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ملخص اةبحث

لقد اىتمت الدكؿ بضركرة كضع نظاـ قانوني لكيفية إدارة أموالها كبياف طريقة التصرؼ
فيها بأنواع التصرفات القانونية من بيع كإيجار ،كترخيص كبما يضمن إدارة ىذه األمواؿ،
كلتحقيق التوازف بين مصلحة اإلدارة ،كالمتعاملين معها على السواء ،إلى أف كجدت ضالتها
في طريقة المزايدة العامة.
كقامت بصياغة نصوص قانونية تضمنتها المبادئ العامة التي تقوـ عليها المزايدات من
مساكاة بين المتنافسين ،كحرية المنافسة إضافة للعالنية التي تشكل احدل الركائز العامة في
المزايدة ،كمما يجب أف تتوافر من شركط فيمن يرغب التقدـ للمشاركة فيها بما يضمن إال
يتقدـ إليها إال الصالحوف ،كل ذلك يتم عن طريق اللجاف المختصة التي يناط بها القياـ بتلك
العملية ،كصوالن إلى لجنة البيع كاإليجار في اختيارىا أفضل المتعاقدين ،كقرار السلطة
المختصة بالتصديق على قرار اإلحالة القطعية كالذم يعد من القرارات المصدقة التي تعد

شرطان لسرياف قرار اإلحالة الذم حددتو لجنة البيع كاإليجار المتضمن إرساء المزايدة على
صاحب السعر األعلى.
كنجد أف كل ذلك يطبق من خالؿ نصوص قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة النافذ رقم
 32لسنة  3124المعدؿ كتعديلو األكؿ في عاـ  3121حيث اثبت كبمجرد عرضو على
الواقع العملي ظهور عدة عيوب في تطبيق الكثير من نصوصو مما دفع المشرع إلى تعديلو في
عاـ  ،3127كجاءت األسباب الموجبة للتعديل لتالفي ثغرات قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة
رقم  32لسنة  3124كإليجاد المصلحة القانونية كالمحاسبة لها ،كما افرزه إلغاء قرار مجلس
قيادة الثورة المنحل رقم  274لسنة  ،2::9كما افرزتو التطبيقات العملية للقانوف من
نواقص.
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ادلقذمـــــ
لقد اىتمت الدكؿ بوضع نظاـ قانوني لكيفية إدارة احوالها كبياف طريقة التصرؼ فيها،
من بيع كإيجار ،كترخيص كبما يضمن إدارة ىذه األمواؿ على نحو يفضي إلى تحقيق
المصلحة العامة القائمة على تحقيق التوازف بين مصلحة اإلدارة كالمتعاملين معها على السواء
فاتخذت من المزايدة العلنية العامة سبيالن أصليان لبيع كتأجير العقارات المملوكة للجهات
الخاضعة ألحكاـ القانوف ،بحسباف أف المزايدة تقوـ على المساكاة ،كمبدأ تكافؤ الفرص،
فضالن عن تحقيق المصلحة العامة ،حيث يطرح العقار المطلوب بيعو أك تأجيره على الكافة،
كمن ثم يتقدـ الراغبوف في الشراء أك االستئجار بعركضهم ،كفي سبيل الفوز بو يتنافس
المتنافسوف فتحل الشفافية محل الضبابية ،كتجرم المزايدة على رؤكس االشهاد ،كيتم
االختيار ألفضل الشركط كاألسعار كمن ثم تجني المصلحة العامة ثمرة ذلك بالوصوؿ إلى
أعلى األسعار.

كبطبيعة الحاؿ فأف اإلدارة كىي تباشر المزايدة العامة فأنها تمارس سلطتها الممنوحة

لها في القانوف المنظم لذلك الطريق فنراىا سلطة مقيدة بتطبيق الشركط التي فرضها المشرع
دكف أف يترؾ لإلدارة حرية ممارسة ىذا االختصاص ،كلكنها تتمنع احيانان بسلطة تقديرية
تمكنها من اختيار المتعاقد معها كالذم يحقق اىدافها في حماية المصلحة المالية كتوفير ما
ىو أفضل لها في الوقت الذم تراه صالحان من خالؿ المزايد الذم يكوف اىالن لالختيار
كالتعاقد.
كتظهر من خالؿ العمل في المزايدات الكثير من المشاكل من تطبيق اجراءات
المزايدة كالذم منها السابق على التعاقد كحاؿ انعقاد لجنة البيع أك اإليجار ثم اإلحالة كحتى
مرحلة اإلحالة القطعية بتصديق نتائج المزايدة.
كىناؾ جملة تساؤالت نطرحها من خالؿ بحثنا ،كنبحث في االجابة عنها فيما يتعلق
بسلطة اإلدارة تقدير األمواؿ المراد بيعها أك تأجيرىا بالمزايدة العلنية كمدل سلطتها في إلغاء
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المزايدة قبل اإلعالف عنها كبعد ذلك ،كىل لها سلطة تقديرية أـ سلطتها مقيدة باختيار
صاحب السعر األعلى ،كىل لسلطة التصديق استبداؿ من حددتو لجنة البيع كاإليجار بمزايد
آخر أـ سلطتها في ذلك مقيدة كما ىي حدكد السلطة اإلدارية في العراؽ ،كىل القوانين
السابقة كالقانوف النافذ في بيع كإيجار أمواؿ الدكلة يحمي حقوؽ اإلدارة كيحقق المبادئ
الرئيسية في المزايدة ،كال سيما في المجاؿ التطبيقي لعملها ،كالمشكالت التي تظهر جراء
تطبيق النصوص القانونية.
كقد قسمنا بحثنا ىذا إلى مبحثين تناكلنا في المبحث األكؿ  :ماىية قرار اإلحالة القطعية ،من
حيث مفهومو ،كالسلطة المختصة بإتخاذ ىذا القرار ،كالطبيعة القانونية لو.
أما المبحث الثاني فتناكلنا فيو اآلثار القانونية لقرار اإلحالة القطعية كالتي تتوضح تلك اآلثار
من خالؿ ضركرة تبليغ من رست عليو المزايدة بقرار اإلحالة القطعية ،كتحرير العقد بعد
تسديد بدالت البيع أك اإليجار.

مع خاتمة بحثنا كالتي سوؼ نتوصل فيها إلى جملة نتائج كمقترحات.
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ادلبحث األول

مفهىم قرار اإلاحلة اةقطعي

قبل البدء باإلحالة القطعية في المزايدات العامة من حيث ماىيتها كطبيعة قرارىا البد
من توضيح المقصود بالمزايدات العامة موضوع بحثنا ىذا ،كالتي تعد من أساليب ابراـ العقود
اإلدارية ،ىذا إضافة ألساليب اخرل ،كالمناقصة ،كاالتفاؽ المباشر ،كالممارسة .كالذم حدد
المشرع لكل اسلوب منها حدكده كحاالتو كاالجراءات التي يجب األخذ بها من أجل اسناد
التعاقد حيث أف للمزايدات العامة مكانة بارزة كمتميزة في مجاؿ العقود اإلدارية كونها من
الوسائل االصلية التي تستعملها اإلدارة إلبراـ عقودىا ،كتتضح أىمية المزايدات العامة عندما
تقرر السلطة اإلدارية بيع كإيجار أموالها ،فلها نظمها كقوانينها ،كلها أيضان استقاللها
الموضوعي ،كدراستها المتخصصة ،كالتي تنظم طريقة كاجراء المزايدات فيها(.)2
كىناؾ عدة تعاريف للمزايدات العامة من قبل الفقو اإلدارم فقد عرفت بأنها
(طريقة بمقتضاىا تلتزـ اإلدارة باختيار أفضل من يتقدموف للتعاقد معها شركطان ،سواء من
الناحية المالية ،أك من ناحية الخدمة المطلوب اداؤىا)(.)3
عليو فأف المزايدات العامة تخضع لعدد من المبادئ كالقواعد التي تمثل بمجموعها
ضمانة لسالمة اجراءاتها كتجنبان للتالعب في نتيجتها كصوالن إلى التعاقد مع صاحب العرض
االفضل كاألعلى سعران محققة مبادئ المساكاة ،كتكافؤ الفرص ،كحرية المنافسة ،كحتى تتمكن
اإلدارة من اختيار االفضل فال بد من كجود السلطة المختصة باإلحالة على صاحب السعر
األعلى لذا فسوؼ نقسم مبحثنا ىذا إلى ثالثة مطالب :
المطلب األكؿ  :اجراءات اإلحالة القطعية.
المطلب الثاني  :السلطة المختصة بإتخاذ قرار اإلحالة القطعية.
المطلب الثالث  :الطبيعة القانونية لقرار اإلحالة القطعية.
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ادلطلب األول  :اجراءات اإلاحلة اةقطعي

من األسس التي تقوـ عليها المزايدات العامة ،أف تتولى لجنة اإلحالة( ،البت) مهمة

اساسية ىي اتماـ االجراءات باختيار أفضل المتقدمين للمشاركة في المزايدة حسب القانوف.
كاختصاص اللجنة ىنا مقيد بااللتزاـ بالقواعد التي كضعت لصالح اإلدارة كاألفراد على
السواء تطبيقيان لمبدأ المساكاة بين المتقدمين جميعان.
كنجد أف قرار لجنة البت في االختيار ىو قرار إدارم نهائي تجتمع فيو مقومات القرار

اإلدارم ،ككونو صادر من جهة إدارية مختصة(.)4

مع العلم ىناؾ جهة مختصة باعتماد قرار اإلحالة ،إذا اختصاصها مقيد بقابلة سلطة
تقديرية لإلدارة في اتماـ أك عدـ اتماـ العقد ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

كىناؾ أيضان عوامل خارجية تؤثر على السلطة التقديرية لإلدارة في التعاقد كأف كانت
بصورة غير مباشرة كطبيعة االنظمة االقتصادية ،كمدل فاعلية سيادة ،القانوف كاستقرار المبادئ

القانونية ،كتعدد االنظمة الرقابية كفاعليتها في العمل ،إضافة إلى تطور الوسائل المادية

البشرية(.)5

كأف اعتماد قرار اإلحالة القطعية ىو ليس ركن من اركاف القرار اإلدارم ،بل ىو مجرد

شرطان خارجيان ال يسرم القرار إال بو(.)6

فإف رست عليو المزايدة بقرار من لجنة اإلحالة كما تسمى لجنة البيع كاإليجار (لجنة

البت) في المزايدات العامة ،ال يكوف متعاقد بموجب ىذا القرار ،إال بعد صدكر قرار
المصادقة أك االعتماد الذم يعد منشأ للعملية العقدية ،كليس كاشفان عنها ،كذلك كونها ال تعد

تعبيران من اإلدارة كقبوؿ لعرض المزايدة ،كما يعد تعبيران عن ارادة اإلدارة ىو قرار المصادقة.

كأف القاعدة العامة في تعاقد اإلدارة عند البيع أك اإليجار ىو اعتمادىا اسلوب

المزايدة العامة ،إال إذا نص المشرع على كجوب اتباع اسلوب أخر في التعاقد لهذه
االغراض ،أم أف اتباع اسلوب المزايدة العامة في التعاقد ملزـ لإلدارة كال يجوز لها الخركج
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عليو ماداـ قد نص عليو المشرع ،كىذا المبدأ يكاد يكوف عامان في جميع قوانين الدكؿ كمنها

القانوف العراقي(.)7

كاإلحالة بطريق المزايدة ىو من اكثر المراحل أىمية من الناحية القانونية كالتي تتوضح
في بيع كإيجار أمواؿ الدكلة المنقولة ،أك في بيع كإيجار أمواؿ الدكلة غير المنقولة.
كىذا ما سنوضحو من خالؿ الفرعين اآلتيين-:
اةفرع األول :اإلاحلة يف بيع وإجيلر أمىال اةذوة غري ادلنقىة .

ىناؾ عدة عمليات تتولى الجهة اإلدارية القياـ بها من إصدار أمر إدارم بتشكيل لجاف

التقدير كلجاف البيع كاإليجار(.)8

كنجد أف ىناؾ تنوع كظيفي في تشكيل ىذه اللجاف من أعضاء ذكم تخصصات
مختلفة ،سببو أف الموضوع المطركح عليها قد يثير مسائل مختلفة ،تدخل كل مسألة في نطاؽ
تحصص معين كخبرة مختلفة ،مما يتوجب بحث الحالة من كافة جوانبها ،كمن ثم فأف
مسؤكلية إصدار األعضاء في أم من ىذه اللجاف ال تمتد إلى مسؤكلية العضو االخر كالذم
يخرج عن خبرتو كتخصصو بالمسألة محل المسؤكلية(.)9

بمعنى أف يسأؿ العضو الفني عن األخطاء الفنية ،كالعضو القانوني عن األخطاء

القانونية ،كالعفو اإلدارم عن األخطاء اإلدارية ،كالعضو المالي عن األخطاء ذات الصفة
المالية ،كال يسأؿ الجميع إال عن الخطأ الظاىر الذم ال يحتاج إلى خبرة ،كحسنان فعل
المشرع العراقي في تعديل نص المادة ( )8من قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة النافذ بأخذه
بالتنوع الوظيفي على أساس تخصصهم عندما منح صالحية مرافقو لجنة التقدير موظف من
دائرة التسجيل العقارم أك موظف حسابي ،كخبير قضائي كلكن نرل أف المشرع العراقي قد
حدد أعضاء اللجنة على سبيل الحصر أم جعل حضور أعضاء ىذه اللجاف الزاميان على اعتبار

تخلف أم عضو فيها يخل بضمانات المزايدة كاالجراءات الشكلية الجوىرية ،كلو أف الواقع
العملي كمن خالؿ مجاؿ عملنا نجد قد ال يحضر جميع أعضاء اللجنة ،كباإلمكاف أف توقع
قائمة المزايدة كمحضر اللجنة الحقان من األعضاء الذين تخلفوا عن حضور مجلس المزايدة.
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كمن ثم اإلعالف عن بيع الماؿ غير المنقوؿ أك إيجاره بالمزايدة العلنية ،كفق شركط

يتضمنها اإلعالف(.):

كلنا أف نتسأؿ إف حدث خطأ أك خلل في أم من شركط اإلعالف ىل من شأنو أف
يؤدم إلى إبطاؿ المزايدة ؟
لإلجابة على ىذا السؤاؿ البد من التمييز بين االجراءات الجوىرية كاالجراءات غير
الجوىرية ،فإف حدث خطأ في االجراءات غير الجوىرية ال يترتب على ذلك البطالف ،كإغفاؿ
اإلدارة تضمين إعالنها السلطة التي تجرم المزايدة ،كحالة حدكث خطأ في االرقاـ من
السهولة التنبو إليها ،أك كانت بيانات اإلعالف فيها نقص غير مخل(.)21

أما في العراؽ فقد عد اإلعالف من االجراءات الجوىرية كألزـ اإلدارة باتباع شركطو
التي تطلبها المشرع حيث رتب البطالف كجزاء على مخالفة اإلدارة لشركط اإلعالف ،إذا ما
خالفت اإلدارة شرط نشر اإلعالف في الصحف المحلية ،أك نشر اإلعالف في ملحق الصحيفة

اليومية كليس في متنها اعالنان باطالن ،كقد اشترط القانوف دفع تأمينات ال تقل عن %31
عشرين من المئة من القيمة التقديرية في حالة البيع أك من بدؿ اإليجار الكامل مدتو في حالة
اإليجار(.)22

كنجد ىنا أف سلطة اإلدارة محددة بهذه النسبة كليس لها سلطة تحديد مبلغ التأمين

حسب أىمية الماؿ كما فعل المشرع المصرم( ،)23كممكن ايداع قيمة  %31من التأمينات،

أما بصورة نقد يتم ايداعها بخزينة اإلدارة مالكة الماؿ أك بموجب صك إذا ما زاد عن مبلغ
معين بشرط أف تكوف مقبوؿ الدفع من المصرؼ المسحوب عليو كمؤشر عليو بذلك أك
بخطاب ضماف يصدر من المصرؼ بناء على طلب احد المتعاملين معو (األمر) بدفع مبلغ
معين أك قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دكف قيد أك شرط إذا طلب منو ذلك خالؿ
المدة المعينة في الخطاب(.)24

كتتولى اللجنة اجراءاتها بأف ينادم في الزماف كالمكاف المحددين للبيع كاإليجار كذلك

في اليوـ الثالثين ،التي تبدأ لنشر اإلعالف ،بعد توضيح ككصف كامل من قبل المنادم للماؿ
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المراد بيعو أك إيجاره بغية التعرؼ عليو ،تقرر لجنة البيع كاإليجار (البت) فتح المزايدة بإعالف

المنادم فتح باب المزاد بما ال يقل عن  %81من القيمة المقدرة للماؿ(.)25

كلكن ما ىو االجراء التالي الذم تتخذه لجنة البيع كاإليجار في حالة عدـ بلوغ بدؿ
الماؿ المراد بيعو أك إيجاره نتيجة المزايدة القيمة المقدرة لو.
فعليها أف تؤجل اعالنها من جديد كتمدده مدة خمسة عشر يومان تبدأ من اليوـ التالي

لنشر اإلعالف في الصحيفة أك تاريخ صدكره في حالة خضوعو للنشر كبذلك فال تعتبر اإلحالة

بمقتضى المزايدة األكلى نهائية كقطعية ،كأنما أجاز القانوف الضم(*) على بدؿ المزايد االخير
خالؿ خمسة اياـ من تاريخ اإلحالة على أف ال يقل عن ( )%26خمس عشرة من المئة من
البدؿ االخير التي كصلت إليو المزايدة ،كإذا لم يتم الضم على اإلحالة فتعتبر اإلحالة منتجو

ألثارىا شريطة أف ال تقل عن  %81من القيمة المقدرة .مما يعني أف اإلحالة في المزايدة
التي تجرم بسبب التمديد ىي إحالة أكلية مشمولة بنظاـ الضم (كسر القرار) كتصبح إحالة

نهائية إذا مضت مدة الضم دكف كقوعو أك تمت نتيجة لحصوؿ الضم الذم كقع صحيحان
مستوفيان لشركطو القانونية.
أما المشرع المصرم فلم يشر إلى الضم إنما المزايدة تتم لمرة كاحدة كإذا لم تصل

القيمة المقدرة تعلن عن مزايدة جديدة(.)26

كبعد انتهاء المدة المحددة لقبوؿ الضم يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة اياـ
تبدأ من اليوـ التالي لنشر اإلعالف في الصحيفة فإذا لم يبلغ بدؿ بيع الماؿ أك إيجاره نتيجة
المزايدة الثانية  %91من القيمة المقدرة لو بعد تقديره من لجنة تقدير اخرل أك يعلن عن

اجراء مزايدة جديدة(.)27

كىنا يتوجب على اإلدارة تصديق (اعتماد) اإلحالة ،حيث أف قرار لجنة البيع كاإليجار
في المزايدات العامة ىو ليس الخطوة االخيرة في التعاقد ،أنما ىو إجراء تمهيدم الختبار

صاحب العطاء االفضل ،كيصبح نهائيان بعد صدكر قرار باعتماد قرار لجنة البيع كاإليجار من
قبل الجهة اإلدارية ،كمن ىنا تبدأ التزامات اإلدارة التعاقدية من تاريخ المصادقة (.)28
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كلنا أف نتسأؿ عن المدة المقتضية للتصديق على قرار اإلحالة في المزايدات العامة ؟
لم يحدد قانوف كإيجار أمواؿ الدكلة المرقم  43لسنة  2:97الملغي كال القانوف
الحالي رقم  32لسنو  ،3124مدة محددة لتصديق قرار اإلحالة ،فقد اعطى الحق للجهة
اإلدارية المختصة بإجراء المصادقة أك الرفض شريطة أف ال تتصف في ابقاء التصديق لفترة
غير محددة ،فيجب أف تكوف المدة المطلوبة للتصديق على اإلحالة مدة معقولة كتحديد
معقولية المدة متركؾ تقديرىا إلى قاضي الموضوع.
كمن جانبنا ندعو المشرع العراقي إلى تحديد مدة مناسبة للتصديق كنرل أف تكوف مدة
محددة ال تتجاكز الشهر ،من تاريخ كركدىا إلى مكتب الوزير أك المحافظ أك الموظف
المخوؿ بالمصادقة ،كمن ثم ينعكس سلبان على الدائرة المالكة ،حيث نجد أف الواقع العلمي

قد اثبت أف جل التأخير يكوف لدل السلطات المختصة بالمصادقة ،كلكونها تمثل الجهات
اإلدارية العليا فال يمكن محاسبتهم لعدـ كجود نص قانوني بذلك ،كل ذلك تفاديان للجوء إلى
القضاء لحسم الخالفات الناجمة عن المدة.

إضافة إلى تجنب تحمل اإلدارة ىالؾ الماؿ المباع أك المؤجر ،ألنو قبل صدكر قرار
التصديق فاف العقار يهلك على ذمة اإلدارة كيستطيع المشترم أك المستأجر الرجوع على

اإلدارة ببدؿ التأمينات كامالن (.)29

إف اإلحالة تستهدؼ اختيار أفضل المتقدمين للمشاركة في المزايدة كارسائها عليو،

فالبد أف تتحدد بعدد من المبادئ ىي :
أ -التلقائية في اإلحالة .ب -اإللزامية في اإلحالة .ج -النهاية في اإلحالة.
أ -التلقائية في اإلحالة  :كيقصد بها عدـ حرية لجنة البيع كاإليجار في تحديد المتنافس
الذم يجب التعاقد معو ،كانما التزامها باختيار المزايد المنافس صاحب أعلى سعر،
فهنا سلطتها مقيدة كليست لها سلطة تقديرية.

ب -اإللزامية في اإلحالة  :كىي عدـ امكانية اللجنة من االمتناع عن إحالة المزايدة ،كلو
كاف لديها مبرر مشركع بعدـ اإلحالة ،كأف يحتوم العرض االفضل على خطأ بين تقدير
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السعر من جانب عارضو ،ىذا ما قضى بو مجلس الدكلة الفرنسي ،كىي ملزمة بتبليغ
سلطة االعتماد لعدـ استحسانها نتائج المزايدة ،كسبب ذلك ىو ضماف انتظاـ عمليات
المزايدة كشفافيتها في مواجهة المتنافسين(.)2:

ج -نهائية اإلحالة  :على لجنة البيع كاإليجار أف تكوف باتة في قرارىا كعدـ الرجوع فيو ألنو
قد يؤدم إلى فتح الباب اماـ المساكمات التي تتنافى مع الغاية التي تستهدفها
المزايدات العامة ،محققة بذلك مقتضيات النزاىة اإلدارية كالتجدد كالوضوح كالشفافية
في العمل.
اةفرع اةثلني :اإلاحلة يف بيع وإجيلر أمىال اةذوة ادلنقىة .

تتبع لجنة بيع كإيجار أمواؿ الدكلة المنقولة االجراءات على غرار ما ىو مرسوـ من

اجراءات في بيع كإيجار أمواؿ الدكلة غير المنقولة ،كالبد من االشارة إلى أف المشرع العراقي
في قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة ،قد قيد إيجار أمواؿ الدكلة المنقولة بأف منح جواز إيجارىا
عند الضركرة فقط كبقرار من الوزير المختص كرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أك من يخولو

أم منهما.)31()....

كعليو كبعد انتهاء كافة اجراءات المزايدة العلنية كرسو المزايدة على صاحب أعلى

سعر ،فعلى اللجنة إصدار قرارىا ،كلكي يصبح منتجان إلثارة البد من صدكر قرار التصديق من
الجهة المختصة ،كالذم يكوف منتجان من تاريخ اقراره كابالغ المزايد بو ،كىذا االجراء ىو
(.)32
اكثرىا أىمية من الناحية القانونية ألنو بمثابة القبوؿ في العقد
كلنا أف نتسأؿ ىل بإمكاف الجهة اإلدارية المختصة بالمصادقة أف تعدؿ في قرار لجنة
البيع كاإليجار بموجب ما تمتلكو من سلطة تقديرية ؟
لم يمنحها القانوف إال صالحية أف تصادؽ أك ترفض المصادقة على قرار اللجنة ،كوف
التعديل يتعارض مع المبادئ العامة التي تقوـ عليها المزايدة.
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كلكن بإمكاف لجنة البيع كاإليجار (لجنة البت) أف تلغي المزايدة ،إذا رأت أف أعلى
العطاءات سعران في المزايدة يقل عن اسعار السوؽ ،مما يستوجب إلغاء المزايدة كاعتماد
(.)33
توصياتها من السلطة المختصة كلم يثبت لها انحراؼ بالسلطة
كلكن القضاء اإلدارم الفرنسي قد اجاز التعديل في حالتين ىما :
اكلى :إذا كانت سلطة االعتماد ىي ذاتها سلطة التعاقد.

كالثانية  :إذا لم تجرم المزايدة كفقان للقواعد الصحيحة (.)34

كقد اكدت المحكمة اإلدارية العليا المصرية في إحدل قراراتها ىذا األمر ،بأنو بعد

رسو المزايدة كصدكر قرار لجنة البت يأتي دكر الجهة المختصة بإبراـ العقد مع من اختارتو
بناء على ما تمتلكو من سلطة
لجنة البت ،كلها عدـ التعاقد ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة ن
تقديرية(.)35
فاإلدارة عندما تمارس سلطاتها انما تمارسها من أجل تحقيق النفع العاـ كتغليبو على

المنافع الفردية ،كىو امتياز من امتيازات السلطة العامة التي ال تملك اإلدارة الحق في التنازؿ

عن كونو من النظاـ العاـ(.)36

كقرار التصديق يصدر عادة من سلطة إدارية أعلى من السلطة التي اصدرت القرار،

كقرار اإلحالة القطعية بطبيعتو قراران اداريان منفصالن( .)37كتطور قضاء مجلس الدكلة الفرنسي في

ىذا المجاؿ إذ قبل الطعن في قرارات ابراـ العقود اإلدارية بصورة مستقلة عن باقي مكونات
عملية التعاقد ذاتها ،حيث أف الطعن مقبوالن ضد القرارات الخاصة بالمناقصات كالمزايدات
العامة فقد ضحى بنظرية كحدة العقد لصالح الغير الذين دخلوا في التنافس من أجل الفوز

بالمناقصة أك المزايدة ،حيث برزت افكار تقوـ على أساس أف القواعد الخاصة بالمزايدات
كالمناقصات العامة ،إنما قررت للمصلحة العامة ،لذا يتوجب احترامها ،ألف فرضها سيؤدم

إلى إمكاف الطعن بها بتجاكز السلطة (.)38

كفي العراؽ فاف القضاء اإلدارم قد عد قرار اإلحالة قراران اداريان منفصالن ،بالرغم من
استبعاد المشرع العراقي لمنازعات العقود اإلدارية من اختصاص القضاء اإلدارم ( ،)39إال أف
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محكمة القضاء اإلدارم تمتلك اختصاص إلغاء القرارات اإلدارية المنفصلة عن العقد.
فالمحكمة اإلدارية عدت المصادقة على البيع من عدمو استنادان ألحكاـ المادة  22/من
قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة المرقم  43لسنة  2:97الملغى ،مسألة خاضعة للسلطة
التقديرية للوزير ،بعد أف تأكد أف امتناع الوزير من المصادقة على قرار البيع صحيح كغير

مشوب يعيب من عيوب القرار اإلدارم(.)3:

كفي قرار أخر لمحكمة القضاء اإلدارم في قضية اقامها المزايد االخير الذم رست
عليو المزايدة لبيع الرز العائدة إلحدل دكائر الدكلة ،حيث قضت (أف ىذا االشتراؾ لم يسبب
ضرران بالخزينة كأف المزايدة لم ترسو على المزايد االخير الذم تقدـ بعطاء أعلى ،كحيث أف
العطاء سقط بعطاء ازيد كلو كقع باطالن ......لذلك فاإلحالة تعتبر قطعية بتصديق الوزير
المختص)(.)41

كبذلك فأف المصادقة على قرار اإلحالة تخضع لالعتبارات المتعلقة بالسلطة

العامة ،كىي سلطة تقديرية للوزير المختص أك رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أك من يخولو،
كمن ثم فال يجوز الزامهم بالمصادقة على قرار اإلحالة.
ادلطلب اةثلني  :اةسلط ادلختص بإختلر قرار اإلاحلة اةقطعي

يتحدد بموجب قواعد االختصاص مدل سلطة كل عضو من أعضاء السلطة اإلدارية

في إصدار القرارات اإلدارية ،كنوع االعماؿ التي أجاز المشرع لكل عضو من أعضاء السلطة
اإلدارية أف يمارسها ،كيتحدد كبموجب ىذه القواعد أيضان الزماف كالمكاف الذم يباشر فيهما
كل عضو اختصاصو (.)42
كأف قواعد االختصاص في مجاؿ العقود اإلدارية قيود يفرضها المشرع على حرية

اإلدارة في التعاقد ،لغرض تحقيق المصلحة العامة ،كمن اكضح تلك القيود تحديد الجهة
المختصة بإبراـ عقد البيع كاإليجار ،كتحديد العقد المختص في ذلك بمقتضى القوانين
كاالنظمة ،باعتماد ،قرار لجنة البت لرسو المزايدة على صاحب أعلى مقدـ عرض عينتو
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اللجنة ،كالذم كضحنا فيما سبق أف قرار اللجنة ما ىو إال تحديدان مؤقتان ،فال يعد نهائيان إال
بعد تصديقو أك اعتماده من العضو المختص ،كالذم كحده يرتب االلتزامات المالية الناشئة
عن التعاقد فهو اجراء تمهيدم في عملية التعاقد التي تتميز بأنها عملية مركبة كيأتي بعد ذلك
دكر السلطة المختصة بإبراـ العقد  -إذا رأت ابرامو ،فإنها تكوف ملزمة بمن اختارتو لجنة
البت ،فهنا اختصاص جهة اإلدارة في ىذا الشأف ىو اختصاص مقيد يقابلو من ناحية أخرل
سلطة تقديرية تتمثل في عدـ التعاقد ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة ،كأف يكوف سعر المزايد
أقل بكثير عن القيمة السوقية  -فالعرض المقدـ من المزايد ىو ايجاب ال ينعقد بو العقد إال
إذا قبلت جهة اإلدارة كاضطرت برسو المزايدة عليو(.)43

كاألصل أف يمارس االختصاص من خوؿ بممارستو ،كال يجوز أف يحل غيرىم محلهم،
كال يجوز تفويض غيرىم إال في الحدكد كالقيود التي يضعها المشرع.
أم في الحاالت التي يصرح فيها النص اإلذف بالتفويض صراحة ،كينبغي أف يكوف

النص المانح للتفويض بمرتبة النص المانح لالختصاص ،أك أعلى منو ،فهو أم التفويض ذك

طابع استثنائي ىدفو التخفيف من االعباء الملقاة على عاتق السلطة اإلدارية(.)44

كعليو نجد أف اإلدارة ممكن أف تستغني عن اجراء المزايدة ،بمعنى أف تلغيها بعد
اإلعالف عنها كقبل البت فيها إذا استغنت عن البيع كاإليجار أك كاف ذلك لدكاعي المصلحة
العامة.
كفي مصر فقد حدد المشرع كبموجب المادة الثانية من قانوف المناقصات كالمزايدات
رقم  9:لسنو  2::9السلطة المختصة كىي (الوزير كمن لو سلطاتو ،أك المحافظ ،أك رئيس
مجلس الهيئة العامة ،كل في نطاؽ اختصاصو كفيما عدا ما اجازت ىذه االحكاـ التفويض في
أم من اختصاصاتها الواردة ،بتلك االحكاـ إال لشاغل الوظيفة االدنى مباشرة دكف سواه).
كىذا ما اكضحتو أيضان الجمعية العمومية لقسمي الفتول كالتشريع في تحديد مفهوـ
السلطة المختصة كالوظيفة االدنى مباشرة في نطاؽ تطبيق قانوف المناقصات كالمزايدات ،فقد
اكضحت أف مفهوـ الوظيفة االدنى مباشرة التي يمتنع تفويض غير شاغليها في االختصاصات
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المقررة للسلطة المختصة ،من خالؿ استقراء قانوف اإلدارة المحلية ،أف المحافظ ىو رئيس
جميع االجهزة كالمرافق المحلية في دائرة اختصاصهم كيتولى السلطات كاالختصاصات
التنفيذية المقررة للوزراء بالنسبة للمرافق العامة التي تدخل في اختصاص كحدات اإلدارة
المحلية ،فالوظيفة االدنى فيما يتعلق بديواف المحافظة ،ىي كظيفة السكرتير العاـ في حالة
عدـ كجود نائب المحافظ ،فإذا كجد كانت ىي الوظيفة االدنى مباشرة ،أما الوحدات المحلية
االخرل تكوف كظائف رؤساء تلك الوحدات كل في نطاؽ اختصاصو ىي االدنى مباشرة(.)45

أما في العراؽ فاف أحكاـ المادتين ( )25ك ( )43من قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة،
قد اناطت بالوزير المختص أك الرئيس األعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أك من يخولو سلطة
تصديق قرار اإلحالة ،حيث نصت( ،التعد اإلحالة عند البيع أك اإليجار قطعية إال بتصديق
الوزير المختص أك رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أك من يخولو أم منهما).
كطبقان لقواعد االختصاص فأف الوزير ال يستطيع أف يمارس صالحياتو خارج نطاؽ
كزارتو ،كنجد أف الواقع العملي كخصوصان بعد التوجو نحو تطبيق الالمركزية اإلدارية كتعديل
نص المادة  56/من قانوف المحافظات غير المنتظمة في اقليم المرقم  32لسنة 3119

المعدؿ .كمن خالؿ الواقع العملي ،يقوـ الوزراء بتخويل جزء من صالحياتهم للمحافظين فيما
يتعلق ببيع كإيجار أمواؿ الدكلة ،كالمصادقة على قرارات تلك اللجاف الخاصة بإيجار
العقارات العائدة لتلك الوزارات ،أما قرارات لجاف البيع كاإليجار الخاصة بالبيع فقد جرت
الوزارات على عدـ تخويلها للمحافظين ،بل تم حصرىا بالوزير المختص.
كلكننا نجد أف قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة النافذ رقم  32لسنة  3124المعدؿ لم
يتقيد بالوظيفة االدنى للمفوض ،كأنما أجاز التفويض ألم موظف كاف ،كىذا خلل تشريعي
ندعو المشرع إلى اصالحو كخصوصان بعد الخطوات العملية الكبيرة كالتوجو القوم نحو تطبيق
الالمركزية اإلدارية كتشكيل االقاليم.

كأف قواعد االختصاص ىي من النظاـ العاـ ،مما يعني صدكر قرار من جهة غير ذات

اختصاص يترتب عليو انعداـ القرار اإلدارم ليصبح عمل مادم ،فيما إذا كاف عيب
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االختصاص جسيمان ،كلكن لو كاف ،العيب بسيطان فأنو يؤدم إلى بطالف ذلك القرار ،كأف
تعتدم سلطة إدارية أدنى على سلطة إدارية أعلى فالجزاء المترتب ىو البطالف( ،)46كلكن
المحاكم اإلدارية المصرية لم تجعل جزاء عدـ االختصاص البسيط ىو البطالف كأنما أجازت
تصحيح ىذا العيب(.)47

حيث أف اإلدارة تلجأ إلى القضاء للحصوؿ على حكم ببطالف العقد ،كىي ال تستطيع
أف تعلن البطالف بنفسها على الرغم من السلطة التقديرية الممنوحة لها في مواجهة االفراد

عمومان كفي مواجهة المتعاقد معها بعقد إدارم خصوصان (.)48

ادلطلب اةثلةث  :احلذود اةتقذيري ةقرار اإلاحلة اةقطعي

القاعدة المنصوص عليها في القانوف المدني أف التعاقد في المزايدات يتم برسو المزاد

كضعت لتعالج حالة خاصة من حاالت القبوؿ في مجاالت القانوف الخاص ،يختلف األمر في
نطاؽ المزايدات الحكومية ،حيث أف ىناؾ اجراءات تتوالىا عدة لجاف منها لجنة البيع
كاالجار (لجنة البت) ،كجهة التعاقد ،كقرار لجنة البيع كاإليجار يحدد من يجب التعاقد معو
باعتباره صاحب أعلى عطاء في المزايدة ،ليس ىو الخطوة االخيرة في التعاقد كال يعد كأف
اجراء تمهيديان ضمن عملية مركبة للعقد اإلدارم ،يأتي بعد ذلك دكر الجهة اإلدارية
يكوف
ن
المختصة بإبراـ العقد .كأف قرار لجنة البيع كاإليجار ليس ىو القبوؿ الذم يتم بو العقد ،كأنما
تصديق الجهة اإلدارية كاخطارىا المتزايد ىو القبوؿ كىو كحده الذم يترتب عليو اآلثار
القانونية كيتم بو التعاقد ،فقرار لجنة البت ىو قرار إدارم نهائي تنطبق عليو جميع االحكاـ
الخاصة بالقرارات اإلدارية النهائية ،كمن بينها كجوب الطعن عليو خالؿ الميعاد المقرر قانونان
كىو ستوف يومان من تاريخ النشر كاالعالف(.)49
كىنا تبحث اإلدارة كتحقيقان للمصلحة العامة عن مالءمة العقد في حد ذاتو ،لسد
حاجات المرفق العاـ الذم يتصل بو ىذا العقد ،فقد تتغير حاجات المرفق العاـ كيصبح

اإللتزاـ بقرار اإلحالة كنتائج المزايدة متنافيان مع المصالح العامة ،كقد تتعارض المصلحة المالية
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لإلدارة مع نتائج المزايدة برسوىا على صاحب أعلى سعر ،كذلك ألف مبدأ تلقائية اإلحالة
الذم تقوـ عليو المزايدة قد يؤدم إلى أف يكوف السعر المقدـ من جانب المزايد اقل من
القيمة المقدرة أك اكثر منها بشكل كاضح من الناحية االقتصادية.
بمعنى أف اإلدارة تملك سلطة تقديرية في اتخاذ قرارىا بالمصادقة من عدمو كلنا أف
نتسأؿ عن حدكد ىذه السلطة ىل ىي مطلقة أـ مقيدة إلى حد ما .بمعنى ىل يحق لها تعديل
قرار لجنة البيع كاإليجار في بعض جوانبو أـ لها القبوؿ أك الرفض برمتو ؟
إف تعديل السلطة اإلدارية في قرار لجنة البيع كاإليجار يجعلو يتعارض مع مبادئ
المزايدة العامة ،فقد يؤدم ىذا التعديل إلى إحالؿ مزايد محل مزايد آخر ،كقد يتغير السعر
الذم تم على أساسو إحالة المزايدة ،كيترتب على ىذا التعديل نقل اإلدارة من مركز القابل إلى
مركز الموجب كىذا يتعارض مع مبادئ المزايدات العامة التي سبق توضيحها من التلقائية
كاالجبارية كالنهائية.

كإف الحكمة من الزاـ اإلدارة بالتعاقد مع من رست المزايدة عليو يقوـ على أساس،

أف قرار لجنة البيع كاإليجار لم يأت بشكل غير مدركس ،كأنما بعد دراسة كافية للعركض
المقدمة من المزايدين بسلسلة من االجراءات كبكل الجوانب الفنية ،كالمالية ،كالقانونية ،مما
يحتم األخذ بتحديدىا لصاحب أفضل عرض لغرض التعاقد معو ،إال إذا رأت أف ذلك يخل
بالمصلحة العامة ،كىذا ما ذىبت إليو المحكمة اإلدارية العليا في أحد احكامها ،كقد قضت
المحكمة اإلدارية العليا أف اصاب عقد البيع عيبان جسيمان ال يحوؿ دكف الحكم ببطالنو،
كملخص القضية ىي في أف المطعوف ضدىما (حمدم الدسوقي الفخراني كابنتو ياسمين بعد
أف قاما الدعول اماـ محكمة القضاء اإلدارم بالقاىرة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع
المدعي عليهم (رئيس مجلس الوزراء ،كزير االسكاف ،رئيس مجلس إدارة ىيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة بصفاتهم عن فسخ عقد بيع ارض مشركع مدينتي المؤرخ في 3116/9/2

كمالحقو ،كالمتمثل ببيع ثالثة كثالثين مليوف كستمائة الف متر مربع للشركة العربية
للمشركعات كالتطوير العمراني ،طالبين إلغاء المطعوف فيو مع ما يترتب على ذلك من اثار كفق
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األسانيد المقدمة من قبلهم ،بأف قرار ىيئة المجتمعات العمرانية بالتعاقد مع الشركة العربية
للمشركعات كالتطور العمراني على انشاء مشركع مدينتي جاء مخالفان للدستور ،إلخاللو لمبدأ
تكافؤ الفرص كالمساكاة بين المواطنين ،إذ أف الهيئة سالفة الذكر ،امتنعت عن التعاقد مع

المدعي األكؿ (المطعوف ضده األكؿ) على قطعة ارض كاحدة إال من خالؿ مزاد علني .كأنو
جاء بالمخالفة ألحكاـ قانوف تنظيم المناقصات كالمزايدات الصادر بالقانوف رقم  9:لسنة
 ،2::9كالتي تسرم أحكامو على جميع الهيئات العامة بالدكلة بما فيها ىيئة المجتمعات
العمرانية ،إضافة ألسباب اخرل قدمت ،...كقد جرل قضاء المحكمة اإلدارية العليا على أف
اإلدارة ال تستوم مع االفراد في حرية التعبير عن االرادة في ابراـ العقود ،إدارية كانت أـ
مدنية ،ذلك انها تلتزـ في ىذا السبيل بإجراءات كاكضاع رسمها المشرع في القوانين
كاللوائح ،الختيار أفضل االشخاص للتعاقد ،كضمانان في الوقت ذاتو للوصوؿ إلى انسب
العركض كاكثرىا تحقيقان للمصلحة العامة .كأف ما تبرمو الهيئات من عقود يكوف خاضع لقانوف
المناقصات كالمزايدات ،كحيث أنو بمقارنة البيع الذم تم في الحالة المعركضة بالبيوع التي
تمت من حيث شرطو كاجراءاتو ،فاف الوضع بدأ ككأنو أمر عجيب ،ففي الحالة المعركضة عقد
مشركع (مدينتي) بدأ التصرؼ في الماؿ العاـ محاطان بالكتماف ال يعلم احد من امره شيئان مما

تمخض األمر عن بيع ألراضي الدكلة بمقابل عيني ضئيل يتم اداؤه خالؿ عشرين عامان يمكن

زيادتو إلى خمسة كعشركف ....كفي الحاالت االخرل جرل اإلعالف داخل مصر كخارجها،
مما حقق اقصى درجات الشفافية كتكافؤ الفرص ،كحصلت الدكلة من ذلك على أفضل

األسعار (فقد رد طعن الطاعنين لعدـ تحقيق المصلحة العامة(.)4:

كقد سار القضاء العراقي على نفس النهج فيما يخص ضركرة تحقيق المصلحة العامة
في قرار البيع أك إيجار أمواؿ الدكلة ،حيث قضت محكمة القضاء اإلدارم بػ( ....تصديق
قرار اإلحالة في بيع حق التصرؼ في قطعتي االرض المرقمتين  :/6 / 85،86كوبرش التي

احيلت ،غير أف المدعي عليو أعاد مزايدة بيعها ،كحيث أف قرار اإلحالة ينزؿ بمنزلة االيجاب
كال يعتبر نافذان إال بقبوؿ البائع (كزير المالية) بالتصديق على قرار اإلحالة ،كحيث أف قانوف بيع
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كإيجار أمواؿ الدكلة المرقم  43لسنة  2:97قد خال من حكم يلزـ البائع بقبوؿ عرض
المشترم لذا فإف المدعي عليو حر في قبوؿ قرار اإلحالة من عدمو كلو الحق برفضو كاعادة
المزايدة كبالتالي فاف قراره بإعادة المزايدة ال يخالف القانوف كقد ردت المحكمة الدعول
لعدـ قناعتها بتحقق المصلحة العامة في ذلك.)....
كنلخص من كل ما تقدـ أف سلطة اإلدارة في إصدار قرار اإلحالة القطعية ىي سلطة
مقيدة إذ تلتزـ بتصديق المزايدة كاحالتها على من عينتو لجنة البيع كاإليجار بمعنى انصراؼ
ارادتها إلى ابراـ عقد مع المزايد الذم حددتو لجنة البيع كاإليجار ،كال يمكنها استبدالو بغيره
()51

أك احداث أم تغيير في سعر اإلرساء

أما كونها سلطة تقديرية فتظهر عندما ال تصادؽ

كتعدؿ عن التعاقد بإلغاء المزايدة أك االستغناء عنها نهائيا

ادلبحث اةثلني

اآلثلر اةقلنىني ةقرار اإلاحلة اةقطعي

يعتبر قرار التصديق أك االعتماد كقرار لجنة البيع كاإليجار ،كالذم يصدر من السلطة
اإلدارية المختصة ،عنصران مهمان كمركزيان في تكوين العقد ،ألف ىذا القرار يؤدم إلى انشاء
العالقة العقدية بين الطرفين كبو يكتمل رضاىما.
كعليو يترتب على صدكر قرار اإلحالة القطعية من السلطة المختصة نتيجتين مهمتين.
األكلى تقع على عاتق اإلدارة القياـ بها ،أما الثانية فهي تشكل التزامان يقع على عاتق الطرؼ
االخر للقياـ بو ،كتلك النتيجتين ىما  :ضركرة تبليغ من رست عليو المزايدة بقرار اإلحالة

القطعية ،كتحرير العقد بعد تسديد بدالت البيع كاإليجار كىذا ما سوؼ نوضحو من خالؿ
المطلبين التاليين :

138

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املجلد السادس – العدد الثاني 7102/

ادلطلب األول  :اثر اةتبليغ بقرار اإلاحلة اةقطعي علً اةعقذ

إف للتبليغ أىمية قانونية في عملية ابراـ العقود اإلدارية الناجمة عن المزايدة ،فالتبليغ

ىو شكلية جوىرية ال يستطيع المتعاقد مع اإلدارة أف يبدأ بتنفيذ التزاماتو التعاقدية قبل أف
يبلغ بقرار اإلحالة القطعية من قبل اإلدارة كلكن ىذه االىمية تختلف من دكلة ألخرل،
فالتبليغ يزداد أىمية في الدكؿ التي تشترط تبليغ الراسي عليو المزاد بقرار اعتماد اإلرساء،
حيث أف الرابطة العقدية ال تبدأ إال من تاريخ تبليغو بالقرار ،كتقل اىميتو في الدكؿ التي
ال تشترط لبدء الرابطة العقدية مع الراسي ضركرة كصوؿ العلم لديو برسو المزايدة ،كنجد أف
ىذا االختالؼ في أىمية التبليغ بين الدكؿ كاضحان في االحكاـ القضائية كاآلراء الفقهية
المختلفة.
فهناؾ من يرل أف عقد البيع أك اإليجار يعد قائمان من تاريخ صدكر القبوؿ المتمثل
بقرار السلطة المختصة بالتصديق ،على اعتبار التصديق ىو القبوؿ باإلحالة القطعية (اإلرساء)،

كأف التبليغ ال عالقة لو بتماـ الرابطة التعاقدية ،كأف يشكل شكلية جوىرية ،من دكنها
ال تستطيع اإلدارة أف تحتج بالعقد في مواجهة المتعاقد(.)52

أما البعض اآلخر فيرل أف العقد اإلدارم ينعقد عندما يتصل قبوؿ اإلدارة بعلم من

رست عليو المزايدة ،أم عندما يتلقى قبوؿ اإلدارة بإيجاب مقدـ العطاء عند االخطار(.)53

كاما في العراؽ فاف اآلراء الفقهية في ذلك قد اختلفت أيضان من حيث التزامات
اإلدارة تبدأ من كقت توقيع العقد من السلطة المختصة ،معتبرين من ىذه اللحظة تبدأ المدة
المحددة للمتعاقد في تنفيذ التزاماتو(.)54

كرأم اخر يرل أف الرابطة التعاقدية تبدأ من لحظة ابراـ العقد ،كربط ذلك بوصوؿ
العلم بالقبوؿ إلى المتعاقد مع اإلدارة ،كمع ذلك علق نفاذ العقد بالتوقيع عليو من قبل

اإلدارة(.)55

كىذا تأكد أيضان في المادة (28ك )31من قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة المرقم 32

لسنة  3124النافذ ،كالذم الزـ بموجبها مشترم العقار أك مستأجره بدفع بدؿ المبيع أك بدؿ
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اء من تاريخ اإلحالة القطعية ،مما يعني أف عقد البيع كاإليجار
اإليجار خالؿ ( )41يومان ،ابتد ن

يعد مبرمان من تاريخ صدكر قرار اإلحالة القطعية .كىناؾ رأم ثالث يتلخص بما أف المزايدة
علنية كتمت بين حاضرين ،فاف العلم بالقبوؿ مفترض لذا فأف التزامات اإلدارة التعاقدية تبدأ

من تاريخ المصادقة(.)56

لكننا نجد كمن الناحية العملية أف اإلدارة ىي من تقوـ بتبليغ الراسي عليو المزاد بقرار
اإلحالة القطعية لغرض الحضور للوفاء بما يترتب عليو من التزامات استنادان للمادة (/4:
رابعان )5/من تعليمات كزارة الحكم المحلي رقم  8لسنة  ،2:97كيبدك أف المشرع العراقي
قد تأثر في تنظيمو ألحكاـ المزايدة العلنية في قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة بنص المادة

بنص المادة  9:من القانوف المدني كالتي تنص على (ال يتم العقد في المزايدات إال برسو
المزايدة كيسقط العطاء بعطاء ازيد كلو كقع باطالن أك بأقفاؿ المزايدة دكف أف ترسو على احد

ىذا مع عدـ االخالؿ باألحكاـ الواردة في القوانين االخرل(.)57

مما يعني أف في المزايدات العلنية ىناؾ ايجاب يصدر من المزايد يقابلو قبوؿ مؤقت

يتمثل برسو المزايدة من قبل لجنة البيع كاإليجار ،إال أنو ال يصبح نهائيان إال بعد تصديق
السلطة المختصة بذلك ،مما يعني أف العلم قد توافر لدل الطرفين حيث أف ىذه المادة
تفترض أف المتعاقدين يضمهما مجلس كاحد ،كمن ثم ال يشترط تبليغ قبوؿ اإلدارة للمزايد،
كيعد العقد قد ابرـ من تاريخ صدكر القبوؿ لتوافق ارادتي الطرفين ،كبالتالي يتم انعقاد العقد.
أما فيما يخص موقف القضاء العراقي في تبليغ المزايد برسو المزايدة عليو ،كمن خالؿ
()58

استقراء عدد من قرارات محكمة التمييز ،نجده تارة

يذىب إلى تأييد المشرع في عد

العقد تامان من تاريخ اإلحالة القطعية كال يعتد بتاريخ رسو المزايدة ،كال سيما كقد بينا سابقان
بوجود فاصل زمني غير محدد من قبل المشرع بين رسو المزايدة كالمصادقة عليها ،كتارة
اخرل يذىب باشتراطو تبليغ المشترم بوجوب التسديد كحصوؿ المصادقة على قرار

اإلحالة(.)59
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كنحن نرل يعد العقد مبرمان من تاريخ اإلحالة القطعية ،دكف حاجة الشتراط تبليغ
المزايد بقبوؿ اإلدارة لعطائو .كذلك لفائدة طرفي العقد ،فلو اشترطنا أف القبوؿ ال ينتج اثره
إال إذا تبلغ بو المزايد ،قد تفسح المجاؿ لإلدارة باف تتصف في استعماؿ ىذا الحق ،بعد أف
تصدر قرار اإلحالة القطعية تتعمد عدـ تبليغ من رست عليو المزايدة ،دكف أف يحق لهذا
المزايد أم يثير مسؤكليتها التعاقدية ،على اعتبار أف العقد ال يكوف قد أبرـ بعد ،كال سيما كأف
صاحب العطاء عند تقديمو إليجابو كاف مقدران امكانياتو الفنية كاالقتصادية ،لذلك ليس من

العدؿ أف تتعسف اإلدارة كتتجاكز تلك االمكانات كالتقديرات مما يفضي إلى قلب
اقتصاديات صاحب العطاء.
ككذلك قد يتمكن المزايد صاحب الضم االخير من التحايل كالتالعب بإجراء التبليغ،
من خالؿ اثباتو الحقان أنو لم يتلق قرار القبوؿ مما ينفي قياـ أم عالقة عقدية بينو كبين اإلدارة
مما يضيع على اإلدارة جهدىا كما بذلتو من كقت كنفقات في سبيل ابراـ العقد ،كبإمكاف

اإلدارة أف تفسخ عقد اإليجار بطرؽ المزايدة العلنية بعد توجيو االنذار إذا ما اخل ببنود العقد
المبرـ بين الطرفين ،إذا استغل عقار غير العقار المتعاقد على إيجاره ،كبذلك يكوف قد فوت
المنفعة عن فترة استغاللو للعين المؤجرة ،ىذا ما اكدتو محكمة التمييز االتحادية في احدل

احكامها بػ ػ ػ (أف المميز قد استأجر ساحة بيع المواشي من دائرة بلدية بعقوبة بموجب العقد
المؤرخ  3123/5/41المقامة على القطعة المرقمة 32/2ـ  7ىور مريجة كبدؿ إيجار
سنوم ....كحيث أف المميز لم يستغل الساحة المشار إليها كانما استغل ساحة اخرل دكف
إذف أك موافقة من دائرة المميز عليو مما يعد غاصبان لمنفعتها كيلزمو بتأديتو ألجر المثل لفوات
المنفعة عن فترة االستغالؿ ،كأف فسخ عقد اإليجار جاء صحيحان كموافقان للقانوف.)5:()....
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ادلطلب اةثلني  :حترير اةعقذ وتسذيذ اةبذل

إف العقود التي تبرـ بين االفراد في القانوف الخاص تتكوف من مجرد إعالف كل طرؼ

عن ارادتو للطرؼ االخر كاتفاقهما على صيغة العقد كما يتضمنو من شركط.
أما العقود اإلدارية فأنها تتطلب اجراءات تسبق التعاقد ،كاإلذف ،كاالستشارة من
جهات معينة ،كقد تتطلب شكلية معينة ،أك تكوف على مراحل متعددة ،حيث تلعب الكتابة
دكران ىامان كاساسيان في مجاؿ العقود اإلدارية ،كأف القضاء قد استقر على أف ىذه العقود
تحكمها قاعدة التحرر من الشكليات باعتبارىا من العقود الرضائية كليست من العقود
الشكلية ،فالقاعدة إذف ضركرة افراغ العقد اإلدارم في صورة مكتوبة أيان كاف شكل أك صيغة
ىذه الصورة(.)61

أما بالنسبة للتعاقد عن طريق المزايدة فقد كضحنا سابقان ما يمر بو من مراحل
كاجراءات متعددة (كضع المواصفات ،كالشركط ،كاالعالف ،كاجراء المزايدة ،كرسوىا ،ثم

البت فيها ،كابراـ العقد).
كيقصد بإبراـ العقد الموافقة عليو من السلطة المختصة بالتعاقد كبالتقاء إعالف ىذه
الموافقة مع الطرؼ االخر ينعقد العقد .كبعبارة اخرل إذا تمت المصادقة على قرار إرساء
المزايدة فأنو يتم افراغ االيجاب كالقبوؿ بين اإلدارة كالمزايدة في عقد كالذم غالبان ما يكوف

مصاغان سلفان لدل الجهة اإلدارية كعلى المتعاقد ،أما أف يقبل أك يرفض.

ككاف موقف المشرع المصرم من شرط كتابة العقد كاضحان حيث نهج القاعدة العامة
عند إصدار قانوف تنظيم المناقصات كالمزايدات كالالئحة التنفيذية في ضركرة تحرير عقد بين

جهة اإلدارة كصاحب العطاء كيتضمن كافة الشركط كااللتزامات التي تحدد حقوؽ كالتزامات
الطرفين(.)62

أم أف تكوف تلك االلتزامات كاضحة كمحددة حتى يمكن لجهة اإلدارة اقتضاء

حقوقها قبل المتعاقد ،إذا ما أراد النكوؿ عند تنفيذ ما القى على عاتقو من االلتزامات.
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أما موقف المشرع العراقي من شرط كتابة العقد اإلدارم فلم ينص في قانوف بيع
كإيجار أمواؿ الدكلة النافذ اشتراط تحرير عقد مكتوب بين اإلدارة كالمتعاقد معها بعد
التصديق على قرار اإلحالة كعده قطعيان عند قياـ اإلدارة ببيع أموالها المنقولة كغير المنقولة
كإنما الزـ كل من المشترم كالمستأجر بعد التصديق على العقد بدفع بدؿ البيع أك اإليجار
إلى اإلدارة ضمن المدة الزمنية المحددة قانونيا ككاالتي

(.)63

أكالن  :تسديد بدؿ بيع الماؿ غير المنقوؿ  :يلزـ المشترم بدفع بدؿ بيع الماؿ غير المنقوؿ
خالؿ ثالثين يومان من تاريخ اإلحالة القطعية (التصديق) كلكن يجوز للوزير المختص أك رئيس
الجهة غير المرتبطة بوزارة أك من يخولو أم منهما ،بإعطاء الموافقة على دفع بدؿ المبيع

مقسطان ،بدفع المشترم نصف بدؿ البيع ككامل المصاريف خالؿ  41يومان من تاريخ اإلحالة
القطعية ،أما بقية البدؿ فيدفعو بأقساط سنوية ال تجاكز خمسة اقساط على أف ال يمتد أجل
اخر قسط إلى اكثر من ثالث سنوات من تاريخ اإلحالة القطعية.

كإذا كاف المشترم من منتسبي الدكلة أك القطاع العاـ فيكوف تسديد البيع كما يلي -:
أ -تكوف نسبة التأمينات  %6من القيمة التقديرية للوحدة أك قطعة االرض السكنية.
ب -تستوفي نسبة  % 6من بدؿ المبيع كمقدمة كيسدد الباقي بأقساط سنوية لمدة 31
سنة من تاريخ البيع.
كإذا تأخر المشترم عن تسديد احد اقساط المبيع عن الموعد المحدد فلإلدارة تأجيل

استيفاء ىذا القسط بناء على طلب المشترم (مدة مناسبة من تاريخ استحقاقو)(*).

كفي ىذه الحالة يحمل القسط سعر الفائدة المصرفي كإذا تكرر ذلك فيكوف لإلدارة
إلغاء التقسيط كاستيفاء ما تبقى دفعة كاحدة ،كعند تعذر ذلك يباع العقار كفق أحكاـ ىذا
القانوف كتستوفي االقساط الباقية من ثمنو.
كعند تعذر استيفاء االقساط المتأخرة كصدر قرار من الوزير أك رئيس الجهة غير

المرتبطة بوزارة ىناؾ ثالثة اجراءات يتم اتخاذىا(: )64
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أ -إذا لم يكن العقار مسجالن باسم المشترم في دائرة التسجيل العقارم المختصة فيباع

من الجهة المالكة كفق أحكاـ ىذا القانوف كيسدد المشترم الثاني بدؿ البيع دفعة
كاحدة كتستوفي من ثمنو االقساط المتبقية في ذمة المشترم األكؿ مع الفوائد التأخيرية
كمصاريف البيع الثاني ،كيجرم تسليم المشترم األكؿ المبالغ المسددة منو كيقيد
المتبقي ايرادان للجهة المالكة.

ب -إذا كاف العقار مسجالن بإسم المشترم فيباع على كفق أحكاـ قانوف التسجيل العقارم
رقم  54لسنة  2:82باعتباره محجوزان بحكم الرىن التأميني لقاء ما تبقى من بدؿ
بيعو تستوفى االقساط الباقية من ثمنو مع الفوائد كيجرم تسليم بقية الثمن إلى
المشترم من مديرية التسجيل العقارم المختص على كفق القانوف.
ج -يلزـ المشترم أك كرثتو بدفع االقساط المتبقية من بدالت بيع العقارات المباعة قبل عاـ
 3114التي لم يلتزـ بالتسديد في حينها مقومة بسعر الذىب لغرض تسجيلها بإسم
المشترم أك كرثتو مع كضع اشارة الحجز الموضوعة لقاء تلك االقساط.

ثانيان :تسجيل عقد البيع  :بعد اإلحالة القطعية كتسديد البدؿ كالمصاريف كاملة أك بعد تسديد
نصف البدؿ ككامل المصاريف كتنظيم دفع بقية بدؿ المبيع كاالقساط للمدد المحددة،

يسجل العقار المباع في دائرة التسجيل العقارم بإسم المشترم كذلك رغبة من المشرع في
ضماف تنفيذ المشترم اللتزاماتو بتسديد بدؿ المبيع باألقساط المبينة في المادة  29/من
القانوف ،فقد اكجب في المادة  2:/منو أف توضع اشارة الحجز على سجلو العقارم من قبل
دائرة التسجيل العقارم ،كيكوف العقار مرىونان ،كمن ثم ال يجوز اجراء اية معاملة على العقار
بعد كضع اشارة الحجز إال بعد موافقة الدائرة المعنية.
ثالثان  :تسديد بدؿ إيجار الماؿ غير المنقوؿ  :ألزـ القانوف في المادة  31 /منو المستأجر

بدفع بدؿ اإليجار مع المصاريف كاملة خالؿ ثالثين يومان من تاريخ اإلحالة القطعية ،إذا كاف

عقد اإليجار ال تزيد مدتو على السنة كللوزير أك الرئيس األعلى للدائرة غير المرتبطة بوزارة أك
من يخولو الموافقة على تسديد بدؿ اإليجار بالتقسيط ككاالتي -:
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أ -ثلث كامل بدؿ اإليجار السنوم خالؿ  41يومان من تاريخ اإلحالة القطعية.

ب -بقية بدؿ اإليجار السنوم بأقساط ال يزيد عددىا على ضعف سنوات اإليجار على أف
يدفع القسط االخير قبل انتهاء مدة اإليجار بػستة اشهر في االقل.
كلإلدارة إذا تأخر المستأجر عن تسديد احد االقساط في موعده يحمل القسط سعر
الفائدة المصرفي حسب طبيعة استعماؿ العقار ،كلكن إذا تكرر ذلك التأخير فالمشرع منح
اإلدارة حق توجيو االنذار للمستأجر بإلغاء التقسيط بعد موافقة الوزير المختص أك رئيس
الجهة غير المرتبطة بوزارة أك من يخولو أم منهما ،باستيفاء ما تبقى من بدؿ اإليجار كالغرامة
المستحقة دفعة كاحدة كيتم تحصيلو كفق قانوف تحصيل الديوف الحكومية.
على أف المشرع قد اشترط كفي كل االحواؿ بعدـ تسليم المأجور إلى المستأجر قبل
تسديده بدؿ اإليجار كفق االحكاـ السالف ذكرىا كالواردة في المادة  31/من القانوف.
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اخللدتـــــــ

لقد توصلنا كمن خالؿ بحثنا في قرار اإلحالة القطعية في المزايدات العامة إلى جملة
نتائج استخلصناىا من بحثنا ككاالتي -:
 -2يعد مبدأ المساكاة بين المواطنين الراغبين باالشتراؾ في المزايدة العلنية من اىم المبادئ
التي تتميز بها المزايدة العامة ،إضافة إلى ضمانات الزـ المشرع توافرىا في المزايدة
كمنها العالنية ،كىي ال تتحقق من خالؿ نشر اإلعالف عن المزايدة العامة فقط ،بل من
خالؿ تسبيب مختلف اجراءات المزايدة.
 -3إف من الشركط الجوىرية في المزايدات العامة ىي اإلعالف ،لذا فأف أم خرؽ أك مخالفة
لقواعده أك خلل في اكصافو يرتب اثره في بطالف المزايدة ككجدنا أف اإلدارة تمتلك
كسائل اخرل غير اإلعالف إليصاؿ العلم إلى الراغبين في دخوؿ المزايدة.
 -4تضع اإلدارة شركطان ينبغي توافرىا فيمن يتقدـ لالشتراؾ في المزايدات العامة سواء بنص

القانوف ،كبموجب ما تمتلكو اإلدارة من سلطة تقديرية ،كالهدؼ من تلك الشركط حتى

تطمئن اإلدارة على االمكانات المالية كالفنية للراغبين بالتقدـ كاالشتراؾ في المزايدة.
 -5لكي توقن اإلدارة ما قد يصيبها من اخالؿ المتعاقد معها بالتزاماتو كلضمانها جديتو
للمشاركة في المزايدة التي تجريها ،فإنها تلزـ الراغبين باالشتراؾ في المزايدة بأف يدفع
تأمين سواء أكاف تأمين ابتدائي أك نهائي فهو ضماف لها.
 -6تمسك اإلدارة بالبحث عن المصلحة العامة عند المصادقة على قرار لجنة البيع
كاإليجار في تحديدىا للمزايد الذم رست عليو المزايدة من خالؿ السلطة التقديرية
الممنوحة لها بعد تسبيب قرارىا باالمتناع على عكس المشرع العراقي الذم لم يلزـ
اإلدارة بتسبيب قراراتها سواء بإلغاء المزايد أك استبعاد المزايدة ،لكن القضاء اإلدارم
في العراؽ راقب مشركعية اسباب القرار حينما تذكر.
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 -7إف قرار اإلحالة القطعية يعد قرار إدارم نهائي قابل لالنفصاؿ يصدر كقت ابراـ العقد،
كأف سلطة اإلدارة في ىذه المرحلة مقيدة إذا ارادت التعاقد التزمت بما قررتو لجنة البيع
كاإليجار ،إال إذا كاف ذلك ال يحقق المصلحة العامة.
كقد تهيأت لدينا عدة مقترحات ككاالتي -:
 -2ندعو المشرع العراقي إلى إصدار تشريع موحد في كل ما يتعلق بالمزايدات
كالمناقصات ،كونها طريقان اصليان للتعاقد مع بقية طرؽ التعاقد االخرل اخذان بنظر االعتبار
التطور الحاصل في ىذا المجاؿ كاالستعانة بتجارب الدكؿ المتقدمة.

 -3ندعو المشرع العراقي إلى تعديل نص المادة  39ك 43من القانوف الحالي كذلك
بتحديد مدة ثالثين يومان للمصادقة على نتائج المزايدة أك الرفض من تاريخ كركد قرار
اإلحالة إلى السلطة المختصة باالعتماد ،كالزامها بياف رأيها بعد الموافقة على المصادقة.
 -4تضمين القانوف الحالي لبيع كإيجار أمواؿ الدكلة ،أك أم قانوف يحل محلو المبادئ التي
تقوـ عليها المزايدات العامة من العالنية ،كالمساكاة بين المتنافسين ،كحرية المنافسة،

كالشفافية باعتبارىا مبادئ أساسية يجب ادراجها في قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة
كعدـ ادراجها يعد خلل تشريعي.
 -5ندعو المشرع العراقي إلى جعل القيمة التقديرية للماؿ المطلوب بيعو أك إيجاره سريان
لتوفير حماية اكسع للماؿ العاـ ،كلغرض ضماف كصوؿ الماؿ المراد بيعو أك إيجاره إلى
قيمتو الحقيقية .كذلك بتعديل نص المادة  8/اكالن من الفصل األكؿ من قانوف بيع
كإيجار أمواؿ الدكلة النافذ.
 -6حذؼ عبارة بدكف اإلعالف كبدكف مزايدة علنية الواردة في المادة  48من قانوف بيع
كإيجار أمواؿ الدكلة النافذ ألف اإلعالف ال يكوف إال عندما يتم البيع كاإليجار بالمزايدة
العلنية ،أما البيع كاإليجار إلى دكائر الدكلة فيكوف دائمان بناء على طلب من جهة اإلدارة
الراغبة بالشراء أك اإليجار ،كيتم التقدير من قبل لجنة التقدير المشكلة كفق المادة ،8
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كعليو نقترح أف تكوف كفق الصيغة االتية  ...( :كلو تأجيرىا بدكف مزايدة إلى دكائر
الدكلة كالقطاع العاـ.
 -7ضركرة استبداؿ مصطلح اإلرساء بمصطلح اإلحالة اينما كرد في القانوف النافذ ،كالقوانين
ذات العالقة ،لما لهذا االستبداؿ من أىمية في توحيد المصطلحات القانونية ،كاستخداـ
العبارة االكثر شيوعان بين الناس.
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اذلــىامــش

( )2ينظر  :احمد بن سالم نجيم كعبد اللطيف بن صالح العبد اللطيف ،العقود اإلدارية كمشكالت
تنفيذىا ،بحث مقدـ إلى ندكة العقود اإلدارية في المملكة العربية السعودية ،معهد اإلدارة العامة،
الرياض2512 ،ق – 2:92ـ ،ص .31
( )3ينظر  :د .سليماف محمد الطماكم ،االسس العامة للعقود اإلدارية ،مطبعة عين شمس ،2::2 ،ص
ص.31:
( )4ىذا ما سوؼ نوضحو عند البحث في طبيعة قرار اإلحالة القطعية في المطلب الثالث.
( )5ينظر  :احمد طالؿ عبد الحميد ،قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين في مجاؿ العقود اإلدارية) ،رسالة
ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوؽ ،جامعة النهرين ،لسنة  ،3123ص.38
( )6ينظر :د .عالء عبد المتعاؿ ،مدل جواز الرجعية كحدكدىا في القرارات اإلدارية ،دار النهضة العربية،
القاىرة ،ص.213
( )7ينظر .المادة  4/من قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة المرقم  32لسنة  3124المعدؿ ،كينظر كذلك
نصوص قانوف المناقصات كالمزايدات ،قانوف رقم  9:لسنة  2::9المصرم ،منشور من قبل
المحامي احم شتات ،دار الكتب القانونية.3117 ،
( )8تضم لجنة التقدير ( )4موظفين من ذكم الخبرة ال تقل كظيفة أم منهم عن الدرجة الخامسة مع
امكانية أف يرافق اللجنة موظف من دائرة التسجيل العقارم كموظف حسابي من منتسبي كزارة المالية
كاعطاىا القانوف الحق باالستعانة بخبير قضائي ،راجع المادة  / 8اكال كثانيان كثالثان من قانوف بيع
كإيجار أمواؿ الدكلة المعدؿ رقم  32لسنة  .3124كتتشكل لجنة البيع كاإليجار من ثالثة موظفين
أيضان من ذكم الخبرة ال يقل العنواف الوظيفي ألم منهم عن مدير أك رئيس مالحظين أك ممن لو
خدمة كظيفية ال تقل عن عشر سنوات ،المادة  :/من قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة النافذ.
( )9ينظر  :الطعن رقم  766لسنة 53ؽ .ع جلسة  2::9/:/37في الدعول 27لسنة  54ؽ –
جلسة  3113/5/4منشور من قبل د .احمد عبد اللطيف ابراىيم ،التنظيم القانوني للمناقصات
كالمزايدات ،العدد  -297اكؿ يونيو  ،3114ص .349
( ):ىذا ما كرد تفصيلو في المادة  / 23ثالثان  /أ ك  /رابعان  /أ من قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة النافذ.
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( )21ينظر  :د .سليماف محمد الطماكم ،السلطة التقديرية كالسلطة المقيدة ،،مجلة الحقوؽ للبحوث
القانونية
كاالقتصادية ،كلية الحقوؽ ،جامعة فاركؽ األكؿ ،ع  2ك ،3س  ،2:61ص .35:
( )22قرار محكمة استئناؼ بغداد  /الرصافة بصفتها التمييزية اعالـ  2225 /2254ق،3111/ 3
ذكره علي محمد ابراىيم الكرباسي في الموسوعة العدلية ،ع  ،:4س  ،3115ص .5
( )23ينظر  :نفس المادة 217من قانوف المناقصات كالمزايدات ،قانوف رقم  9:لسنة 2::9
المصرم ،مصدر سابق.
( )24ينظر نص المادة ( )398من قانوف التجارة المرقم  41لسنة .2:95
( )25ينظر  :نص المادة  /23ثامنان من قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة النافذ.

(*)الضم  :ىو نظاـ تلتزـ بموجبو اإلدارة بوضع الماؿ في مزايدة جديدة كلمرة كاحدة إذا تقدـ راغب
بشرائو أك استئجاره خالؿ المدة المحددة قانونان بعرض يزيد بنسبة معينة على العرض الذم رست
عليو المزايدة األكلى.

( )26ينظر :الباب الثالث من قانوف المناقصات كالمزايدات المصرم المرقم  9:لسنة  ،2:::9مصدر
سابق ،المواد (.)243-225
( )27ينظر :نص المادة  / 24/ثانيا من قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة النافذ.
( )28ينظر  :نص المادة  25من القانوف اعاله.
( )29ينظر  :د .محمود خلف الجبورم ،العقود اإلدارية ،بيت الحكمة ،2:9: ،ص .85
( )2:ينظر  :ىاتف كاظم المرسومي ،حدكد السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة ،دراسة مقارنة،
منشورات الحلبي الحقوقية ،ط ،311: ،2ص 251كما بعدىا.
( )31ينظر  :نص المادة  48من قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة النافذ.
( )32ينظر  :موسى شحاذة ،ابراـ عقد االشغاؿ العامة ،دراسة مقارنة ،مجلة ابحاث اليرموؾ ،جامعة
اليرموؾ ،االردف ،مجلد  26ع ،2::: ،4ص .92
( )33ينظر  :الطعناف رقم  2616ك  264:لسنة  3:ؽ .ع جلسة  ،2:97/22/3:منشور في
موسوعة أحكاـ المحكمة اإلدارية العليا على قرص  ،CDاعداد المحامي سعيد محمود الديب،
لألعواـ .3121 * 2:66
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( )34ينظر  :عبد المطلب عبد الرزاؽ الطيف ،النظاـ القانوني لإلحالة في العقود اإلدارية ،اطركحة
دكتوراه مقدمة إلى  /جامعة بغداد  /كلية القانوف ،2:88 ،ص .258
( )35ينظر  :الطعن رقم  44/ 2397ؽ .ع ،جلسة  2::6/9/4منشور من قبل د .احمد عبد
اللطيف ابراىيم ،التنظيم القانوني للمناقصات كالمزايدات ،مصدر سابق ،ص .351
( )36ينظر :خالد مرموص خلف ،سلطة اإلدارة في تعديل عقودىا اإلدارية بإرادتها المنفردة ،رسالة
ماجستير مقدمة إلى جامعة الدكؿ العربية ،معهد البحوث كالدراسات العربية ،2:98 ،ص ،87
كينظر  :كذلك ،احمد طالؿ عبد الحميد ،مصدر سابق ،ص .74
( )37القرار المنفصل  :ىو قرار يسهم في تكوين العقد اإلدارم كيستهدؼ اتمامو ،إال أنو ينفصل عن
العقد كيختلف عنو في طبيعتو ،األمر الذم يجعل الطعن عليو باإللغاء جائزان ،كىذا ما استقر عليو
القضاء اإلدارم على اخضاع قرار لجنة البت في المزايدة العامة الختصاص قاضي االلغاء باعتباره من
القرارات المنفصلة عن العقد ،حيث يجوز للمشترؾ في المزايدة المرفوض اقامة دعول إلغاء ضد
القرار الصادر عن لجنة البت باستبعاده كرفض عطائو للمزيد من التفاصيل ينظر  :د .عبد العزيز عبد
المنعم خليفة ،االسس العامة للعقود اإلدارية ،دار الفكر العربي ،3118 ،ص  46كما بعدىا ،كينظر
 :كذلك د .رمضاف منصور المحارمة ،مبادئ القانوف اإلدارم في المملكة االردنية الهاشمية ،دار اثراء
للنشر كالتوزيع ،مكتبة الجامعة ،ط ،2ص .648
( )38ينظر  :د .عادؿ الطبطبائي ،الطعن بتجاكز السلطة في مجاؿ العقود اإلدارية ،بحث منشور في
مجلة الحقوؽ الكويتية ،ع ،3س ،24تموز  ،2:9:ص  37كما بعدىا.
( )39كىذا ما اكدتو محكمة القضاء اإلدارم في احد احكامها ( ......أف محكمة القضاء اإلدارم غير
مختصة بشأف تفسير العقود كما ينجم عنها من خالؼ كتكوف المحكمة المختصة بذلك ،ىي محكمة
البداءة استنادان للمادة  48من قانوف المرافعات المدنية ،إضافة لالختصاص النوعي عمالن بحكم البند

(ثالثان) من المادة ( )8من قانوف مجلس الدكلة ،).......قرار محكمة القضاء اإلدارم بالرقم
/2/32إدارم  /تمييز  3115في  3115/9/:منشور في قرارات مجلس شورل الدكلة ،ج األكؿ،
ص .517
( )3:قرار محكمة القضاء اإلدارم المرقم  232الصادر في عاـ  ،2::1ذكرتو سحر جبار يعقوب،
فسخ العقد اإلدارم قضائيان لخطأ اإلدارة ،رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانوف  /جامعة
بابل ،3114 ،ص .215
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( )41قرار مجلس شورل الدكلة (الهيئة العامة) المرقم /57إدارم تمييز 2::8في ،2::8/9/28
اشار إليو د .عصمت عبد المجيد بكر ،أحكاـ بيع كإيجار أمواؿ الدكلة ،بال سنة نشر ،ص .2:
( )42ينظر :خضر عكوبي يوسف ،موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار اإلدارم ،مطبعة
الحوادث ،بغداد ،2:87 ،ص :5
( )43ينظر  :الطعن رقم  486:لسنة  54القضائية جلسة  ،3111/21/42ذكره د .محمد ماىر ابو
العينين ،العقود اإلدارية كقوانين المناقصات كالمزايدات ،جزء خاص ،ص  ،55:كينظر  :كذلك
الطعن رقم 779ىلسنة 44ؽ جلسة  ،2::525س  ،4:حكم ،2::5 /2 /445 - 2779
ص  4:ذكره ،د .محمد ماىر ابو العينين ،العقود اإلدارية كقوانين المزايدات كالمناقصات ،ؾ،2
ابراـ العقد اإلدارم ،ص ص .257
( )44ينظر  :د .ابراىيم شيحا ،مبادئ كاحكاـ القانوف اإلدارم ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية،2::5 ،
ص  ،587كينظر  :كذلك د .ماىر صالح عالكم ،الوسيط في القانوف اإلدارم ،دار ابن االثير
للطباعة كالنشر ،311: ،ص  441كما بعدىا.
( )45فتول الجمعية العمومية لمجلس الدكلة رقم  2:5بتاريخ  3111/5/31ذكره د .محمد ماىر ابو
العينين ،جزء خاص .مصدر سابق ،ص 2:7ص.2:8
( )46ينظر  :د .سليماف محمد الطماكم ،القضاء اإلدارم ،قضاء االلغاء ،دار الفكر العربي ،طبعة
 ،2:78ص .7::
( )47ينظر الطعن  22585لسنة  59ؽ.ع جلسة  3119/2/38كالطعن  9265لسنة  55ؽ .ع
جلسة  ،3117/3/32كالذم اشير فيهما على امكانية تصحيح القرار اإلدارم المعيب بعيب عدـ
االختصاص البسيط ،منشور من قبل المحامي ،د .محمود سعيد الديب ،مصدر سابق.
( ))48ينظر  :د .عزيزة الشريف ،دراسات في نظرية العقد اإلدارم ،دار النهضة العربية بال سنة طبع ،ص
.2:
( )49الطعن رقم  2779لسنة  44القضائية جلسة  2::5/2/5ذكره د .محمد ماىر ابو العينين ،ؾ،2
مصدر سابق ،ص .551
( )4:ينظر  :الطعن رقم  41:63ك  42425لسنة  67ؽ .ع جلسة 3121/:/25منشور في
موسوعة أحكاـ المحكمة اإلدارية العليا بالموضوع ،للسنوات  3121-2::6على قرص ،CD
اعداد المحامي سعيد محمود الديب ،مصدر سابق.
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( )51ينظر  :علي سلماف جميل المشهداني ،قواعد االثبات في الدعول اإلدارية في العراؽ  /دراسة
مقارنة ،اطركحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانوف  /جامعة بغداد ،3111 ،ص  ،354كينظر كذلك :
د .محمد ماىر ابو العينين ،العقود اإلدارية ،ؾ ،2مصدر سابق ،ص .257
( )52حكم المحكمة اإلدارية العليا رقم  48:2لسنة  52ؽ .في  2::3/3/27منشور في موسوعة
أحكاـ المحكمة اإلدارية العليا ،مصدر سابق ،قرص .CD
( )53ينظر  :د .سعاد الشرقاكم ،العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،2:66 .ص 431كينظر كذلك
د .محمود عاطف البنا ،العقود اإلدارية ،،دار الفكر العربية ،ط ،3118 ،2ص.297
( )54ينظر  :د .سليماف الطماكم ،االسس العامة للعقود اإلدارية ،طبعة  ،3122مصدر سابق ،ص
 .3::كينظر ،د .عبد الغني بسيوني ،النظرية العامة في القانوف اإلدارم ،منشأة المعارؼ
االسكندرية ،3114 ،ص .66
( )55ينظر  :د .ابراىيم طو الفياض العقود اإلدارية ،مكتبة الفالح ،ط ،2:99 ،2ص 242كما بعدىا.
( )56ينظر  :نجيب خلف الجبورم ،سلطة اإلدارة في اختيار المتعاقدين معها  /دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانوف كالسياسة ،جامعة بغداد ،2:95 ،ص  284كما بعدىا.
( )57ينظر  :د .عصمت عبد المجيد بكر ،مصدر سابق ،ص .52
( )58ينظر  :نص المادة  9:من القانوف المدني العراقي المرقم  51لسنة  2:62المعدؿ.
( )59ينظر  :قرار محكمة التمييز االتحادية قرارىا المرقم  / 96الهيئة االستثنائية  /العقار  3117/في
 ،3117/4/27قرار غير منشور كيتلخص (أف إيجار المساحة موضوع الدعول قد رست على
المميزين بتاريخ  3116/2/9كتمت المصادقة في  ).....3116/4/3:كعدتو المحكمة صحيحان
كموافقان للقانوف ،كفي قرار اخر لمحكمة التمييز (صدر بتاريخ  2::3/7/39عد المستأجر الذم
احيل عليو إيجار العقار بالمزايدة العلنية ملزمان بدفع بدؿ اإليجار كالمصاريف خالؿ ثالثين يومان من

تاريخ اإلحالة القطعية دكف حاجة إلى التبليغ فإذا تخلف عن ذلك كاف للدائرة عرض المأجور على
المزايد قبل االخير (نقالن عن ىاتف كاظم الموسوم) ،مصدر سابق ،ص .312

( )5:ينظر  :قرار محكمة التمييز  /الهيئة االستثنائية  /عقار  4138/في  3117/23/6قرار غير
منشور.
( )61ينظر  :قرار محكمة التمييز االتحادية المرقم  / 5576الهيأة االستئنافية  /العقار/
 5465/6/3126في  ،3126/9/35قرار غير منشور.
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( )62د .جابر جاد نصار ،العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،ط ،3116 ،3ص  5:كما
بعدىا.
( )63ينظر  :د .رمضاف محمد بطيخ ،قيود ابراـ العقد اإلدارم ،بحث منشور على الموقع االلكتركني،
ص www.unpano...621 27
( )64ينظر  :الفصل الثالث من قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة المرقم  32لسنة  3124المعدؿ المواد
من (.)33-28
(*)نالحظ أف المشرع قد جعل مهمة االعذار من تقدير اإلدارة (مدة مناسبة من تاريخ استحقاقو) فال
رقابة للقضاء على تقدير المدة .كقد يفسح المجاؿ لإلدارة بالتراخي بمطالبتو اىماال منها ،أك قد
تتعسف في استعماؿ حقها ىذا .لذا كمن رأينا تحديد مهلة االعذار بمدة مناسبة قد تكوف شهر مثالن.
( )65ينظر  :نص المادة  /29/ثالثا من قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة المعدلة بالمادة 7/من قانوف
تعديل قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة النافذ ،كنالحظ أف المشرع قد اعطى تفصيالن دقيقان للمعالجة

القا نونية فيما لو تعذر على المشترم دفع االقساط المتبقية كجاءت ىذه المعالجة لما كردت
باألسباب الموجبة لتشريع التعديل لتالفي الثغرات التي تضمنها قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة رقم
 32لسنة  ،3124لما افرزه إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( )274لسنة  ،2::9كما
افرزتو التطبيقات العملية للقانوف.
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ادلصـــــــلدر

( )2خضر عكوبي يوسف ،موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار اإلدارم ،مطبعة
الحوادث ،بغداد.2:87 ،
( )3د .ابراىيم شيحا ،مبادئ كاحكاـ القانوف اإلدارم ،منشأة المعارؼ االسكندرية،
.2::5
( )4د .ابراىيم طو الفياض ،العقود اإلدارية ،مكتبة الفالح ،الطبعة األكلى.2:99 ،
( )5د .احمد عبد اللطيف ابراىيم ،التنظيم القانوني للمناقصات كالمزايدات.3114 ،
( )6د .جابر جاد نصار ،العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،الطبعة الثانية،
.3116
( )7د .رمضاف منصور المحارمة ،مبادئ القانوف اإلدارم في المملكة االردنية الهاشمية،
دار اثراء للنشر كالتوزيع ،مكتبة الجامعة ،الطبعة األكلى.

( )8د .سعاد الشرقاكم ،العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية.2::6 ،
( )9د .سليماف محمد الطحاكم ،االسس العامة للعقود اإلدارية ،مطبعة عين شمس ،طبعة
.2::2
( ):د .سليماف محمد الطحاكم ،القضاء اإلدارم ،قضاء االلغاء ،دار الفكر العربي ،طبعة
.2:78
( )21د .سليماف محمد الطماكم ،االسس العامة للعقود اإلدارية ،دراسة مقارنة ،دار الفكر
العربي ،طبعة .3122
( )22د .عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،االسس العامة للعقود اإلدارية ،دار الفكر العربي،
.3118
( )23د .عبد الغني بسيوني ،النظرية العامة في القانوف اإلدارم ،منشأة المعارؼ
االسكندرية.3114 ،
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( )24د .عزيزة الشريف ،دراسات في نظرية ،العقد اإلدارم ،دار النهضة العربية ،بدكف سنة
طبع.
( )25د .عصمت عبد المجيد بكر ،أحكاـ بيع كإيجار أمواؿ الدكلة ،بال سنة نشر.
( )26د .عالء عبد المتعاؿ ،مدل جواز الرجعية كحدكدىا في القرارات اإلدارية ،دار النهضة
العربية ،القاىرة.
( )27د .ماىر صالح عالكم ،الوسيط في القانوف اإلدارم ،دار ابن االثير للطباعة كالنشر،
.311:
( )28د .محمد ماىر ابو العينين ،العقود اإلدارية كقوانين المزايدات كالمناقصات ،الكتاب
األكؿ ،ابراـ العقد اإلدارم.
( )29د .محمد ماىر ابو العينين ،العقود اإلدارية كقوانين المزايدات كالمناقصات ،جزء
خاص باألحكاـ كالفتول غير المنشورة ،ملحق الكتاب األكؿ.

( )2:د .محمود خلف الجبورم ،العقود اإلدارية ،بيت الحكمة.2:9: ،
( )31د .محمود عاطف البنا ،العقود اإلدارية ،دار الفكر العربي ،الطبعة األكلى.3118 ،
( )32ىاتف كاظم الموسوم ،حدكد السلطة التقديرية لإلدارات في المزايدات العامة ،دراسة
مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،طبعة .311:
الرسائل كاألطاريح :
( )2احمد طالؿ عبد الحميد ،قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين في مجاؿ العقود اإلدارية)،
رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوؽ  /جامعة النهرين لسنة .3123
( )3خالد مرموص خلف ،سلطة اإلدارة في تعديل عقودىا اإلدارية بارادتها المنفردة ،رسالة
ماجستير مقدمة إلى جامعة الدكؿ العربية ،معهد البحوث كالدراسات.2:98 ،

( )4سحر جبار يعقوب ،فسخ العقد اإلدارم قضائيان لخطأ اإلدارة ،رسالة ماجستير مقدمة
إلى مجلس كلية القانوف ،جامعة بابل.3114 ،
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( )5عبد المطلب عبد الرزاؽ الطيف ،النظاـ القانوني لإلحالة في العقود اإلدارية ،اطركحة
دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد ،كلية القانوف.2:88 ،
( )6علي سليماف جميل المشهداني ،قواعد االثبات في الدعول اإلدارية في العراؽ،
دراسة مقارنة ،اطركحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانوف  /جامعة بغداد،
3117
( )7نجيب خلف الجبورم ،سلطة اإلدارة في اختيار المتعاقدين معها  /دراسة مقارنة،
رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانوف كالسياسية ،جامعة بغداد .2:95
البحوث :
( )2احمد بن سالم نجيم كعبد اللطيف بن صالح العبد اللطيف ،العقود اإلدارية
كمشكالت تنفيذىا ،بحث مقدـ إلى ندكة العقود اإلدارية في المحكمة العربية

السعودية ،معهد اإلدارة العامة – الرياض – 2512ق – .2:92

( )3د .رمضاف محمد بطيخ ،قيود ابراـ العقد اإلدارم ،بحث منشور على الموقع
االلكتركنيwww.unpano...62.
( )4د .سليماف محمد الطماكم ،السلطة التقديرية كالسلطة المقيدة ،مجلة الحقوؽ
للبحوث القانونية العدد  2ك  ،3السنة .2:61
( )5د .عادؿ الطبطبائي ،الطعن بتجاكز السلطة في مجاؿ العقود اإلدارية ،بحث منشور
في مجلة الحقوؽ الكويتية ،العدد  ،3السنة  ،24تموز .2:9:
( )6د .غازم فيصل مهدم ،موقف القضاء اإلدارم العراقي من السلطة التقديرية لإلدارة ،
بحث منشور في مجلة دراسات قانونية ،بيت الحكمة ،العدد  ،2بغداد3113 ،
( )7موسى شحادة ،ابراـ عقد االشغاؿ العامة ،دراسة مقارنة ،مجلة ابحاث اليرموؾ ،جامعة
اليرموؾ ،االردف ،مجلد  ،26عدد .2::: ،4
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المجالت كالموسوعات :
( )2الموسوعة العدلية ،اعداد علي محمد ابراىيم الكرباسي ،العدد  ،:4لسنة .3115
( )3موسوعة أحكاـ المحكمة اإلدارية العليا اعداد المحامي سعيد محمود الديب لألعواـ
.3121-2:66
القوانين :
( )2قانوف بيع كإيجار أمواؿ الحكومة رقم  45لسنة ..2:47
( )3القانوف المدني رقم  51لسنة  2:62المعدؿ.
( )4قانوف بيع كإيجار عقارات الحكومة رقم  8لسنة .2:78
( )5قانوف المرافعات المدنية العراقي رقم  94لسنة  2:7:المعدؿ.
( )6قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة المنقولة رقم  226لسنة ..2:83
( )7قانوف التجارة رقم  41لسنة .2:95

( )8قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة رقم  43لسنة  2:97الملغي.
( )9قانوف المناقصات كالمزايدات رقم  9:لسنة  2::9المصرم.
( ):قانوف المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم  32لسنة .3119
( )21قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة  /رقم  32لسنة  3124النافذ
( )22تعديل قانوف بيع كإيجار أمواؿ الدكلة السنة 3127
القرارات المنشورة كغير المنشورة :
( )2قرار محكمة القضاء اإلدارم رقم /2/32إدارم/تمييز ،3115/منشور في مجموعة
قرارات مجلس شورل الدكلة ،الجزء األكؿ .للسنوات .3117 ،3116 ،3115

( )3قرار محكمة

التمييز

االتحادية/الهيئة

 /3117/4/27قرار غير منشور.
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( )4قرار محكمة التمييز االتحادية  /الهيئة االستئنافية  /4138عقار في 3117/23/6
 /قرار غير منشور.
( )5قرار محكمة التمييز االتحادية  /الهيئة االستئنافية /5576 /العقار /3126/قرار
غير منشور.
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Decision of the Decisive Referral in Public Auctions
(A comparative study)
Lecturer Dr. Thikra Abbas Ali
Directorate General of the education of Diyala

Abstract
States paid more attention to set up a legal system for the way of
their funds management and to indicate how they can deal with such
system in terms of different kinds of legal practices such as buying,
leasing and giving licenses. In order for this legal system to ensure
the management of such funds and to achieve a balance for both the
interests of the administration and its clients by finding the public
outbidding.
Legal texts are being drafted including the general principles
of the auctions out of equality between the competitors, freedom of
competition in addition to publicity, which is one of the pillars of
public auction. Participants have to meet requirements of applying by
means of competent committee assigned to carry out such process
coming up to select the best contractors by the buying and selling
committee. Then, the ruling of the committee specialized in certifying
the decision of decisive referral, which is one of certified decisions as
a condition of being valid by the buying and selling committee
including laying the auction upon the person of a highest price.
We find that all this will be implemented through the provisions
of the valid Act of sale and lease of the state funds No. 21 of 2013
amended in 2010. By its practical application, the legislature had to
amend it by 2016 due to several defects of its provisions. Therefore,
the amendment was performed to avoid the loopholes of the Act of
sale and lease concerning the state funds No. 21 of 2013. In addition,
to get the legal interest for cancelling the dissolved and to find the
legal interest and accounting for it, as issued by the cancellation of
the dissolved Council Resolution No. 163 of 1998, and the
shortcomings produced by the practical applications of the Act.
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