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 م 2022، سلطة اإلدارة في اإلنهاء اإلنفرادي للعقد
       2د. على حسين الجيالني                   1أسماء أحمد الحاج

  

 
 القانون.  يدراسة مستلة من بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه ف ❖

 .(السودان ) جامعة الجزيرة ، ن كلية القانو، لقانون اباحث ودارس للحصول على درجة الدكتوراة في   :مد الحاج أسماء أح 1
 ، جامعة الجزيرة )السودان(.عميد كلية القانون  ،  أ. مشارك   :د. على حسين الجيالني 2

 مستخلص 
تمام هذا العقد نهائيا دتها المنفردة قبل إز مهم في عقودها اإلدارية، هو قدرتها على إنهاء العقد اإلداري بإراتتمتع اإلدارة بامتيا

حتى دون أن يصدر خطأ من المتعاقد معها، وتعتبر هذه السلطة أو الميزه من أهم ما يتميز بها العقد اإلداري عن العقد المدني  
رة في إنهاء العقد  . وللدراسة اهمية كبيرة تكمن في التعرف على مدى سلطة وصالحية اإلداالذي أساسه "العقد شريعة المتعاقدين"

لهذه  ا اإلدارة  ممارسة  على  المترتبة  القانونية  اآلثار  ومعرفة  السلطة  لهذه  القانوني  األساس  وماهو  المنفردة،  باإلرادة  إلداري 
يا  التي يتحملها المتعاقد جراء اإلنهاء اإلنفرادي لإلدارة وبين المزا السلطة. لذا هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى تناسب االعباء

و  بها  ينتفع  المنهج التي  الدراسة  اتبعت  كذلك  العقد،  اتمام  وقبل  اإلنفرادي  لإلنهاء  نتيجة  يتحملها  التي  لألعباء  توازن  حداث  ا 
دارة المتعاقدة تمتلك إمتيازات السلطة العامة، وبذلك  االستقرائي والتحليلي والمقارنة بين أنظمة قانونية توصلت الدراسة إلى أن اإل

لليمكن لها أن   التكيف  تضع حدًا نهائيًا  التعاقدية لضروريات المصلحة العامة، وذلك اعمااًل بمبدأ  عقد اإلداري، وتفك الرابطة 
نهاء اإلنفرادي للعقد ال يضر الذي يسري على المرافق العامة ولكن دون اجحاف في حق المتعاقد معها أي أنه البد أن يكون اإل

با الدراسة  أوصت  كما  معها.  بتشريع نصوصبالمتعاقد  تفصيلية    الهتمام  وأسس  وتضع ضوابط  االدارية  العقود  تحكم  قانونية 
بد فال  التعاقد،  والنقابية سببًا إلنهاء  الشخصية والمهنية  األسباب  المنفردة، واأل تكون  باإلرادة  للعقد  اإلدارة  أن    واضحة إلنهاء 

االجرا الغاية من هذا  أن يكون  المشروعية، كما يشترط  العيراعى مبدأ  المصلحة  بما ء تحقيق  العام  المرفق  تنظيم  امة كإعادة 
يتالءم مع التطورات العلمية الحديثة. كما أوصت بان يكون هناك تناسب بين الجزاءات المالية الناجمة عن االنهاء االنفرادي  

 لظروف المحيطة بالمتعاقد.وحجم االضرار مع مراعاة ا
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  : مقدمة

 أحد بتحقق أو له، المقررة المدة بإنتهاء أو التزامات من عليه ترتب لما الكامل بالتنفيذ اإلداري  العقد ينتهي قد
 يقضي المتعاقدين بين يوقع رضائي اتفا  على بناء العقد ينتهي كما العقد، بنود في عليها المنصوص الشروط
 وقد محله. بهالك أو مستحياًل، أمراً  العقد تنفيذ من تجعل قاهرة قوة بفعل أو تمامه، قبل انهائيه أو العقد بفس 
 وتتمتع اإلداري . باإلنهاء مايسمى وهو المنفردة بإرادتها العقد بانهاء وتقوم وامتياز سلطة باعتبارها اإلدارة تتدخل
 العقد هذا اتمام قبل المنفردة بإرادتها اإلداري  العقد إنهاء على قدرتها هو اإلدارية عقودها في مهم بامتياز اإلدارة
 واإلدارة العام، الصال  لتحقيق إال يتم لم عقد اإلداري  فالعقد المتعاقد. جانب من خطأ يصدر أن دون  نهائيا،
 المنفردة، بإرادتها العقد إنهاء في الحق دائماً  لإلدارة يكون  هنا من العام، الصال  تحقيق على المس ولة هى

    ذلك. يقتضي العام الصال  أن قدرت متى خطأ، ألي معها المتعاقد ارتكاب ودون 
: الدراسةأ مية 
 انهاء العقد اإلداري  في اإلدارة  وامتيازالتعرف على مدى سلطة .1
 تحديد االساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة االدارة في انهاء العقد اإلداري  .2
 التعرف على اآلثار القانونية المترتبة عن ممارسة االدارة لسلطة انهاء العقد االداري  .3

: الدراسةأ دا  
 وبين المزايا التي ينتفع اإلنهاء اإلنفرادي لإلدارةتناسب االعباء التي يتحملها المتعاقد جراء  التحقق من .1

 .بها
 معرفة االساس القانوني الذي تستند عليه االدارة إلنهاء العقد اإلداري  .2
 .انهاء اإلدارة للعقد قبل اتمامهعباء التي يتحملها المتعاقد جراء لالتوازن احداث  .3
 مما ي دي إلى انهاء مراعاة الظروف المحيطة بالمتعاقد والتي من شأنها إحداث اخال  في بنود العقد .4

. العقد من جانب اإلدارة
 الدراسة:م  لة 

 من حققلسلطة االدارة في انهاء العقد اإلداري ت قانونياً  نظاماً  تتبن قد بأن القوانين القو  يمكن مدى أي إلى
 محافظة علىوا   انهاء العقد اإلداري من جهةفي اإلدارة سلطة امتياز من الهدف تحقيق بين الموازنة خالله
.  من جهة اخرى األفراد ومصال  حقو  

 : الدراسةمنهج  
 .والمقارنةالتحليلي و  المنهج االستقرائياتبعت الدراسة  
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 دراسات سابقة:
  جامعة –  المنفردة  باإلرادة  اإلداري   العقد   بعنوان:انهاء  منصور  الكريم  عبد  عادل  ذيفةالطالب:ح  دراسة
  ومصر   فرنسا  في  سواء  اإلداري   الفقه   اغلب   اتفق  إلى:  الدراسة  توصلت   حيث   2015-االوسط  الشر  
  بينما   االنفرادي  العقد   انهاء  سلطة  لإلدارة  يحدد   قانوني  كأساس  العامة  المصلحة  تحديد   على

دارة في  قانوني لسلطة اإلالعام  أساس  لجمع بين فكرتي السلطة العامة والمرفق  ا  دراستنا   استعرضت 
 . إنهاء العقد

فريدة مودع  الطالبة:  اإلداري    دراسة  العقد  انهاء  في  اإلدارة  :سلطة  خيضر  –بعنوان  محمد  جامعة 
اإلدارة في انهاء العقد  إلى ان سلطة  حيث توصلت الدراسة    2015-2014-جمهورية الجزائر-بسكرة 

ى االنهاء.  في القانون أو العقد وال يحق للمتعاقد االعتراض عل اإلداري سلطة مقررة ولو لم ينص عليها
بالرغم من انها امتياز مكفو   ه السلطة  هذ بينما تناولت دراستنا القيود والشروط التي تحد من استعما   
 لإلدارة بوصفها صاحبة السلطة العامة والمصلحة العامة. 

 :الدراسة ي لة 
 جاءت هيكلة الدراسة كاآلتي 

 اإلداري والتكييف القانوني لها  إنهاء العقد اإلدارة في مفهوم سلطة  :االو المبحث 
 تعريف العقد اإلداري  :االو  المطلب 

 إنهاء العقد اإلدارة في مفهوم سلطة  المطلب الثاني :
 التكيف القانوني لسلطة اإلدارة في إنهاء العقد اإلداري  المطلب الثالث:

 اإلداري  نهاء العقد سلطة االدارة في ا االساس القانوني لالمبحث الثاني : 
 فكرة السلطة العامة  لب االو : المط

 المرفق العام فكرة المطلب الثاني: 
لجمع بين فكرتي السلطة العامة والمرفق العام كأساس قانوني لسلطة اإلدارة في إنهاء ا المطلب الثالث:

 :العقد 
 داري حدود سلطة اإلدارة في إنهاء العقد اإل المبحث الثالث:
 حالة عدم وجود خطأ من المتعاقد  المطلب األو  :

 حالة خطأ المتعاقد  الثاني: المطلب 
 : آثار سلطة اإلدارة في انهاء العقد اإلداري المطلب الثالث 
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 :المبحث االول
 القانوني لها والتكييف اإلداري  إنهاء العقداإلدارة في مفهوم سلطة 

 المطلب االول: تعريف العقد اإلداري 
  أن   واليعدو  لتكوينه،  األساسية   العناصر  حيث   من  المدني  العقد   مع  كبير   بشكل  يتفق  اإلداري   لعقد ا  إن

  . وأركانها   جوهرها  في   تتفق  نوعها   كان  أياً   فالعقود   معين،  قانوني   أثر  إحداث   على  إرادتين  توافق  يكون 
 العقد   فإن  ثم  ومن  ،قانوني  اثر  إحداث   على  إرادتين  توافق  أساس  على  عامة  بصفه  يقوم  اإلداري   فالعقد 
  في   يتمثل  محدد   أثر  إحداث   بقصد   طرفيه  إرادتي  توافق  اساس  على  يقوم  رضائي   قانوني  تصرف  هو

  بين   اتفا   كل  فليس  العقد   صفة  انتفت   االثر  هذا  اختلف  فإذا  إنهائه،  أو  أوتعديله  أونقله  التزام  إنشاء
 (1) عقدًا.  يشكل رفينط

 فيها  ورد   وقد   المس ولين  أحد   ضد   السودانين  المواطنين  أحد   سابقة  جاءت   اإلداري   العقد   تعريف  وحو 
 تكون   الذي   العقد   ولكن  إدارياً   عقد   فيه  طرفاً   اإلدارة  تكون   عقد   كل  ليس  أن  به  المسلم  )من  اآلتي

 العقود   مجا   في  مألوفه  غير  خاصه  شروطاً   ويتضمن  عام  بمرفق  ويتصل  فيه  طرفاً   الحكومية  الجهات 
  (2)إداريًا(. عقداً  يكون  الخاصة

 -:  يلي  ما ابرزها من ولعل اإلداري  العقد  يخص  فيما تعريفات  عدة وردت  ولقد 
  العام   القانون   اشخاص   من  معنوي   شخص   يبرمه  الذي  بأنه"العقد   الطماوي   سليمان  الدكتور  عرفه  لقد 

  العام   القانون   باسلوب   باألخذ   العقد   هذا  في  نيته  يظهر   وأن  ره،تسيي  أوبمناسبة  عام  مرفق  إدارة  بقصد 
 (3)الخاص. ون القان في مألوفة غير  استثنائية شروطاً  العقد  بتضمين وذلك حكامه،وا

  ابتغاء   عام   مرفق  وتسيير   إلدارة  العامة  المعنوية  االشخاص   أحد   يبرمه  الذي  العقد   ذلك  آخر  عرفه  ولقد 
   من آخر نوع على  انطوائه يعني بما القانون  في المقررة االساليب  هذه في متبعاً  عامة،  مصلحة تحقيق

 
 

 

   القاهرة،   العربية  النهضة  ،دار   الثالثة  الطبعة  لاللتزام،  العامة  النظرية  في  محمود،الوجيز  الدين   جما   زكي  د.   .1
 35ص  ،م1978

 . 282م،ص1982مجلة االحكام القضائية السودانية 1982/ 120م/م ع/ط  .2
 العربي،مصر، الفكر مقارنة، الطبعة الخامسة، دار  دراسة اإلدارية  للعقود األسس العامة د. محمد سليمان الطماوي، . 3

 . 408صم.1999
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  (1) الخاص. القانون  عقود  في االتباع  المألوفة غير الشروط
  التي   العقود   سائر   شأن   اإلداري   العقد   بأنه   اإلداري   العقد   المصرية  العليا   اإلدارية  المحكمة  عرفت   ولقد 

  إنشاء   هو   معين  قانوني  أثر  إحداث   إلى   تتجهان  إرادتين   بتوافق  يتم  الخاص   القانون   ألحكام   تخضع 
  اشخاص   إلى   موضوعية  عامة   قانونية  مراكز  إسناد   يتضمن   شرطياً   عمالً   وليس  لهأوتعدي  التزام

 (2) بذواتهم.
  العتبار   "يتعين  بأنه  قضت   حيث   اإلداري،  العقد   مفهوم  مصر  في  العليا  الدستورية  المحكمة  حددت   ولقد 
  بنشاط   قد الع  يتصل  وأن  عامة،  سلطة  بوصفه  يتعاقد   عامًا،  معنوياً   شخصاً   أحد   يكون   أن  إدارياً   العقد 
  أسلوب   انتهاج  وهو  اإلدارية  د للعقو   المميز  بالطابع  يتسم  وأن  تنظيمه،  أو  تسييره  بقصد   عام،  مرفق

  (3)ي.المصر  القانون  روابط إلى بالنسبة استثنائية شروط من العقود  هذه تتضمنه فيما العام القانون 
 أحد   يكون   أن  إدارياً   العقد   تبارالع  يتعين  أنه  المقرر  من  بأنه  بالكويت   العليا  االستئناف  محكمة  وقضت 
  بقصد   عام  مرفق  بنشاط   العقد   يتصل   وأن  عامة،  سلطة  بوصفه  يتعاقد   عاماً   معنوياً   شخصاً   طرفيه
  فيما   العام  القانون   اسلوب   انتهاج   وهو  اإلدارية  للعقود   المميز  بالطابع  يتسم  وأن  تنظيمه،  أو  تسييره 

 (4)الخاص. القانون  روابط ىإل بالنسبة  استثنائية شروط من العقود  هذه  تتضمنه
 إنهاء العقد اإلدارة في مفهوم سلطة  :الثانيالمطلب 

نهائيًا للعقد اإلداري،   المتعاقدة إمتيازات السلطة العامة، وبذلك يمكن لها أن تضع حدًا  تمتلك اإلدارة 
وذلك   العامة،  المصلحة  لضروريات  التعاقدية  الرابطة  التكي إ وتفك  بمبدأ  يسر يعمااًل  الذي  على ف  ي 

 (5)افق العامة.المر 

كون نهاية طبيعة وبالطريقة العادية التي تنتهي  والعقود اإلدارية بشكل عام تنتهي بطر  مختلفة فقد ت
هو   وهذا  كاملة  العقد  في  وردت  التي  اإللتزامات  تنفيذ  حالة  في  إما  وذلك  عامة،  بصفة  العقود  بها 

 
 . 244م ،ص20112،د.محمد جما  الذنيبات، الوجيز في القانون اإلداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط. 1
أبريل وفي ذات المعنى حكمها في    8  ،جلسة    9لسنة    1020المحمة اإلدارية العليا بمصر في الطعن رقم  حكم  .2

 ، احكام المحكمة اإلدارية باالسماعيلية)مرجع الكتروني(. 92/8/2001 ،ع،جلسة  43لسنة   5559الطعن 
  )تنازع( ،مجموعة احكام المحكمة 21لسنة    1القضية رقم    م في 1991يناير5حكم المحكمة الستورية العليا بتاري   .3

 (. 536/ 4الدستورية العليا)ج
 م. 1995مجلة القضاء والقانون بدولة الكويت سبتمبر 1989/ 32/1تجاري جلسة  122/1988الطعن بالتمييز رقم  .4
 . 79م،ص2005محمد صغير بعلي،العقود اإلدارية،دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر، .5



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

Science  ISSN:1858-7852                                                                                    ISSN:1858-7860 
 Volume(15) Issue(28): June 2022      (28( العدد)15المجلد)  2022يونيو                                                      

                                                                                   

6 
 

وكما اوردنا    (1)اللتزامات العقدية الواقعة عليهما.األصل العام أي ترتيب جميع آثاره ووفاء الطرفين با 
أن العقود قد تنتهي بطريقة طبيعية في حا  قيام كل طرف بتنفيذ التزاماته واتمام موضوع العقد ففي  
عقد المقاولة إذا اتم المتعاقد التزاماته بموجب العقد ووفت اإلدارة بالتزاماتها تجاهه انتهى العقد باتمام  

 ( 2)كل طرف بما عليه.موضوعه ووفاء 
ا العقد  او قبل  ونجد أن  تام  الطبيعية بشكل  نتيجته  تتحقق  الطرفين وقبل أن  باتفا   ينتهي  إلداري قد 

انتهاء مدته، والفس  بهذه الطريقة يمكن تطبيق القواعد العامة بشأنه كذلك الواردة في القانون المدني،  
المخ الجهة  من  الرسمية  الموافقات  أخذ  يجب  أنه  قواعد سوى  وفق  اإلداري  العقد  بإبرام  تصة 

االختصاص، ويجب أن تكون ارادة إنهاء العقد بهذه الطريقة واضحة ال يكتفها الغموض، وفيما عن  
ذلك فأن المتعاقدين احرار في  الطريقة التي يتفقون بموجبها على انهاء العقد والتقابل بشأنه، وقد يتفق  

وقد    (3)ضًا عن ذلك.ير الى ذلك وال يستحق  المتعاقد تعويالطرفان مع الفس  على تعويض كما ال يش
ومن  اإلدارية،  العقود  في  السلطة  مظاهر  من  يعتبر  وهذا  المنفردة  بارادتها  العقد  بإنهاء  اإلدارة  تقوم 
السمات االساسية التي تميز العقد اإلداري عن عقود القانون الخاص ومن االمتيازات التي تتمتع بها  

ااإلدارة في عالق  ذلك في  التعاقدية سواء نص على  المتعاقد معها  تها  ينص، وسواء أخل  لم  أم  لعقد 
العام   المرفق  تسيير  وضرورات  العامة  المصلحة  فاعتبارات  نية،  بحسن  نفذه  أم  التعاقدية،  بالتزاماته 

 ( 4) بانتظام وتطويره باستمرار قد تملي على اإلدارة وضع حد لعالقتها التعاقدية.

 

 

 

 

 

 

 

 . 149م،ص  2013راضي، العقود اإلدارية في القانون الليبي المقارن ، مطبعة عصام جابر، اإلسكندرية، مازن ليلو  .1
 . 724م،ص 2003،دار وائل للنشر،1علي خطار شنطاوي،الوجيز في القانون اإلداري،ط .2
 . 223،ص م 7197د.محمود حلمي، العقد االداري, الطبعة الثانية، دار الفكر العربي،مصر ،  .3
ي عبد الكريم،االسس القانونية الالزمة لمشروعية العقد اإلداري واهميتها في أداء السلطة لواجباتها،مجلة  ل   4

 .115م،ص2011، 53ديالي،العدد 
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 المطلب الثالث: 

 اإلدارة في إنهاء العقد اإلداري ف القانوني لسلطة يالتكي

يف القانوني لسلطة اإلدارة في إنهاء العقد اإلداري، فهناك من إعتبرها  يثار جد  فقهي كبير حو  التكأ
مجرد صورة من صور التعديل الذي طرأ على العقد، حيث يعد التعديل من أهم الحقو  والسلطات التي 

عقود مع أشخاص القانون الخاص، بل يعتبرون اإلنهاء مجرد  أثناء إبرامها وتنفيذها للتمتع بها اإلدارة  
تعديل أو صورة من صوره المختلفة. بينما الرأي المخالف يرى أن سلطة اإلنهاء التي تمتلكها  لإمتدادًا ل

ي في سلطة  اإلدارة هي سلطة مستقلة بذاتها، وبالتالي لها مفهوم ونطا  ووسيلة وقيود مختلفة عن الت
 (1)التعديل.

   سلطة اإلنهاء صورة من صور التعديل: .1
الخصائص المميزة للعقود اإلدارية،  ىتعد سلطة اإلدارة في تعديل عقودها اإلدارية بإرادتها المنفردة إحد 

  مقتضاها تستطيع اإلدارة أثناء تنفيذ العقد اإلداري أن تعد  في إلتزامات المتعاقد معها وفقا لما بوالتي  
العامة. وقد كان المتفق عليه في العقود الخاصة أن تعديل العقد ال يتم إال بموافقة  تقتضيه المصلحة  

القوة  القانون المدني، وكذا مبدأ  بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في  األطراف عماًل 
اإلنفرادي  لك سلطة التعديل  الملزمة للعقد، لكن اإلدارة على خالف ذلك، وفي إطار عقودها اإلدارة تمت

  (2) دون الحاجة إلى رأي أو رضى المتعاقد معها.
وتظهر سلطة التعديل اإلنفرادي في صور عدة لعل من بينها حسب أصحاب هذا التوجه، إنهاء العقد 
بإرادتها المنفردة، بل أن هناك شبه إجماع في الفقه المقارن على أن سلطة اإلنهاء هي مجرد صورة  

ا فالقاعد من صور  أو  لتعديل،  بالزيادة  أو تعديل شروطه  العقد  تعديل  العامة حسب هذا اإلتجاه أن  ة 
النقصان وسواء نص عليه العقد أم لم ينص، يوجد في كل العقود اإلدارية عدا تلك الشروط التعاقدية  

إال   تعديلها  يجوز  فال  اإلمتياز،  عقد  قبيبفي  من  ليست  ألنها  اإلدارة  مع  المتعاقد  الشروط  موافقة  ل 
 (3) ية المتعلقة بالمرفق العام.الالئح

 

 . 83م،ص 2008عبد الحميد مفتاح خليفة، العقود اإلدارية واحكام ابرامها، دار المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع ، .1
قضائية(،دارالهدى،الجزائر،د   د.عا   .2 فقهية  والعقود)تشريعية  للقرارات  العامة  ،النظرية  -109ص    م 2002بوعمران 

110 . 
 . م2008،عبد الحميد مفتاح خليفة، العقود اإلدارية واحكام ابرامها، دار المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع .3
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 ويشمل نطا  التعديل البنود اآلتية:
 : التعديل في مقدار إلتزامات المتعاقدأ. 

أو إنتقاصها، والتعديل   بزيادتهاحيث تستطيع اإلدارة أن تعد  في مقدار إلتزامات المتعاقد معها وذلك  
 على مقدار اإللتزامات وليس على نوعها.  يرد 
 
 : التعديل في طرق وسائل تنفيذ العقد. ب

يستوجب إصالح   ما  العقد  تنفيذ  أثناء  لها  تبين  لما  التنفيذ  تعد  في طر  وسائل  أن  اإلدارة  تستطيع 
إقتصادًا وأكثر   فنية أكثر  التي تقتضي إستعما  وسائل  المشروعات األصلية  التي تضمنتها  األخطاء 

 (1)األصلية.ت تقدمًا من تلك المنصوص عليها في المشروعا
ومن مصر الفقيه "سليمان  ومن الفقهاء الم ودين لهذا اإلتجاه في فرنسا نذكر "ريفيرو"، "دي لوبادير"،  

سلطة اإلنهاء سلطة مستقلة وقائمة بذاتها بالرغم من وجود شبه إجماع في الفقه الفرنسي  ف  .الطماوي"
ن صور سلطة اإلدارة في  ي إال صورة م اإلداري ما ه والمصري على أن سلطة اإلدارة في إنهاء العقد  

"بنوا" " الفرنسي  الفقيه  أن  إال  اإلدارية  bonoitالتعديل.  اإلدارة في فس  عقودها  أن حق  إلى  " ذهب 
بإرادتها المنفردة هو مبدأ مقرر بواسطة القضاء، إال أنه يضيف إلى ذلك أن هذه السلطة تختلف عن  

إذ أن التعديل معناه أن يفرض على المتعاقد   (2) المستقل.  منها نطاقها  سلطة التعديل اإلنفرادي، فلكل
تقديم أشياء أو أداء أعما  لم ينص عليها في العقد، في حين يشمل إالنهاء أي حذف جزئي أو كلي  
وليس  للعقد  جزئيًا  إنهاءًا  يعتبر  فهو  وبذلك  عنها  بدياًل  تقديم  منه  يطلب  أن  دون  المتعاقد  اللتزامات 

 (3) له(.تعديالً 

 

 

 

 
 

الفقه وقضاء    د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسئولية اإلدارة عن   .1 القانونية)القرارات والعقود اإلدارية في  تصرفاتها 
 .22م،ص 2007مجلس الدولة(، منشأة المعارف،االسكندرية،مصر،

 . 84د.عبد الحميد مفتاح خليفة ، العقود اإلدارية واحكام ابرامها ،مرجع سابق ،  .2
 . 22يز عبد المنعم خليفة،العقود اإلدارية،مرجع السابق،صد.عبد العز  .3
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 :  الثاني بحثالم
 :اإلداري  االساس القانوني لسلطة االدارة في انهاء العقد

وقد   اإلدارة  سلطة  عليه  تقوم  الذي  القانوني  األساس  وضع  حو   وتوجهات  نظريات  عدة  ظهرت  لقد 
بدليل كثرة األفكار التي لم تخرج عن نطا  فكرتين هما السلطة العامة    عرفت هذه المسألة جداًل كبيراً 

 فق العام.وفكرة المر 
 المطلب األول: 

 فكرة السلطة العامة:
ن تطبق اإلدارة قواعد قانونية  أيقصد بالسلطة العامة كأساس قانوني لسلطة اإلدارة في إنهاء عقودها  

راد الذين يرغبون في التعاقد معها، هذا من جانب خاصة ومتميزة  تختلف عن تلك المطبقة على األف
لقد و   (1) ينة مقارنة بما هو عليه الحا  بالنسبة لألفراد من جانب آخر.وأن تتمتع اإلدارة بإمتيازات مع

العامة   السلطة  أن  حيث  قديم  تقليدي  مفهوم  من  اإلداري  القانون  في  العامة  السلطة  فكرة  تطورت 
جبار المحكومين على الخضوع وطاعة أوامر وتوجيهات تنحصر في قوة وسلطة   اإلخضاع والبطش وا 
مفهو  تطور  ثم  إستعما   الحاكم،  حق  يعني  وأصب   عشر  التاسع  القرن  خال   العامة  السلطة  فكرة  م 
والن األمر  وقوة  ثم تطورسلطة  والملزمة،  المنفردة  اإلدارة  بإرادة  العامة خال     هي  السلطة  مفهوم فكرة 

العشر  وقانونية.القرن  فنية  العامة مجرد فكرة  السلطة  األساليب    (2) ين فأصبحت فكرة  تضمن مجموعة 
تستعين بها اإلدارة في أداء مهام وظائفها لتحقيق األهداف العامة،   ازات واإللتزامات والقيود التيواإلمتي

 بما يحقق المصلحة العامة في المجتمع. 
أطلق عليها مدرسة السلطة العامة، أو مدرسة "تولوز"،   يعتبر "موريس هوريو" رائد هذه المدرسة التي

ومن ثم فإن لها أن تستعمل أساليب السلطة العامة، كأن تنزع ملكية  إن للدولة إرادة تعلو إرادة األفراد  
فاإلدارة إذا قامت بهذا النوع من األعما   (   3)المرور.  أو تنظم حركة   و طريقاً فردًا أو أن تغلق محاًل أ 

 

م، ص  2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1النظام اإلداري ، الجزء -، القانون اإلداري عمار عوابدي .1
137 . 

 .  80عبد الحميد مفتاح خليفة ، العقود اإلدارية واحكام ابرامها، مرجع سابق ، ص .2
يع، )بدون بلد نشر(، )بدون سنة نشر(،  وجيز في القانون اإلداري ، دار الجسور للنشر والتوز عمار بوضياف، ال .33

 50ص
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منازعاتها المترتبة عن هذه األعما     ام القانون اإلداري، كما تخضع فيضع لمبادئ وأحكوجب أن يخ
 قاضي اإلداري.أمام ال

وهكذا يرى جانبًا من الفقه أن سلطة اإلدارة في اإلنهاء، إنما تقوم على فكرة السلطة العامة، أكثر من  
ارسة هذه  مويعتبر الصال  العام شرطًا لمقيامها على فكرة الصال  العام أو مقتضيات المرفق العام،  

دارة في مجا  العقود اإلدارية بإمتياز التنفيذ  السلطة أكثر من أن يكون أساسا قانونيًا لها، إذ تمتع اإل
 (1)اسع فهي تستطيع أن تضع حدًا للعقد بإرادتها المنفردة بإعتبارها سلطة إدارية.المباشر على نطا  و 

 المطلب الثاني:
 :مرفق العامفكرة ال 

ر القرن التاسع  يرجع أساس فكرة المرفق العام، نتيجة التطور الذي طرأ على المجتمع الفرنسي في أواخ
بل ذلك مقصورة على األفراد عشر، وبدأت حينئذ في التدخل في كافة األنشطة واألعما  التي كانت ق

والدفاع والقضاء فتحولت إلى دولة الرفاهية  وحدهم، بعد أن كان دور الدولة يقتصر على وظائف األمة 
تلفة لتولى القيام  المرافق العامة المخ  بد من الدولة أن تنشأم خدمات مختلفة، وبالتالي كان الودولة تقد 

مظاهر   تنظم  أن  اإلداري  القانون  قواعد  من  المطلوب  يعد  لم  ولهذا  الجيدة،  واألنشطة  المهام  بتلك 
اإلدارة لقانون مستقل ومتميز عن المبادئ األساسية التي يقوم عليها  السلطة العامة، بل أصب  حاجة  

الخاص. ا  (2) القانون  فكرة  ألهمية  إعتونظرا  فقد  العام،  يمكن  لمرفق  قانونيًا  أساسًا  الفقهاء  بعض  برها 
مركز أسمى ومن أنصار هذا اإلتجاه والذي ظهر في منتصف  في  اإلعتماد عليه في وضع اإلدارة  

السلطة  ب تمتع  ت ويرى ه الء أن الدولة ال    عشر العميد "ليون دوجي" والفقيه "بونار"وآخرون.القرن التاسع 
لتلبيوالسيادة بل هي مجم ة حاجات الجمهور ويعتبرون أن فكرة المرفق العام وعة مرافق عامة تعمل 

قانوني   وفكرة المرفق العام كأساس هي جوهر القانون اإلداري بشكل عام  والعقد اإلداري بشكل خاص.
لم    نجد إن اإلدارة العامة إستنادًا إلى مقتضيات سير المرفق العام، قد يظهر لها بعد التعاقد أن المرفق

يتنافى   أصب   الذي  العقد  هذ  إنهاء  المجتمع  مصلحة  فمن  وعليه  العقد،  هذا  إلى  حاجة  في  يعد 
ط  والمصلحة العامة راد تحت إشراف الدولة لسد له، على إعتبار أنه عبارة عن مشروع يعمل بإنتظام وا 

و" الذي يرى أن  حاجات عامة، مع خضوعه لنظام قانوني معين. ومن القائلين بهذا الرأي األستاذ "بينك

 
 . 81رجع سابق،ص معبد الحميد مفتاح خليفة،العقود االدارية واحكام ابرامها،  .1
 . 76ص م  1997دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار الميسرة،عمان،-د.خالد خليل ظاهر،القانون اإلداري  .2
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لعقد لإلدارة الحق في فس  عقودها إذا ما إقتضى ذلك الصال  العام، ألنه من غير المقبو  أن يصب  ا
منفعة العامة. ويرى األستاذ "بنوا" أن سلطة اإلدارة في  حائاًل بين اإلدارة وبين تحقيق أهدافها وتأمين ال

إنها يقتضي   الذي  المرفق  مصلحة  إلى  تستند  العقد  مع  فس   متالئمة  غير  أصبحت  التي  العقود  ء 
 (1) إحتياجاته أو التي تشكل عبئًا ثقياًل عليه.

 المطلب الثالث:  
 :قانوني لسلطة اإلدارة في إنهاء العقدلجمع بين فكرتي السلطة العامة والمرفق العام  أساس ا

السابقة، إن كل فكرة على حد ال تصل  ألن الموجهة لألفكار  تكون أساس ومعيار    نظرًا لالنتقادات 
بين الفكرتين أو أكثر لتكون األساس الذي   لسلطة اإلنهاء االنفرادي، أتجه جانب من الفقه إلى الجمع

ف بتطبيق  هذا  وتم  السلطة  هذه  وجود  والوسائليبرر  األهداف  بين  الجمع  فكرة    ونجد   كرة  إشتراك  إن 
االهداف والوسائل لتأسيس سلطة اإلدارة  المرفق العام مع فكرة السلطة العامة يشكالن فكرة الجمع بين  

المن بإرادتها  اإلداري  العقد  إنهاء  هذا  في  ظهر  هنا  ومن  الفكرة  هذه  الفقه  من  هام  جانب  ساند  فردة. 
مثابة شريان  بالوسائل واألهداف ومضمونه أن لتحقيق المصلحة العامة التي هي  المعيار الجامع بين  

ان  ذ أن هئل القانون العام إلمتيازات السلطة العامة، ومن ثم  المرفق العام وجب األمر االستعانة بوسا 
  (2)المعياران على التوازي كفيالن بتحقيق المطلوب.

نستخلص مما سبق أنه البد من الجمع بين فكرتي السلطة العامة والمرفق العام كاساس قانوني لسلطة  
 حة المرفق العام ومقتضياته.  اإلدارة في إنهاء العقد اإلداري إذ أن الفكرتين تقومان على مصل

 المبحث الثالث:
 : حدود سلطة اإلدارة في إنهاء العقد اإلداري 

ن لم ينص عليها   سلطة اإلدارة في إنهاء العقد اإلداري بإرادتها المنفردة هي سلطة أصلية توجد حتى وا 
ليست سلطة مطلقة  في العقد أو في ملحقاته، وهذه السلطة تسري على كافة العقود اإلدارية، غير أنها  

والق الفقه  درج  وقد  القيود.  بعض  عليها  يرد  بل  تشاء،  متى  اإلدارة  بعض تمارسها  تحديد  على  ضاء 

 

المنف  .1 اإلرادة  العقد  إنهاء  للنشر  1ردة، ط  محمد عبد هللا حمود،  الثقافة  للنشر والتوزيع ودار  الدولية  العلمية  الدار   ،
 . 57-56م،ص2002والتوزيع عمان، األردن،  

دع فريدة،سلطة اإلإدارة في إنهاء العقد اإلداري،بحث مقدم لنيل درجة الماجستير،جامعة محمد خيضر  نقاًل عن مو   .2
 . 35م،ص2015بسكرة،
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ويمكن أن     ( 1)عما   سلطتها في إنهاء العقد اإلداري.إ الشروط التي يجب على اإلدارة مراعاتها قبل  
 اإلداري كما يلي:   ي انهاء العقد عما  سلطتها فإ نوجز الشروط التي يجب على اإلدارة مراعاتها قبل 

 :  المطلب االول
 المتعاقد: حالة عدم وجود خطأ من 

لقد سبق القو  أن سلطة اإلدارة في إنهاء العقد اإلداري بإرادتها المنفردة بدون خطأ المتعاقد معها هي 
ف العقود  من أهم الخصائص التي تتميز بها العقود اإلدارية، و يمكن أعما  هذه السلطة في كل طوائ

ن لم ينص على ذلك في شروط العقد و دون اعذار المتعاقد، غير أن هذه السلطة   اإلدارية، حتى وا 
ليست مطلقة، تلجأ إليها اإلدارة متى شاءت، بل هي سلطة تقديريه ترد عليها بعض القيود التي يجب 

 يلي:  وتمثل هذه القيود فيما (2) مراعاتها عند إتخاذ قرار إنهاء العقد اإلداري.
 أن ي ون إنهاء العقد ما تقتضيه المصلحة العامة:  -1

أجمع الفقهاء والقضاء اإلداريين على أن اإلدارة ال يمكنها إنهاء العقد اإلداري بإرادتها المنفردة إال  لقد  
عند قيام سبب من األسباب التي تتعلق بالمصلحة العامة. إذ قد تستدعي المصلحة العامة، ومتطلبات  

ال المتسيير  بإرادتها  اإلداري  العقد  بإنهاء  اإلدارة  تقوم  أن  العام  إلنعدام  مرفق  أجله،  إنتهاء  قبل  نفردة 
 (3)الفائدة من اإلستمرار منه، دون الحاجة إلى إثبات صدور أي خطأ من جانب المتعاقد معها.

المت  يخطأ  لم  ن  وا  المنفردة حتى  بإرادتها  العقد  تفس   أن  لإلدارة  يمكن  فإنه  عاقد، وهذا مراعاة  وبالتالي 
الذكر  –للمبدأ   يعطي لإلدارة  -السابق  لما    والذي  العقدية  للرابطة  واسعة في وضع حد  تقديرة  سلطة 

الجهات   قبل  من  الرقابة  ممارسة  عند  موقفها  بتبرير  المعنية  اإلدارة  وتلزم  العامة،  المصلحة  تقتضيه 
 (4) المخولة قانونًا.

اإلدا على  أنه  تستخلصها  التي  العقوالنتيجة  بإنهاء  قرارها  بتعليل  تقوم  أن  ضرورة  رة  أي  اإلداري،  د 
 تسبيب وذلك ألمرين هما:ال

 

 . 69عقد اإلرادة المنفردة، مرجع سابق ، ص محمد عبد هللا حمود، إنهاء ال .1
 . 14عبد الحميد مفتاح خليفة، العقود اإلدارية واحكام ابرامها، مرجع سابق ، ص .2
 . 14،ص نفسهمرجع ال ،عبد الحميد مفتاح خليفة .3
ص   (.ة نشرعمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري ، دار الجسور للنشر والتوزيع، )بدون بلد نشر(، )بدون سن  .4

238 . 
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ف الطرفين،  بمصال   وثيقًا  ارتباطًا  التسبيب  إرتباط  مع  ي أ.  المتعاقد  حقو   حماية  اإلجراء  هذا  ضمن 
 سالمة نية اإلدارة في تحقيق المصلحة العامة. وي كد اإلدارة من جهة، 

خاصة   صارمة  قضائية  رقابة  وقيام  وجود  اإ ب.  يجب  ما  الخطورة  من  فيه  اإلنهاء  قرار  لتسبيب  ن 
 (1)والتعليل.

 أن ي ون قرار اإلنهاء م روعًا:  -2
إن إنهاء العقد اإلداري شأنه شأن بقية أعما  اإلدارة يتجسد في صورة قرار إداري، ومن هذا المنطلق 

الشكلية والموضوعية لكي  فإنه يجب أن يستوفي مثله مثل أي ق رار آخر صادر عن اإلدارة، أركانه 
قرار   الناحية  يكون  من  وشرعيته  القرار  بصحة  أساسًا  يتعلق  اإلنهاء  قرار  إن  وبالتالي  مشروع، 

ومن الناحية الداخلية، السبب وهو الدافع إلتخاذ القرار،    (2)اإلختصاص،الشكل، اإلجراءات.  -الخارجية 
ا ركن  جانب  إلى  تهم والمحل  ال  المتعاقد  أن  ذلك  والسبب،  الغاية  بركن  يتعلق  فيما  خاصة  ه  لغاية 

الناحية اإلجرائية، قدر ما تهمه الناحية الموضوعية خاصة سبب القرار اإلداري والذي يتحدد من خالله  
 (3) مدى مالئمة قرار اإلدارة  بإنهاء األوضاع القائمة إلى تحقيق الصال  العام.

اءات  فإنه يتعين على الجهة اإلدارة أن تراعي جميع اإلجر   -قرار اإلنهاء  –وألجل ضمان مشروعيته  
يكون صاحب  أن  يجب  كما  مشروع،  غير  قرارها  كان  ال  وا  واللوائ ،  القوانين  في  عليها  المنصوص 
ن يهدف إلى تحقيق   اإلختصاص في إصدار قرار إنهاء العقد هو الجهة اإلدارية التي أبرمت العقد، وا 

العا العقد اإلدار المصلحة  إنهاء  التقديرية في  فإذا إستعملت اإلدارة سلطتها  نحرفت عنها فإن  مة،  وا  ي 
 (4) قرار اإلنهاء غير مشروع.

مما تقدم يتض  أن قرار اإلدارة باإلنهاء يكون مشوبًا بعيب عدم المشروعية، إذا صدر من سلطة غير  
اإل  إتخاذ  تراعي  لم  لكنها  مختصة  سلطة  من  إذا صدر  أو  المنصوص  مختصة،  والشكليات  جراءات 

ن شروط ممارسة سلطة اإلنهاء أو شروط صحة قرار  و   ،اللوائ عليها في العقد أو في القوانين أو في   ا 
 اإلنهاء بإعتباره قرارًا إدارايًا، يرتكز حو  فكرتين هما المصلحة العامة ومشروعية قرار الفس .

 

 . 179ص .2005محمد صغير بعلي،العقود اإلدارية،دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر،. 1
 . 131ص  م 1973عباد، مظاهر السلطة العامة في العقود االدارية، دار النهضة،القاهرة ،احمد عثمان  . 2
 . 45، ص . عبد الحميد مفتاح خليفة، العقود اإلدارية واحكام ابرامها،مرجع سابق 3
،منشأة  1ضو)الفقه،القضاء،التشريع(،طعبد المجيد الشواربي ،العقود االدارية في   .4

 . 149م،ص 2003المعارف،االسكندرية،
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 المطلب الثاني  :
 :حالة خطأ المتعاقد

عما  سلطتها في  إ بإلتزاماته التعاقدية، بفي حالة خطأ المتعاقد، أو ما يسمى عدم إيفائه    تقوم اإلدارة
إنهاء العقد اإلداري، أي إتخاذ إجراء الفس  الجزائي، فإذا كان إجراء الفس  الذي تتخذه اإلدارة على  

س ، فإن  المتعاقد في حالة عدم خطئه له شروط معينة كشرط المصلحة العامة وشرط صحة قرار الف
لمتعاقد أو خالف بنود العقد، وذلك ألن العقود اإلدارية لها  هذه الشروط تزيد في حالة ما إذا أخطأ ا 

تأثير مباشر على اإلقتصاد الوطني ومرتبطة بالخزنة العمومية كعقد األشغا  العامة، ذلك تملك اإلدارة 
ونجد أنه البد قبل مباشرة  (1).هذه السلطة وذلك لوضع حد ألي تقصير أو تجاوز يصدر من المتعاقد 

 -في إنهاء العقد اإلداري في حالة خطأ المتعاقد أن توفر شروط وهي:  اإلدارة لسلطتها
 
 عدم تنفيذ المتعاقد إللتزاماته:  -أ
التالي يوجب على  ب يعتبر عدم تنفيذ المتعاقد إللتزاماته التعاقدية خطأ جسيم يقرر مس ولية تعاقدية، و  

عد خطأ يتوجب الفس ، يتفق  يالفس ، ولكن هل كل تقصير أو خطأ من المتعاقد    اإلدارة توقيع جزاء
المقارن   القانون  اإلدارين في  والقضاء  الخطأ    -الفرنسي والمصري    -الفقه  يكون  أن  أنه يجب  على 

كون مبررًا كافيًا تستند إليه  المرتكب من طرف المتعاقد على درجة معينة من الخطورة والجسامة حتى ي
رة لتقرير جزاء الفس . و يعرف الخطأ الجسيم أنه كل إخال  صادر من المتعاقد بإلتزام تعاقد أو  اإلدا

 (2) قانوني جوهري.
ومن أمثلة األخطاء الجسيمة في نظر الفقه الفرنسي، رفض المقاو  في عقد األشغا  العمومية تنفيذ  

 ي إلتزم بإنجازها، أوعدم إلتزامه المواعيد من قبل اإلدارة أو تركه األشغا  الت أوامر المصلحة الصادرة له
 (3)المقررة إلنهاء العمل. 

 

  توجيه إعذار للمتعاقد:  -ب

 

 . 171صم.1975عبد المجيد الفياض،نظرية الجزاءات في العقد اإلداري ،دار الفكر العربي،مصر،القاهرة ، .1
 . 261ص .م1998ة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن،د.محمود خلف الجبوري،العقود اإلدارية، مكتب .2
 . 722علي خطار شنطاوي،الوجيز في القانون اإلداري،مرجع سابق،ص 3
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للقواعد العامة إثبات حالة تأخير المدين في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية إثباتًا قانونيًا،  ويقصد باإلعذار طبقاً 
قة الصحيحة في التنفيذ، وكي تتمكن  تنبيه المدين ضرورة العودة إلى الطري  وقد يكون اإلعذار لغرض 

تنبه   أن  عام  مبدأ  عليها  معها،  المتعاقد  مع  أبرمته  الذي  اإلداري  العقد  إنهاء  قرار  إتخاذ  من  اإلدارة 
ية تنفيذًا المتعاقد معها األخطاء التي إرتكبها، أو التأخير الذي سببه نتيجة لعدم تنفيذه إلتزاماته التعاقد 

إلى ضرورة   وتدعوه  إستجابته،  صحيحًا،  عدم  عند  ستتخذه  الذي  بالقرار  وتبلغه  اإللتزامات  هذه  تنفيذ 
 ( 1) لذلك يعتبر اإلنهاء الغير مسبو  باالعذار منفيًا.

 
 عدم تدارك المتعاقد لتقصيره: -ج

عليه في االجل المحدد لالعذار، أن المتعاقد إذا لم يتمكن من إزالة االخال  وتدارك التقصير المسجل  
الطار امتناع المتعاقد عن ذلك فإذا تحققت هذه الشروط جاز لإلدارة أن تفس  الصفقة  يدخل في هذا ا

ويتخذ   بالتعويض،  المتعاقد  مطالبة  إمكانية  ودون  للقضاء،  اللجوء  إلى  الحاجة  دون  واحد  جانب  من 
  (2)الفس  بقرار إداري.

اإلدا أن  للنستخلص مما سبق  نهائيًا  أن تضع حدًا  لها  يمكن  المتعاقدة  اإلداري،رة  الرابطة    عقد  وتفك 
 ف الذي يسري على المرافق العامة.يالتعاقدية لضروريات المصلحة العامة، وذلك اعمااًل بمبدأ التكي

 
 النتائج:

 
  عقودها   إنهاء  في  بالحق  االدارة  بتمتع  والقوانين  االنظمة  مختلف  في  الكامل  والتسليم  االعتراف .1

  معها. المتعاقد  جانب  نم تدخل اي دون  المنفردة بإرادتها اإلدارية
العقد بارادتها المنفردة التعني إلغاء القوة الملزمة للعقد، وانما معناه الحد من  إنهاءسلطة االدارة في  .2

ا طبقًا  هذه  تملك  االدارة  الن  االدارية  العقود  مجا   في  عليها  خاص  طابع  واضفاء  الملزمة  لقوة 
 ط وفي حدود معينة. هذه العقود بشرو تنهي لمبادئ القانون االداري أن 

 
 .265م،ص 1995،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية،1ماجد راغب الحلو،القضاء اإلداري،ط .1
 . 175، صعبد المجيد فياض،نظرية الجزاءات في العقد اإلداري،مرجع سابق .2
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للعقد   .3 نهائيًا  لها أن تضع حدًا  يمكن  العامة، وبذلك  السلطة  إمتيازات  تمتلك  المتعاقدة  أن اإلدارة 
الرا وتفك  التكياإلداري،  بمبدأ  اعمااًل  وذلك  العامة،  المصلحة  لضروريات  التعاقدية  الذي يبطة  ف 

 مع مراعاة حقو  المتعاقد  يسري على المرافق العامة
لإلد  .4 المنفردة ليس  باإلرادة  اإلدارية  عقودها  إنهاء  إلى  تعمد  أن  العامة  المصلحة  توفر  بمجرد  ارة 

 .وفق شروط محددة تحددها األنظمة والقوانين اإلدارية تلقائيًا بل يجب أن يتم هذا اإلنهاء
 

 التوصيات: 
  سلطات   وتوضي    االدارية  العقود   تحكم  قانونية  نصوص   بتشريع  التشريعية   الجهات   تهتم  أن .1

 .اإلداري  العقد  صفة  العقد  على  تضفي والتي قانوناً  لها الممنوحه اإلدارة
المتعاقدة   .2 اإلدارة  مع  على  بالمرونة  نعلم  التحلي  ونحن  العقد  تنفيذ  تواجه  التي  المستجدات 

الظروف االقتصادية التي يمر بها بالدنا السودان من تغيير سياسات  وارتفاع اسعار العمالت 
   جنيه السودانياالجنبية مقابل ال

 بد  فال إلنهاء التعاقد، سبباً  والنقابية  والمهنية  الشخصية األسباب  تتخذ  األ  على الجهات المتعاقدة .3
 العامة المصلحة االجراء تحقيق هذا الغاية من يكون  أن يشترط كما المشروعية، مبدأ يراعى  أن
  يثة.الحد  العلمية التطورات  مع يتالءم بما العام تنظيم المرفق إعادةك

القانوني   .4 المشرع  العقد  في اإلدارة سلطة من تقيد  موضوعية ضوابط وضع على  ال  كي انهاء 
 وبالتالي التعاقد، إحجامه عن إلى ي دي مما معها المتعاقد  مع بتعسف  السلطة هذه تستخدم
طراد.  العامة المرافق سير على سلباً  التأثير  بانتظام وا 

انهاء العقد االنفرادي مباشر على قرارات اإلدارة في  ال  يقابدور الر على السلطة القضائية تفعيل ال .5
 . حفاظًا على حقو  المتعاقد معها للحد من تعسف االدارة في استعما  سلطاتها
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 والمراجع  المصادر قائمة 
 كتب القانون   أوالً:

  ة النهض  ،دار  الثالثة   الطبعة  لاللتزام،  العامة   النظرية  في  محمود،الوجيز  الدين  جما   زكي  د. .1
   م.1978  القاهرة، العربية

 م. 2007،القاهرة،  القانونية الكتب  دار اإلدارية، للعقود  العامة األسس  العزيز، عبد  د.خليفة .2
 مقارنة، الطبعة الخامسة، دار دراسة اإلدارية للعقود  الطماوي،األسس العامة د.سليمان محمد  .3

 م.1999 العربي،مصر، الفكر
في   .4 الوجيز  الذنيبات،  جما   للنشر  د.محمد  الثقافة  دار  الثانية،  الطبعة  اإلداري،  القانون 

 م. 2011والتوزيع،األردن،  
 . 2005محمد صغير بعلي،العقود اإلدارية،دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر، .5
ال .6 راضي،  ليلو  جابر، مازن  عصام  مطبعة   ، المقارن  الليبي  القانون  في  اإلدارية  عقود 

 م 2013اإلسكندرية،  
 م. 2003ي،الوجيز في القانون اإلداري،الطبعة األولى،دار وائل للنشر،علي خطار شنطاو  .7
 م. 1977د.محمود حلمي، العقد االداري, الطبعة الثانية، دار الفكر العربي،مصر ،  .8
عبد   .9 السلطة ل ي  أداء  في  واهميتها  اإلداري  العقد  لمشروعية  الالزمة  القانونية  الكريم،االسس 

 م 2011، 53لواجباتها،مجلة ديالي،العدد 
المطبوعات   .10 دار  ابرامها،  واحكام  اإلدارية  العقود  خليفة،  مفتاح  الحميد  للنشر  عبد  الجامعية 

 . م2008،والتوزيع
و  .11 للقرارات  العامة  ،النظرية  بوعمران  فقهية  د.عاد   العقود)تشريعية 

 م 2002قضائية(،دارالهدى،الجزائر،
تصرفاته .12 عن  اإلدارة  مسئولية  خليفة،  المنعم  عبد  العزيز  والعقود  د.عبد  القانونية)القرارات  ا 

 . م2007اإلدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة(، منشأة المعارف،االسكندرية،مصر،
العقود   .13 خليفة،  مفتاح  الحميد  للنشر  عبد  الجامعية  المطبوعات  دار  ابرامها،  واحكام  اإلدارية 

 م. 2008والتوزيع،القاهرة ، 
اإلداري  .14 القانون  عوابدي،  اإلداري -عمار  الجزء    النظام  الجامعية،  1،  المطبوعات  ديوان   ،

 . م2000الجزائر، 
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نشر(، عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري ، دار الجسور للنشر والتوزيع، )بدون بلد   .15
 (.)بدون سنة نشر

اإلداري  .16 ظاهر،القانون  خليل  دار -د.خالد  األولى،  الطبعة  مقارنة،  دراسة 
 م. 1997الميسرة،عمان، 

، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع  1ود، إنهاء العقد اإلرادة المنفردة، ط  محمد عبد هللا حم .17
 .م2002ودار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، األردن، 

الماجستير،جامعة  .18 درجة  لنيل  مقدم  اإلداري،بحث  العقد  إنهاء  اإلإدارة في  فريدة،سلطة  مودع 
 م.2015محمد خيضر بسكرة،

العقد اإلرادة المنفردة، الطبعة االولى، الدار العلمية الدولية للنشر    محمد عبد هللا حمود، إنهاء .19
 م. 2002والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، األردن،  

 م. 1973احمد عثمان عباد، مظاهر السلطة العامة في العقود االدارية، دار النهضة،القاهرة ،  .20
ضو)الف .21 في  االدارية  ،العقود  الشواربي  المجيد  ،منشأة  1قه،القضاء،التشريع(،طعبد 

 م.2003المعارف،االسكندرية،

العربي،مصر .22 الفكر  ،دار  اإلداري  العقد  في  الجزاءات  الفياض،نظرية  المجيد  ،القاهرة  عبد 
 م. 1975،
 م. 1998د.محمود خلف الجبوري،العقود اإلدارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن، .23
 م. 1995،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية،1ري،طماجد راغب الحلو،القضاء اإلدا .24

الفكر   .25 ،دار  اإلداري  العقد  في  الجزاءات  الفياض،نظرية  المجيد  العربي،مصر،القاهرة  عبد 
 م. 1975،

 : االحكام ثانياً 

الطعن رقم   .1 العليا بمصر في  اإلدارية  المحمة  أبريل وفي    8  ،جلسة    9لسنة    1020حكم 
، احكام المحكمة 92/8/2001 ،ع،جلسة    43لسنة    5559ذات المعنى حكمها في الطعن  

 اإلدارية باالسماعيلية)مرجع الكتروني(. 
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بتاري    .2 العليا  الستورية  المحكمة  رقم  1991يناير 5حكم  القضية  في  )تنازع( 12لسنة    1م    
 (. 4/536،مجموعة احكام المحكمة الدستورية العليا)ج 

رقم   .3 بالتمييز  بدولة    1/1989/ 32تجاري جلسة    122/1988الطعن  والقانون  القضاء  مجلة 
 .م1995الكويت سبتمبر

   :المجالت القضائيةثالثاً 

 . م1982مجلة االحكام القضائية السودانية 1982/ 120م ع/ط م/ .1

 

 
 


