه اشتمل لما طبقا ٌكون

 . المتعاقدٌن إرادة على الداللة فً واضحة كانت متى العقد عبارات بصرٌح االلتزام

 اإلداري العقد إجراءات خالل من ٌكون اإلدارة إرادة عن التعبٌر فإن العراق فً أما

 من أو عنها التعبٌر ومن اإلرادة وجود من للتأكد كفٌلة فً اإلجراءات هذه أن حٌث

 العٌوب من سالمتها
(1)

 . 
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  .المدنً للقانون تخضع فإنها اإلدارة مع ٌتعاقدون الذٌن األشخاص إلرادة بالنسبة أما

 -: التوالً وعلى اإلرادة وعٌوب األهلٌة عوارضالفرع  هذا فً وسوف

 

 

 

 . 7ص ، السابق المصدر ، حلمً محمود. د( 1) 

 

 

 

 اوال : عوارض االهلٌة

 سالمة على ٌؤثر مما عنده التمٌٌز قدرة على فتؤثر للشخص تعرض حاالت هً

 وذلك ، القانونٌة التصرفات مباشرةقدرته  عدم إلى ٌؤدي مما اهلٌته وكمال إرادته

 عوارض وحاالت.  1951 لسنة 41 رقم العراقً المدنً القانون فً جاء ما وفق

  -: هً األهلٌة

 وهناك وأفعاله باقواله ٌعتد فال تمٌٌزه موانعد عقله فقد من وهو -: المجنون -1

 الحالة هذه فً والجنون مستمر بشكل أي المطبق جنونال األولى جنونلل حالتٌن

 أما.  باطلة تصرفات وجمٌع الممٌز غٌر الصغٌر حكم فً وهو األهلٌة عدٌم ٌكون

 مدنً( 118 المادة)  العاقل لتصرفات افاقته حال فً فتصرفاته المطبق غٌر جنونال

 التدبٌر فاسد الكالم مختلط الفهم قلٌل فكان العقلٌة قواه ضعفت من هو -: المعتوه -2
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 لذاته محجور والمعتوه.  الغالب فً المجنون ٌفعل كما ٌشتم وال ٌضرب ال ولكنه

 .  مدنً( 117 المادة) الممٌز الصغٌر حكم فً ولكنه مدنً( 94 المادة)

 أو البنٌة ضعف منها ٌعتبر فال الحقٌقً العقلٌة القوى ٌضعف العته فً والعبرة

 .  الحساب فً الخبرة عدم أو الذاكرة ضعف أو الشٌخوخة أو الشلل

 العقل مقتضى غٌر وعلى فٌه له مصلحة ال فٌما أمواله ٌبذر الذي وهو -: السفٌه -3

 المحكمة بالحجر من قرار صدور من والبد.  الخٌر سبٌل فً ذلك كان ولو والشرع

 تصرفاته ( مدنً عندئذ تصبح95على السفٌه واعالنه بالطرق المقررة المادة )

.  الممٌز الصغٌر كتصرفات
(1)

  

د. عبد المجٌد الحكٌم وعبد الباقً البكري ومحمد طه البشٌر ، المصدر السابق ،ص  (1)

72. 

 الوالٌة حق اموصٌه وجده ألبٌه ولٌس فقط وصٌها أو المحكمة السفٌه ولكن ولً

 مدنً( 119 المادة)  حجره المحكمة فكت رشده المحجور السفٌه اكتسب وإذا.  علٌه

 عن ٌمٌزها وال حةالراب التصرفات إلى عادة ٌهتدي ال الذي هو -: الغفلة ذو  -4

 حكمه الغفلة وذو.  نٌته ةوسالم لسذاجته المعامالت فً فٌغبن الخاسرة التصرفات

 األهلٌة كامل ٌكون أن ٌجب اإلدارة مع فالمتعاقد مدنً( 111 المادة. )  السفٌه حكم

 السلطة الهلٌة بالنسبة أما.  العراقً المدنً القانون قواعد علٌه نصت ما حسب

  -: هً عناصر ثالثة من تتكون فإنها اإلدارٌة

 .  بالتعاقد األذن - أ

 . العقد إبرام عملٌة - ب
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 .  العقد على التصدٌق - ج

 مختصا ٌكن لم ما إدارٌة عقودا ٌبرم أن اإلدارة موظفً من موظف ألي ٌمكن فال

 القانون فً محددون أشخاص اإلدارٌة العقود بابرام االختصاص ٌمارس بل ، بذلك

 هؤالء ٌمارس أن العام واألصل ، ولحسابها اإلدارة باسم اإلدارٌة العقود وٌعقدون ،

 أن استثناء ٌجٌز أنه إال بأنفسهم هذا اختصاصهم القانون بنص المحددٌن األشخاص

 ممارسة فً غٌرهم ٌفوضوا أو االختصاص هذا ممارسة فً محلهم غٌرهم ٌحلوا

 القانون نطاق فً االختصاص ذلك
(1)

. 

د. عبد المجٌد الحكٌم وعبد الباقً البكري ومحمد طه البشٌر ، المصدر السابق ،ص  (1)

72- 73. 

 

 ثانٌا : عٌوب االرادة

 كما الرضا ركن هو أهمها ومن العقد أركان توافر من البد اإلداري العقد ٌنشأ لكً

 سلٌما ٌكون أن ٌقتضً بل الرضا وجود ٌكفً ال ولكن البحث هذا فً سابقا أسلفنا

 والقضاء واالستغالل والغبن واالكراه والتغرٌر كالغلط اإلرادة عٌوب من خالٌا

 من عٌب ٌشوبها الً اإلدارٌة العقود إبطال فً المدنً القضاء مسلك ٌسلك اإلداري

 أبرٌل 26 فً الفرنسً الدولة مجلس حكم ذلك على األمثلة أوضح ومن العٌوب هذه

 أحد تعاقد حٌث) .. الغلط فً الوقوع بسبب إدارٌا عقدا أبطل الذي 1951 سنة

 قصدت قد اإلدارة أن حٌن فً ، الشخصٌة بصفته اإلدارة مع الشركات ممثلً

..(  للشركة ممثال بصفته معه التعاقد
(1 )

 . 
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 وسنوضحها.  أربعة هً العراقً المدنً القانون علٌها نص كما اإلرادة وعٌوب

  -: التوالً على

 إجبار هو)  مدنً( 1/112)  المادة من األولى الفقرة تعرفه كما -: اإلكراه -1

( رضاه دون عمال ٌعمل أن على حق بغٌر الشخص
 (2 )

 فً باإلكراه والمقصود. 

 .  رضاه بدون عقدا ٌبرم أن على الشخص إجبار هو القانون

 

 
 .  351 ص ، السابق المصدر ، الطماوي. د( 1) 

 . 75 ص سابق، مصدروعبد الباقً البكري ومحمد طه البشٌر ،  الحكٌم المجٌد عبد. د( 2) 

 

 ٌرٌد أن بٌن خٌر ألنه موجودة إرادته فالمكره ٌعدمه ال ولكنه الرضاء ٌفسد واالكراه

 صدرت اإلرادة أن إال ، الضررٌن أهون فاختار به هدد الذي هوالمكر به ٌقع أن أو

  ختارهم حرة لٌست منه

 هو وٌكون.  الواقع غٌر اعتقاد على ٌحمله الشخص ذهن فً ٌقوم وهو -: الغلط -2

 قانونً تصرف آبرام إلى بالشخص ٌؤدي للواقع كاذب تصور فهو التعاقد إلى الدافع

 لٌس وهو أثري به وٌعتقد تمثاال ٌشتري كشخص األمر حقٌقة تبٌن لو ٌبرمه كان ما

  كذلك

 القانون فً العقد توقٌف أسباب من سببا لٌس وحده فالتغرٌر -: التغرٌر مع الغبن -3

 عٌوب من بل ، الرضا عٌوب من عٌبا لٌس فاحشا ولو الغبن وكذلك الٌه المشار

 . مدنً(  124/1 المادة)  خاصة أحوال فً العقد
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 معه التعاقد على األقدام فً ترغبه أمورا آلخر المتعاقدٌن أحد ٌذكر أن هو فالتغرٌر

 .  معه التعاقد تدفعه فعلٌة بإجراءات ٌقوم أو ،

 عدم أو هواه أو طٌشه أو لحاجته المتعاقدٌن أحد استغالل هو -: االستغالل: رابعا

مدنً( 125) المادة ، إدراكه ضعف أو خبرته
(1)

  . 

 

 ص سابق، مصدر ،وعبد الباقً البكري ومحمد طه البشٌر  الحكٌم المجٌد عبد. د( 1) 

75. 

 

 

 

 الخاتمة

بعد ان اشرفنا على نهاٌة البحث التراضً فً العقد االداري البد ان نبٌن اهم النتائج 

 التً توصلنا الٌها وهً ما ٌلً : 

 . متبادل التزام وإنشاء خلق على االرادتٌن اتفاق هو عامة بصفة العقد أن -1

 .التعاقد قبل مستوفاة شروط على والمواطن اإلدارة بٌن العقد ٌقوم أن ٌجب -2

 عالقتها وتعزٌز قانونٌة بطرٌقة العامةالمرافق  تسٌٌر ٌهدف العقد االداري الى -3

 . االقتصادٌة المشارٌع إلنماء المواطن مع

 والسٌما جمٌعا العقد أركان توافر وجوب حٌث من المدنً كالعقد اإلداري العقد -4

 .  قانونٌا أثرا ٌنتج أن ٌمكن حتى الرضا ركن
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 األحكام إلى ٌعود وهنا ذلك فً المرجع هً المدنً القانون قواعد أن ورأٌنا -5

 القانون روابط بٌن تطبٌقها فً ٌختلف وال العدالة تستلزمها التً للعقد الضابطة

 . والعام الخاص

 العقود لتعلق وذلك المدنٌة العقود من نطاقا أوسع اإلدارٌة العقود بطالن إن -6

 . العام بالصالح اإلدارٌة
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 قائمة المصادر

 الكتب القانونٌة  -اوال :

 بشأن 1998 لسنة( 89) رقم للقانون وفقا اإلدارٌة العقود آثار كتاب ، علً محمد إبراهٌم( 1)

 ، الثانٌة الطبعة ، القاهرة ، العربٌة النهضة دار ، التنفٌذٌة والئحته والمزاٌدات المناقصات

2113. 

العامة ، األسس والوظائف ، الطبعة الخامسة ، النمر ، سعود وآخرون ، اإلدارة (2)

 . هـ1422الرٌاض ، 

 .هـ1427 ، األولى الطبعة ، والوظائف النظرٌات اإلدارة ، سعد خالد ، الجضعً (3)

 . ه1413 ، الرابعة الطبعة ، الحدٌثة اإلدارة أصول  هللا، عبد أحمد ، لصبابا (4)

 1976 القاهرة ، العربٌة النهضة دار ، اإلدارٌة العقود فً العامة النظرٌة:  بدوي ثروت (5)

 الطبعة ، العربً الفكر دار ، اإلدارٌة للعقود العامة األسس ، الطماوي محمد سلٌمان (6)

 . 1948 ، الرابعة

 .1981،  العربٌة النهضة دار ، اإلداري العقد نظرٌة فً دراسات ، الشرٌف عزٌزة (7)

عبد المجٌد الحكٌم ، الموجز فً شرح القانون المدنً ، الجزء االول ، مصادر ( 8)

 .1963االلتزام ، الطبعة الثانٌة ، بغداد 

 القانون ومبادئ ألسس تطبٌقٌة دراسة ، االداري القانون كتاب  هللا، عبد بسٌونً الغنً عبد (9)

 2115 ، اإلسكندرٌة ، المعارف منشأة ، مصر فً وتطبٌقها االداري

 

 ، القاهرة ، العربً الفكر دار ، اإلداري العقد تعدٌل فً اإلدارة سلطة:   الفحام علً (11) 

1976. 

 القانونٌة المكتبة ، اإلداري القانون وأحكام مٌادن كتاب ، وآخرون ، بدٌر محمد علً( 11)

 .بغداد
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 اإلدارٌة للعقود العامة النظرٌة فً الوجٌز ، الدلٌمً هللا عبد ومحمد خماس أحمد فاروق( 12) 

 1992 ، الموصل جامعة ،

 االداري القانون فً الوجٌز ، راضً لٌلو مازن( 13)

 .2119ماهر صالح عالوي ، الوسٌط فً القانون االداري ،  (14)

 ،(  مقارنة دراسة)  اإلداري العقد إنهاء فً اإلدارة سلطة ، البدٌع عبد صالح محمد (15) 

 .1993 ، القاهرة ، العربٌة النهضة دار

محمد السناوي ، التطورات الحدٌثة للطعن بااللغاء فً عقود االدارة ، دار  (16)

 .1994النهضة العربٌة ، القاهرة ، 

 1977 ، الثانٌة الطبعة ، العربً الفكر دار ، اإلداري العقد ، حلمً محمود (17)

 

 -الرسائل الجامعٌة : -ثانٌا :

د. حلمً مجٌد حمدي ، كٌفٌة تمٌٌز العقد االداري عن غٌره ، بحث منشور ، مجلة العلوم  -

القانونٌة والسٌاسٌة جامعة بغداد كلٌة القانون والسٌاسة ، المجلد الخامس ، العددان االول والثانً 

 . 1986، سنة 

 

 القوانٌن  -ثالثا :

 المصري . الخاص بمجل الدولة 1949( لسنة  9( القانون رقم ) 1)

 الخاص بمجل الدولة المصري . 1955( لسنة  165القانون رقم )  (2)

 الخاص بمجل الدولة المصري . 1972( لسنة  47القانون رقم )  (3)

 . 1969لسنة  83قانون المرافعات المدنٌة العراقً رقم  (4)

 مجلس الدولة العراقً  1989( لسنة  116القانون رقم )  (5)

 .1951لسنة  41رقم القانون المدنً العراقً  (6)

 

 


