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 المقدمة
من تنفيذ نها تمكو , وتكمن هذه االهمية كونها تحقق اهداف الدولة , اهمية كبيرة بوالت الحكومية اعقود المقتتمتع 

جة وقد توسعت في الوقت الحاضر نتي, على عاتقها  ةوانجاز بعض المهام الملقا, مارية موية واالستثنساتها التياس
العقود  هوالخصوصية لهذ, همية اال ههذ وبسبببالد في السنوات االخيرة لشهدتها ا ية التية واالقتصاديسياسالتغيرات ال

 .ةالمصلحة العامة وديمومية المرافق العام تجسد يتوال

وان هذه , بين اطرافها ةا المصالح متساويتكون فيهتمثل مصالح افراد و كس عقود المقاوالت المدنية التي على ع
عن النظام القانوني الذي  يزهامخاص ي يلنظام قانون ,ةيالحكومالمقاوالت عقود خضوع ا بوجوب فرض واقعصية تالخصو 
وشروط غير وامتيازات  واهم مميزات هذا النظام هو تمتع االدارة بسلطات, د المقاوالت في القانون الخاص عقو يحكم 

سلطة االدارة في , ومن هذه االمتيازات, طبيعة هذه العقود  تمثل احدى مظاهر السلطة العامة التي تحدد يمالوفة والت
,  لسلطتها لاتوقيع الجزاءات بنفسها دون اللجوء للقضاء في مواجهة المتعاقد معها عند اخالله بالتزاماته التعاقدية اعم

ق العام ى حسن سير المرفبغية الحفاظ عل, استنادا للمبادى العامة المستقرة في القانون االداري التي تحكم هذه العقود 
 .محل العقد وانتظامه

هو سحب العمل الذي يعتبر من الجزاءات الضاغطة التي تتمتع بها االدارة في مواجهة المتعاقد , هذه الجزاءات ومن  
 ,العقد لو لم ينص عليه في  ءوان االدارة تتمتع بفرض هذا الجزاة يدقصيره في تنفيذ التزاماته التعاقمعها عند اخالله او ت

العامة ازات السلطة وفكرة امتي, وفكرة النظام العام  العام فكرة الصالح  ,  وان اساسه القانوني يقوم على ثالثة اسس هي
صورها وتطبيقاتها واالدارة تتمتع بهذه السلطة حتى لو لم ينص عليه في العقد ولذلك فان  التي يعتبر سحب العمل احد, 

السلطة العامة في العقود االدارية وتطبيق المتياز التنفيذ المباشر في نطاق العقود  سحب العمل هو مظهر من مظاهر
 , ة االدارة في تنفيذ قراراتها مباشرة في مواجهة االفراد دون اللجوء الى القضاءييمثل صالح, فالتنفيذ المباشر ,االدارية 

بل ان عقد المقاولة  قد  ه التعاقدية قاول من التزاماتاو فسخا لعقد المقاولة او اعفاء الم ال يعتبر سحب العمل انهاءو 
العيني لالدارة على حساب المقاول  وبذلك يكون  وسيلة لضمان التنفيذ, أنجز العمل فيه إلى المرحلة التي تم سحبه منه 

 .سواء بنفسها او استخدام اي مقاول اخر  المخل معها

الذي يعد سببا لسحب بالعمل و يقع تقدير  في تنفيذ التزاماته العقديةسيم الج بارتكاب المقاول للخطأجزاء مقيد وان هذا ال
درج ضمن اطار محدد حيث وردت الحاالت التي تعطي الحق نن والذي ال ييذلك من موظفي االدارة من مهندسين وفني

من  11والمادة  1789لسنة  شروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنيةالمن  56لالدارة بسحب العمل ضمن المادة 
, على سبيل المثال ال الحصر  1789لسنة  الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة الكهربائية والمكانيكية والكيماوية

وان االدارة  هي التي تحدد ما اذا كان اخالل المقاول معها على درجة من الجسامة من عدمه وعلى ضوء ذلك تقرر 
وهذا التقدير ال ينفي احتمال , الخطأ الذي يرتكبه المقاول يكون بواسطة مهندس االدارة وال شك بان تقدير, سحب العمل 

اتجاه  العمل جملة من االثاريترتب على سحب تقديرية  فضال عن ذلك  في سلطتها الوقوع تعسف من جانب االدارة  
ارة الى سحب العمل اليعني انهاء العقد بل يبقى ، اذ ان لجوء االدالعقدية التزاماتهاول اتجاه تنفيذ المقمسؤولية  االدارة و

رى اضافة الى فرض جزاءات اخ, الناتجــة عـن هـذا التنفيـذ  ويتحمل جميع اآلثار د االصلي قائمًا وينفذ على حسابهالعق
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 ,ائيةقضالة رقابالالحاجة الى وجود  مما يجعلحساب المقاول بعد سحب العمل ء تسوية ترتبط بسحب العمل وكيفية اجرا
 . عمل لألخطاء المنسوبة للمتعاقد مة جزاء سحب الءدير مدى ماللتق

احكام خاصة ه التشريعات من تلتساؤالت وبيان ما تضمناة على ف على هذه التفاصيل واالشكاليات واالجابو والجل الوق
 .الموقرةاالتحادية  قضائية لقضاء محكمة التمييزالتطبيقات الجاء من بموضوع دراستنا وما 

 ,وطبيعته القانونية في العقود الحكومية ماهية سحب العملالمبحث االول سنبحث فيه  ,لذا سنقسم البحث الى مبحثين  
والثاني , و شروطهفي العقود الحكومية سحب العمل لمفهوم نخصص االول س, بين لوقد وقع هذا المبحث على مط

 . معه يتشابه  بيعة القانونية لسحب العمل و تمييزه عماالط سنبحث فيه

ول الوسنخصص المطلب ا ,واثاره القانونية كومية العقود الح فيسحب العمل حاالت ثاني سنبحث فيه اما المبحث ال
بعد  ,خصص الى االثار القانونية المترتبة على سحب العمل سنما المطلب الثاني ا, سحب العمل  حاالتفي بحث , منه

  .يات  والمقترحات الى توصلنا اليهاذلك ستكون الخاتمة  والمتمثلة بالتوص

 

 ومن اهلل التوفيق والسداد
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 المبحث االول
 العقود الحكومية وطبيعته القانونية فيسحب العمل  ماهية

 
دارة توقيعهـا علـى يمثل سحب العمل أحد الحلول اتجاه المقاول المخل بالتزاماته ومن الجزاءات الضاغطة التي تمتلـك اإ 

المقاول المخل من اخطر االجراءات التي تتخـذها االدارة فـي عقـود  بويعد سحب العمل وتنفيذه على حسا ,تعاقد معهاالم
 (1)المقاوالت من اجل حث المقاول ودفعه الى تنفيذ التزامه التعاقدي 

العقــود  فــي عمــلبيــان مفهــوم ســحب اليتطلــب , العقــود الحكوميــة وطبيعتــه القانونيــة فــي ســحب العمــل  ماهيــةولتحديــد  
سنخصـص , لذا سنقسـم هـذا المبحـث علـى مطلبـين ,  يتشابه معهالقانونية وتمييزه عما وبيان طبيعته شروطه و  الحكومية

ة  القانونيــة الثــاني لبحـث الطبيعــ سنخصــصبينمـا , وشــروطه  العقـود الحكوميــة فــي سـحب العمــل لمفهــوم المطلـب اوول 
 . تشابه معهعما ي هوتمييز ,لسحب العمل 

 
 المطلب االول

 العقود الحكومية   فيسحب العمل  مفهوم 
ومن ثم بيان  ,  سحب العملتعريف العقود الحكومية يتطلب منا البحث ببيان  فيبغية االحاطة بموضوع سحب العمل 

بل هي , قاول ليست مطلقة في اتخاذ قرار سحب العمل من الم ذلك ان  سلطة االدارة, وشروطه القانونية  هخصائص
رة في بغية تالفي تعسف االدا اءلجوء االدارة الى هذا الجز  يستلزم اتباعها عنديدة بشروط وضوابط قانونية سلطة مق

و  العقود الحكومية  في لعملاالول تعريف سحب ا, ين ذلك  سنخصص في هذا المطلب فرعلوتبعا , التصرف القانوني 
 . شروط سحب العمل خصائصه وفي الفرع الثاني 

 االولالفرع 
 وخصائصه  العقود الحكومية في تعريف سحب العمل

 يوضح مفهوم  سحب العمل بالرغم من االشارة  تعريف,  ةالعراقي اتلم يرد  في التشريع :تعريف سحب العمل   :اوال
 قتجـزاء مؤ  ))بأنه  فقد عرفه البعض على صعيد فقه القانون أما (    )صوص التشريعة في النلمصطلح سحب العمل 

نما تؤدي إلى حلـول اإدارة أو غيرها مؤقتًا محل , فهي ال تنهـي العقد, يقصد منها إرغام المتعـاقد على تنفيذ التزاماته وا 
وعلى منفذ االلتزام محل المقصر أن يبـذل العناية , المتعاقد المقصر أو العاجز عن التنفيذ نيابة عنـه في تنفيذ االلتزام

   ( )(( متعاقد اوصلي ملتزمًا ومسؤواًل أمام اإدارةالالزمة للتنفيذ مع بقاء ال
                                                   

(
1
, مكتبة صباح , لعمل في عقود االشغال العامة واالثار المترتبة عليه تجاه صاحب العمل والمقاول سحب ا, حميد لطيف نصيف (  

  4ص ,  2112, بغداد 

(
2
من شروط المقاوالت وعمال الهندسة المدنية ( 56)و  111 لسنة   من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  11و  6المواد  ( 

 . 1789مال الهندسة الكهربائية والميكانيكية لسنة امة لمقاوالت اعالع من شروط( 11) و , 1789لسنة 
(

3
ــيالن العبـــــــودي   (  بــــــرام العقـــــــود الحكوميـــــــة, عثمــــــان ســـــــلمان غــــ ,   ط , المرشــــــد العملـــــــي فـــــــي أحكــــــام الشـــــــراء والبيــــــع واإيجـــــــار وا 

  79ص ,  117 سنة , بغداد, من دون دار نشر
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جراء قهري بمقتضاه تحل ))خر بانه ه آكما عرف جزاء من الجزاءات التي تملك اإدارة حق ممارستها، فهو وسيلة ضغط وا 
لتنفيذ اوشغال  اإدارة بنفسها أو عن طريق مقاول أخر تعهد له بذلك محل المقاول المتخلف عن تنفيذ التزاماته التعاقدية،

على حساب هذا اوخير ومسؤوليته، كما يمكنها االستيالء على أدواته وعماله بالقدر الذي يمكنها من إنجاز 
 . (1)((اوعمال

في االلتزام  – 1))ى لوالتي تنص ع  61  وذلك في الموادالقانون المدني العراقي في  اجد له اساسي سحب العمل  وان
ن بتنفيذ التزامه ولم يكن ضروريًا ان ينفذه بنفسه جاز للدائن ان يستأذن من المحكمة في تنفيذ بعمل اذا لم يقم المدي

 . االلتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكناً 
 ((. نفقة المدين بال اذن من المحكمةويجوز في حالة االستعجال ان ينفذ الدائن االلتزام على  –  
اذا ظهر لرب العمل اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او  – 1)) لى حيث تنص ع 857المادة  و

مناف للعقد، فله ان ينذره بان يعدل الى الطريقة الصحيحة خالل اجل مناسب يحدده له، فإذا انقضى االجل دون ان 
ان يعهد بالعمل الى مقاول آخر على يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد واما 

طريقة  نفقة المقاول االول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، ويجوز فسخ العقد في الحال اذا كان اصالح ما في
 .التنفيذ من عيب مستحيالً 

ه على ان العيب في طريقة التنفيذ اذا لم يكن من شأنه ان يقلل الى حد كبير من قيمة العمل او صالحيت –  
 ((المقصود منه فال يجوز فسخ العقد لالستعمال
 المدنية ةوط العامة لمقاوالت اعمال الهندسمن الشر  56ن اعاله يتضح  انها تتفق مع ماورد في المادة ومن النصي

ول حيث ان كليهما يخ, من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهدنسة الكهربائية والمكانيكية والكيماوية  11والمادة 
إال أن ما يمييز سحب ,  وتنفيذه على حساب المقاول المخل  بالتزاماته التعاقديةان يقوم بسحب العمل  حب العملصا

وفق  سحب العمل من المتعاقدوالشروط العامة هو ان  العمل وتنفيذه على حساب المتعاقد ما بين القانون المدني 
أما في القانون المدني فإنه يستوجب , ذ إذن من القضاء من دون أخ ةدار من االبصدور قرار  الشروط العامة يكون 

 ( ).اللجوء إلى القضاء وخذ اوذن بالتنفيذ على حساب المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقديه

الثابت من التحقيقات القضائية ان المدعى عليه ..... )) قضت به محكمة التمييز االتحاديةومن التطبيقات القضائية ما
م بسحب العمل منه بموجب االمر اره للمدعي بوجوب االيفاء بالتزامات طبقا لعقد المقاولة موضوع الدعوى قوبعد انذا

لعجزه عن تنفيذ االعمال الموكلة اليه واحال العمل على مقاول ثان النجازه  115  \ 5 \7في  61  االداري المرقم 
من القانون المدني و  857سنده القانوني في احكام المادة على نفقة المدعي المقاول وان ما قام به المدعي عليه يجد 

 ( )(..... (من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية 56المادة 

الحكم الصادر برد دعوى المدعي المقامة على امين بغداد اضافة لوظيفته بطلب )) ....وما جاء بقرارها والمتضمن 
مناقصة تجهيز وتمديد انابيب المياه الخام المحالة عليه تكون واجبة الرد اذا تأييد  الغاء قرار سحب العمل منه بخصوص

                                                   

(
1
منشور في بحث , اري تفرضه االدارة ضد المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية سحب العمل كجزاء اد,  عبد الحليم مجدوب (  

 22 الصفحة,   2112سنة  21العدد , عمقة ممجلة جيل االبحاث القانونية ال

(
2
 111 لسنة   من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  11 ةادالم ( 

(
3
 غير منشور  2112 \2\2في  2112 \منقول  \الهيئة االستئنافية  \ 416ذي العدد  ,قرار محكمة التمييز االتحادية (  
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المدعي في تنفيذ التزاماته من حيث الشروط الفنية والمواصفات  مل بني على اسس صحيحة بعد ان تلكأان سحب الع
العمل اال بعد مضي مدة طويلة للمدة  الى سحب وان المدعى عليه لم يلجأ, للمواد المجهزة وتم تسيير اكثر من انذار له 

من  56من القانون المدني و المادة  857المحددة النجاز العمل وبذلك يكون المدعى عليه استعمل حقه المقرر بالمادة 
 (1)...((الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية بسحب العمل دون الرجوع للمحكمة 

 : مفهوم العقود الحكومية : ثانيا 

(  1)ولكن هذا المصطلح ورد في القسم . لعقود الحكومية االصطالحي ل يبين المعنىلم تضع التشريعات العراقية تعريفا 
من هذا (  1)تحت باب قواعد العقود الحكومية العامة وتضمن بالفقرة   111 لسنة  89من قانون العقود العامة رقم 

التي تباشرها دولة  بالسلع و الخدمات وخدمات االعمارالتي تتعلق  يطبق هذا االمر على جميع التعهدات)) القسم 
رقم واستنادا لهذا القانون فقد صدرت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (( ومؤسساتها الفدرالية االخرى  العراق عبر وزاراتها

ولكن , هوم العقود الحكومية العقود الحكومية لهذه التعليمات اال انها لم توضح مفتسمية  واعتمدت 111 لسنة (   )
: تسري احكام هذه التعليمات على )) من هذه التعليمات فقد حددت نطاق هذه العقود حيث نصت ( 1)بالرجوع للمادة 

ة ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء االعلى يمسالعقود التي تبرمها الجهات التعاقدية الر  -أ
مع  يملقمنتظمة باالغير والمحافظات  واإقليممرتبطة بوزارة الغير والجهات  والوزاراتالوزراء واالمانة العامة لمجلس 

 ,االستشاريةغير لتنفيذ المقاوالت العامة والمشاريع والعقود االستشارية وعقود الخدمات , عراقية الغير الجهات العراقية و 
يتضح من هذا النص ان  ((ستثمارية والجارية والتشغيلة وعقود تجهيز السلع والخدمات المحسوبة على الموازنات اال

 :العقود اآلتية   تشملالعقود الحكومية 
ح لن بتنفيذ احد اوعمال اآلتية  لصاوجبه شركات المقاوالت او المقاولو وهي عقد تلتزم بم: المقاوالت العامةعقود  -اوال

 .( )شخص من اشخاص القانون العام

وتشمل االعمال المتعلقة بانشاء وتوسيع وهدم وترميم المباني بانواعها والطرق والجسور والسكك : المقاوالت اإنشائية  -أ
 .والمطارات والسدود والخزانات ومشاريع الري والبزل والموانئ واعمال الماء والمجاري وغيرها من االعمال االنشائية

شمل االعمال المتعلقة بنصب وتركيب وصيانة المعدات وت: مقاوالت اوعمال الكهربائية والميكانيكية والكيماوية  -ب
والمكائن ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الضخ وبدالت الهواتف وأعمال التكييف والتأسيسات الكهربائية والصحية 

لصناعية والماء والمجاري واوبراج والتركيبات المعدنية وصيانة االجهزة والبرامجيات والحاسبات االلكترونية والمشاريع ا
 . (  )( المختلفة وغيرها من االعمال التي تدخل في دائرة هذا االختصاص

                                                   

(
1
,  سعد جريان التميمي  11  \11  1في   11  \الهئية االستئنافية منقول  \ 16  قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد  ( 

 121ص  2116, بغداد ,  وري دار  السنه, القسم المدني , المبادى القانونية في قضاء محكمة التمييز االتحادية 

 116 لسنة  1من من تعليمات تصنيف شركات المقاوالت والمقاولين واالدراج في القائمة السوداء رقم ( 1)المادة  (  )
(

3
المقاولة عقد به يتعهد احد الطرفين ان يصنع شيئًا او يؤدي ))من القانون المدني العراقي المقاولة بانها  851عرفت المادة  ( 

 . (( لقاء اجر يتعهد به الطرف اآلخرعمالً 
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وهو عقد مقاولة بين شخص من اشخاص القانون العام وفرد او شركة بمقتضاه يتعهد : عقود اإشغال العامة  -ثانيا 
خص المعنوي العام وتحقيقا المقاول بقيام بعمل من اعمال البناء او الترميم او الصيانة في عقار لحساب هذا الش

 (1)(( لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في العقد 

بين هذين العقدين هي نسبة  وان النسبة, ود المقاولة العامة يتضح من التعريف ان عقد االشغال العامة يعد عقدا من عق
ذلك ان عقد , العكس صحيحا لكن ليس , فعقد االشغال العامة يعد عقدا من عقود المقاوالت العامة , الخاص والعام 

اما , ا بطبيعته او بالتخصيص سواء اكان هذا المحل عقار , غال العامة يكون محله اعمال تنصب على عقار االش
كما هو االمر بالنسبة لعقود المقاوالت العامة , شيئا منقوال و قد يكون محله , عقارا موضوع عقد المقاولة العامة قد يكون 

 ( )تصنيع او تصليح اشياء منقولة لحساب االدارةوالتي يكون محلها 

هو عقد إداري يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين بان يقدم : االستشارية غير الخدمات واالستشارية الخدمات قود ع -ثالث 
 . ( )لإلدارة خدمات استشارية وغير استشارية  تلزمها مقابل ثمن معين 

عقد إداري يتعهد بمقتضاه احد المتعهدين بان يورد لإلدارة منقوالت تلزمها مقابل  هو: (( التوريد)) تجهيز القود ع-رابعا 
وينصب على اي نوع من انواع المنقوالت كمواد الوقود , فهذا العقد يقابل عقد البيع في القانون الخاص . ثمن معين 

كما يقتصر دور , لتجهيز أشياء منقولةويختلف عن عقد المقاولة في ان محله عقد ا, وأدوات المكاتب والمواد الغذائية 
خالفا , المتعاقد على تجهيز وتسليم هذه اوشياء إلى جهة اإدارة دون ان يقوم بصنع هذه اوشياء او اداء عمل فيها 

ويلتزم المقاول فيه بالقيام بأعمال , لعقد المقاوالت العامة الذي يكون محله على اوغلب عقارا بطبيعته او بالتخصيص 
ناء او الترميم او الصيانة او تحميل وتفريغ ونقل جميع معدات اإنشاء واوعمال المؤقتة والمواد الالزمة لتنفيذ تلك الب

 .(1)االعمال 

هل ان جزاء سحب العمل يرد على جميع العقود الحكومية الواردة في تعليمات تنفيذ العقود ,ومما يثار التساؤل عنه  
واالجابة على ذلك نقول إن  قرار سحب العمل  يرد على جميع العقود الحكومية  ؟ 2102لسنة  2الحكومية رقم 

وذلك حسب  ( والخدماتالمقاوالت  العامة واالشغال العامة و التجهيز )وهي عقود  ,الواردة في التعليمات المذكورة انفا
 1 \و الفقرة  \6المادة وكذلك بما ورد ب( 6)ماجاء بالشروط العامة لمقاوالت أعمال الهندسة المدنية بقسميها االول والثاني 

إدارة حق النظر في طلبات الغاء سحب العمل والتي منحت ا,  111 لسنة   من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
قد قررت حكما بشمول جميع هذه العقود بجزاء سحب العمل في حال , اذ نجد انه وبموجب مفهوم المخالفة لهذه المادة 

                                                   

القضاء , ن نقال عن رائد حميد حسي 1765 \ 1 \   قضائية في  81 قرار محكمة القضاء االداري في مصر ذي العدد  ( 1)
   ,  115 , السنة الثامنة, العدداالول , بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء, المختص في منازعات عقود المقاوالت العامة 

 .76ص
 .75ص , نفسه  المصدر, ن رائد حميد حسي(  (  )
 .111 لسنة   من تعليمات تنفيذ العقود  الحكومية رقم  (1)المادة (   )

(
4
 .26ص  , نفسهالمصدر , رائد حميد حسين  ( 

(
2
وط العامة لمقاوالت من الشر 41و ,  1221من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية لسنة  62 و  2و 1المواد  ( 

 1221اعمال الهندسة الكهربائية والمكانيكية والكيماوية 
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كتاب دائرة العقود ابط الصادرة من وزارة التخطيط بموجب كما أكدت على ذلك الضو , من المتعاقد مع اإدارة ل اإخال
عند ))انيا من هذه الضوابط حيث جاء بالفقرة ث 119  \8 \ في  1 151 \9 \1قسم االستشارات بالعدد  \الحكومية 

غير االستشارية فعلى ز والخدمات االستشارية الخدمات لتجهياخالل المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية في عقود ا
 :جهات التعاقد اتخاذ االجراءات التالية 

عند إخالل المتعاقد في تنفيذ التزاماته او بلوغ الغرامات التأخيرية حدها اوعلى المنصوص عليه في العقد تقوم جهات  \1
ذ التزاماته التعاقدية وبخالفه يتم إصدار قرار بسحب العمل والتنفيذ التعاقد بتوجيه إنذار رسمي إلى المتعاقد بضرورة تنفي

 . 111 لسنة   على حسابه وفقا وحد أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
ة العقود دائر  \التخطيط الصادرة من وزارة  19طاب ضمان حسن التنفيذ وفقا للضوابط رقم يتم التعامل مع خ \ 

 .الحكومية
 . إيقاف احتساب الغرامات التنفيذية للحد الذي وصلت اليه  \ 
تنفيذ العقد على حسابه شريطة ان يتم االلتزام بالمواصفات فرق البدلين الناتج عن , قد المخليتحمل المتعا \1

 .  ....((والمخططات الفنية المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما سابقا

دى التدقيق والمداولة من الهيئة ل))  حيث جاء بقرارها  االتحادية يقات ذلك ما قضت به محكمة التمييزومن تطب 
الموسعة المدنية في محكمة التمييز اإتحادية وجد أن هناك تنازعًا سلبيًا في اإختصاص حصل بين كل من محكمة 

بشأن النظر في الدعوى التي أقامها المدعي مدير عام البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة 
شركة التحدي العامة إضافة لوظيفته على مدير عام مصرف الرافدين إضافة لوظيفته طالبًا الحكم بالزامه بتسديد 

( 16)دوالر أمريكي مع الفوائد القانونية عن قيمة تجهيز جهاز طبع أوفسيت وتجهيز ( 875111)مستحقات مالية قدرها 
جهاز لحفظ اوضابير اآللية عالمة كاردكس ولدى إمعان النظر في البيان الذي أصدره مجلس القضاء اوعلى بتاريخ 

بإستحداث محكمة مختصة بالنظر في دعاوى عقود المقاوالت إنما الغاية منها إضفاء طبيعة خاصة   11 / 1/  
حكومية من خالل استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك للدعاوى التي تكون الدولة طرفًا فيها والمتعلقة بالعقود ال

الدعاوى دون التفريق بين الدعاوى بالمقاوالت والدعاوى اوخرى التي تقع في مفهومها بما فيها عقود التجهيز بعد أن 
دور ولحين ص 1761لسنة  11أصبح تعبير عقد المقاولة هو السائد في تداوله منذ صدور القانون المدني العراقي رقم 

الذي أشار صراحة إلى تسمية الطرف اآلخر المتعاقد مع الحكومة بالمقاول في  111 لسنة  89قانون العقود العامة رقم 
عدة مواضع منه فضاًل عن ذلك إن موضوع العقد ينصب كما أشرنا إلى تجهيز جهاز طبع وأجهزة حفظ اوضابير اآللية 

قود الواردة على العمل ويدخل ضمن مفهوم عقد مقاولة كما تقضي لجهة حكومية مما يجعل هذا العقد يقع ضمن الع
ز من الشروط العامة لمقاوالت أعمال الهندسة , و / ن الخامسة واوولى امن القانون المدني والمادت( 851)بذلك المادة 

المختصة نوعياً  المدنية المعدة من وزارة التخطيط وبذلك تكون محكمة البداءة المختصة بنظر دعاوى المقاوالت هي
في   11 /هيئة موسعة مدنية أولى/8  بنظر الدعوى وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها عدد 

وحيث أن هذه المحكمة قد نقل إختصاصها إلى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية بموجب   11 /17/5
لذا قرر إعادة أوراق الدعوى إلى محكمة البداءة المختصة  111 / 1/  في  851بيان مجلس القضاء اوعلى رقم 
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بنظر الدعاوى التجارية للفصل فيها طبقًا وحكام القانون واإشعار إلى محكمة بداءة الرصافة بذلك وصدر القرار 
 .  (1)(( م  116 /8/1 هـ الموافق  5 11/ربيع الثاني/ 8باوكثرية في 

حادية وجد ان هناك محكمة التمييز االت ية الموسعة فلهيئالتدقيق والمداولة من الدى )) .... آخر لها  راروقضت في ق
الدعاوى التجارية بشأن نظر  بداءة المختصة بنظرال االختصاص بين محكمة بداء الكرخ ومحكمة يسلبيا ف اتنازع

االشغال العامة اضافة على المدعى عليه وزير البلديات و   caudrizviالدعوى التي اقامها المدعي المكتب وشركة 
مها مع ة تطوير مدينة الموصل وتحديث تصميتراتيجياسلوظيفته طالبا الحكم بفسخ عقد خدمات استشارية لمشروع 

باستحداث   11  \  1 \   اصدره مجلس القضاء االعلى بتاريخ  البيان الذي في  التعويض ولدى امعان النظر
الت انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة محكمة مختصة بالنظر في دعاوى عقود المقاو 

عقود الحكومية من خالل استحداث قضاء مختص بالنظر في تلك الدعاوى  دون التفريق بين لطرفا فيها والمتعلقة با
ارية بعد ان استمر الدعوى الخاصة بالمقاوالت والدعاوى االخرى التي تقع في مفهومها بما فيها عقود تقديم خدمات استش

 89ولحين صدور قانون العقود العامة رقم  1761لسنة  11تداول تعبير عقد المقاولة منذ صدور القانون المدني رقم 
فضال  ,الذي اشار صراحة الى تسمية الطرف االخر المتعاقد مع الحكومة بالمقاول في عدة مواضع منه 111 لسنة 

 ا على قيام المدعي بتقديم خدمات استشارية مما يجعل هذا العقد يقع ضمنعن ذلك ان موضوع العقد ينص كما اشرن
دتين امن القانون المدني والم 851تقضي بذلك احكام المادة كما ردة على العمل ويدخل في مفهوم عقد مقاولة العقود الوا
ن وزارة التخطيط وحيث ان الدعوى من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  المعدة م,  1 \ى واالول الخامسة

ا بنظر دعاوى المقاوالت هي المختصة نوعيكمة البداءة المختصة بنظر الحكومية فتكون محمقامة على احدى الدوائر 
 . ( ) ...((الدعوى 

 خصائص سحب العمل:  ثالثا  

اتجاه  الحكوميةقود المقاوالت االدارة في ايقاعه في عب العمل جزاء اداري وضاغط تنفرد قرار سح يتضح مما تقدم ان
 ,و بواسطة مقاول اخرافي تنفيذ العقد اما بنفسها ول المخل بالتزاماته التعاقدية وبموجبه تحل االدارة محل المقاول المقا

 : لذا يمكن اجمال الخصائص بما ياتي 

  .سحب العمل جزاء عقدي -1

 .سحب العمل جزاء اداري  - 

  .سحب العمل جزاء ضاغط - 

 . مؤقتزاء سحب العمل ج -1

 .عقود الحكوميةلعمل وسيلة لضمان تنفيذ السحب ا -6
                                                   

(
1
 قاعدة التشريعات  منشور في , 2112 \1 \22في . المدينةالهئية الموسعة  \ 42ذي العدد  االتحادية  زيتميالقرار محكمة (  

 من القانون المدني العراقي  264تطبيقات الماد ة ,  العراقية 

(
2
, جبار جمعة الالمي ,  2112 \1 \22في .  2112 \المدينة الهئية الموسعة  \ 36ذي العدد  االتحادية  يزيتمالمحكمة  قرار ( 

 21ص ,  بغداد  2112,  1ط, مطبعة السيماء , القضاء التجاري العراقي في قرارت محكمة التمييز االتحادية 
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 :وسنبين يايجاز هذه الخصائص كما ياتي 

 سحب العمل جزاء عقدي  -0
الن االدارة بالتزاماته التعاقدية وهوجزاء عقدي  المتعاقدان سحب العمل من المقاول المخل هو اثر مترتب على اخالل 

ذلك ان هذا الجزاء توقعه , ة عامةبوصفها سلط مستقال اداريا اقرار  وليس , قد فرضه بما لها من سلطات في نطاق العت
 (1) االدارة تبعا لالثار القانونية الناجمة عن اخالل  المتعاقد  بالعقد

 سحب العمل جزاء اداري  -2

المقاوالت الحكومية عقد  على اخالل المتعاقد في تنفيذ التزاماته الناشئة عن امترتب اكونه اثر  ااداري العمل جزاءً  يعد سحب
الذي يعتبر من , عقود التي تخضع لقواعد القانون االداريالمن و , ( ) ااداري اعقدالقانونية  طبيعتهيعد من حيث والذي 

االدارية استنادا الى الجهة  تتخذه وهو اجراء  ,لقواعد القانون الخاص  اخاضع امدني جزاء  وهو اليعد , فروع القانون العام 
اء تمهيدي يعقبه اجراء آخر ر ومثل هذا االجراء ال ينهي التعاقد النه مجرد اج, معها  المبرم بينها وبين المتعاقدالعقد 

الت جميعها يظل العقد االصلي قائما على ان يتم اوفي هذه الح, تقوم به االدارة بنفسها او ان تتفق مع احد المقاولين ,
 : اداريا ما يلي  على اعتبار سحب العمل كونه جزاءً  ويترتب.  ( )على حساب المتعاقد االصلي وتحت مسؤوليته 

  . من النظام العاميعد جزاء  ان سحب العمل-أ

حصول على تنفيذ بالنظام العام باعتباره اجراء ضروريا لل اء مرتبطزاج الحكوميةيعد سحب العمل من المقاول في العقود 
على هذا انه ويترتب  (1)ظام العام موال الدولة من النم وحيث ان اعامرفق عام ولتعلقه بالمال الالعمل لضمان سير 

ماذا  ,والسؤال الذي يطرح هنا  ,جوز االتفاق على استبعاد هذا االجراء ويعد كل شرط ينص على خالف ذلك باطال الي
االشارة عليه  عدملنظام العام فان مل كما اوضحنا من اابة على ذلك ان سحب الع؟ واالج لو لم ينص عليه في العقد

الرتباط ذلك بفكرة , فحسب الدارة في فرضه ال تستمد من العقد ه الن سلطة اق االدارة في فرضفي العقد اليسلب ح
  بخضوعها الى نظام قانون خاص يميزها عن غيرهايز العقود االدارية وهذا ما يمالنظام العام التي تحكم هذه العقود 

 (6)ولو لم ينص عليه في العقدوتملك االدارة الحق في ايقاعه 

  . ة دون اللجوء الى القضاءار سحب العمل جزاء توقعه االد -ب
دون حاجة الى يتصف سحب العمل بانه جزاء توقعه االدارة بنفسها على  المتعاقد معها اذا اخل بالتزاماته العقدية 

عه عن ذلك قد يضر بالمرفق يذ التزاماته او امتنااقد في تنفوعلة ذلك ظاهرة في ان تراخي المتع, االلتجاء للقضاء مقدما 

                                                   

(
1
 . 111 لسنة    من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 11اد الم ( 

(
2
 .71ص المصدر السابق , رائد حميد حسين (  
 .  ص ,   السابقالمصدر , حميد لطيف نصيف (   )
 .1761لسنة  11قانون المدني العراقي رقم  1 1و  91المواد  ( 1)
ل الهندسة المدنية لسنة من شروط المقاوالت وعما( 56)و  111 لسنة   من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  11المواد  ( 6)

 . من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة الكهربائية والمكانيكية والكيماوية 11و 1789
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العام ضررا كبيرا ال يمكن تداركه وتفاديا لذلك فان االدارة توقع الجزاءات على المتعاقد معها بنفسها دون اللجوء الى 
حية االدارة في فالتنفيذ المباشر يمثل صال, ما يعرف بامتياز التنفيذ المباشر في نطاق العقود االدارية هو و ,  (1) القضاء

بقرار محكمة جاء  ماالقضائية تطبيقات المن و ,  ( ) تنفيذ قراراتها مباشرة في مواجهة االفراد دون اللجوء الى القضاء
الى سحب العمل اال بعد مضي مدة طويلة للمدة المحددة النجاز  وان المدعى عليه لم يلجأ)) ....  التمييز االتحادية

من الشروط العامة  56من القانون المدني و المادة  857عليه استعمل حقه المقرر بالمادة  العمل وبذلك يكون المدعى
 ( )...((لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية بسحب العمل دون الرجوع للمحكمة 

 سحب العمل وسيلة لضمان تنفيذ المقاولة -3
مرفق عام فقد اجازت الشروط العامة لمقاوالت  تسييرأهمية والرتباطها بالمصلحة العامة و من حكومية لما للعقود ال

حالة اخالله بشروط سحب العمل من المقاول المقصر في عند رة امنها لالد  56اعمال الهندسة المدنية وبموجب المادة 
ومن تطبيقات ذلك ما قضت به  (1)العقد  بان تقوم بتنفيذ العمل بنفسها او استخدام اي مقاول اخر الكمال االعمال

يعد تنفيذا عينيا للعقد لذا فان دعوى المدعي ان سحب العمل ))... بقرارها والذي جاء فيهاالتحادية مة التمييز محك
                               (6)...(( تكون واجبة الرد اضافة لوظيفته بالمبالغ المطالب 

ي فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون ولدى عطف النظر على الحكم االستئناف)) ...كما قضت في قرار آخر لها و 
ذلك ان سحب العمل من المقاول يعد تنفيذا عينيا للعقد وان من شروط الفسخ ان اليكون طالب الفسخ مخال بالتزاماته 

من القانون المدني وحريا بالرد  1\199العقدية وبذلك فان طلب الفسخ يفتقر الى السند القانوني عمال باحكام المادة 
ي مصر المحكمة اإدارية العليا ف قضتقد و ,  (5)...((البداءة وايدتها محكمة االستئنافضت به محكمة وهذا ماق

ال يعتبر التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر عقوبة توقعها اإدارة على المتعاقد معها،  أنه...)) بخصوص هذا الشأن
نما هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر وتطبيق لقاعدة ا لتنفيذ العيني لاللتزام تقوم به اإدارة لضمان حسن سير وا 

ذا وباستطاعة جهة اإدارة ه ويتحمل المقـاول فروق اوسعـار المترتبة على هذا التنفيذ ادضطر وا المرافق العامة بانتظام
لها ممارسة جزاء سحب العمل من المقاول في عقد اوشغال العامة من دون اشتراط وجود نص في العقد يسمح 

 .  (9)((بذلك

 
                                                   

(
1
 158ص  ,   117 , االسكندرية , أة المعارف منش, العقود االدارية , المنجي  ابراهيم ( 

(
2
 65ص ,  1791القاهرة , دار النهضة العربية , القانون االداري , ثروت بدوي  ( 

(
3
سعد جريان   11  \11  1في   11  \الهئية االستئنافية منقول  \ 16  قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد (  

 121ص  , المصدر السابق ,  التميمي

(
4
 1789لسنة  والمكانيكية والكيماوية  كهربائيةلاعمال الهندسة العامة لمقاوالت اشروط الن م 11المادة يقابلها  ( 

(
2
, سعد جريان التميمي  2112 \2 \ 12في  2112 \الهيئة االستئنافية منقول  \ 1212قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد (  

 122ص , المصدر السابق 

(
6
عودة كاظم حيدر   2111 \2 \ 2في  2111 \ول الهيئة االستئنافية منق \ 632قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد (  

 62ص ,  2111, كربالء , دار وارث للطباعة , العدد االول , مجموعة االحكام القضائية ,

(
1
, عبد الحليم مجذوب ,  1222 \ 11 \ 21في  222 – 2243ذي العدد , حكم محكمة النقض المصرية العليا في مصر  ( 

 . 26ص , سابق الالمصدر 
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  سحب العمل جزاء ضاغط -2

والهدف من هذا الجزاء , يعد سحب العمل جزاء من الجزاءات الضاغطة التي تملك االدارة فرضها في العقود االدارية 
, ضاغط  جزاءويترتب على اعتبار سحب العمل , ة تنفيذ التزاماته بموجب العقد يالضغط عليه بغو هو ارغام المتعاقد 

نفيذ بل وسيلة لضمان الت, هدفا بذاته ذلك ان سحب العمل اليعد , مهم وهو جواز قيام االدارة بالغاء سحب العمل  امر
الدارة الغاء هذا الجزاء بعد ايقاعه وقبل التنفيذ على حساب ن لاولذلك ف, العقود الحكومية عاقد في المت اللتزاماتعيني ال

للجنة المركزية للمراجعة  (6) وبموجب المادة 111 لسنة  ( )عقود الحكومية رقم فيذ النوقد اجازت تعليمات ت, المقاول 
ائية ما جاء ومن التطبيقات القض,  والمصادقة على االحالة في جهة التعاقد صالحية البت في طلب الغاء سحب العمل

أة الموسعة المدنية في محكمة التمييز لدى التدقيق والمداولة من قبل الهي)والذي جاء فيه بقرار محكمة التمييز االتحادية 
االتحادية وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكاًل ولدى النظر في الحكم االستئنافي المميز 
وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك الن إصرار محكمة االستئناف على حكمها المنقوض ال يستند إلى مسوغ 

الن إكمال العمل من قبل صاحب العمل بعد سحبه من المقاول ال يعتبر عقد المقاولة قد أنجز من قبل  قانوني صحيح
المقاول بل ان المقاول يعتبر قد أنجز العمل إلى المرحلة التي تم سحبه منه وبالتالي فانه في حالة إخالله بالتزامه يصبح 

م صاحب العمل بسحب العمل طالما ان ذلك اإجراء ال يعتبر طلب فسخ عقد المقاولة المبرم معه ال يغير من ذلك قيا
فسخًا للعقد بل هو وسيلة لضمان تنفيذه وان الشروط العامة لمقاوالت الهندسة المدنية التي تعتبر جزءًا متممًا لعقد 

عتبر فسخا منها على ان قيام صاحب العمل بسحبه العمل ووضع اليد على الموقع ال ي 56المقاولة قد بينت بالمادة 
 (1).... ((للعقد

 سحب العمل جزاء مؤقت  -5

بل يبقى العقد مستمرا وساريا ويبقى المقاول , العامة  يؤدي الى انهاء المقاولةاله زاء مؤقت النيعد سحب العمل ج
يترتب على  وال, نهائيا  فهو ليس جزاءً , د وسحب يده عن ذلكن تنفيذ العقمسؤوال امام االدارة على الرغم من استبعاده ع

تعاقد بل يبقى العقد مستمرا والينتهي العقد اال بتمام اع سحب العمل انتهاء العالقة التعاقدية بين االدارة والممجرد ايق
الشروط العامة  توقد تضمن, او الفسخ او بغيره من اسباب انتهاء المقاولة , العمل المعقود عليه وتسليمه نهائيا 

وال يعتبر  قيام صاحب )).... هذه الخصيصة حيث نصت على  56دنية وبموجب المادة لمقاوالت اعمال الهندسة الم
العمل بسحب العمل ووضع اليد على الموقع واالعمال واخراج المقاول منها في الحاالت المتقدمة فسخا للمقاولة او 

ق او سلطات صاحب العمل او لياته بموجب عقد المقاولة او مساسا بحقو و من التزاماته او مسؤ  ياعفاء المقاول من ا
 .( ) .....((المهندس بموجب المقاولة 

                                                   

(
1
منشور على الصفحة االلكترونية ,   111  \الهيئة الموسعة المدنية  \  81 قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد  ( 

 .الستعالمات محكمة التمييز االتحادية

(
2
 .1789لسنة كهربائية والمكانيكية والكيماويةمن الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة ال 11المادة يقابلها (  
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وحيث ان سحب العمل ووضع اليد على  ))...االتحادية بقرارها ما قضت به محكمة التمييزمن التطبيقات القضائية و 
 (1)...((..انجاز العمل وانتهاء فترة الصيانة , الموقع ال يشكل فسخا للمقاولة وانما استمرارية العقد لحين 

 فرع الثانيال
 شروط سحب العمل

اال ان هذا , لجوء للقضاء ى الدونما الحاجة ال ةفرددة منايقع بار  اان حق ادارة في اتخاذ قرار سحب العمل وان كان قرار 
اذا تخضع االدارة في ممارسة سلطتها الى عدد من القيود والشروط  والبد من ,  بدون قيد او شرط  االحق ليس مطلق

لذا ال بد من توافر , تها اعدم تعسف االدارة في قرار  ذلك ان جزاء سحب العمل يخضع للرقابة القضائية لضمان, فرها توا
 :  وهي  الشروط 

 . اجسيم أارتكاب المقاول خط  -اوال

 . للمقاول قبل سحب العمل االدارةاعذار  –ثانيا 

  .صدور قرار من االدارة بسحب العمل من المتعاقد –ثالثا 

  اجسيم أارتكاب المقاول خط  : اوال   
اورد , قانون النقل اال ان  ,الجسيم  الخطأ, بقسميها عمال الهندسة دني و الشروط العامة لمقاوالت االقانون المعرف لم ي 

الجسيم كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او  أقصد بالخطي))عرفه  ثحيل الخاص به ائتعريفا في اطار المس
 . ( )(( ن تابعيه بطيش مقرون بعلم لما قد ينجم عنه من ضررم

اما الخطأ اليسير هو , هو الخطأ الذي  اليرتكبه اشد الناس اهماال وهو اقرب للعمد ,  ميوقد عرف الفقه الخطأ الجس
 . ( )الذي اليرتكبه المتوسط او المعتاد من الناس

ان لها بعض  لخطأ اال فقه قد هجر نظرية التدرج اسيما وان الالم يواضح ومحدد للخطأ الجس ال يوجد مفهوموحيث  
اذا جاوز )) اذ جاء فيها  191من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة , اهر في القانون المدني العراقي المظ

مدين قد ارتكب غشا اذا اثبت ان اليطالب باكثر من هذه القيمة اال  الضرر قيمة التعويض االتفاقي فال يجوز للدائن ان
 .(1) ((او خطأ جسيم 

                                                   

ص ,   المصدر السابق, حميد لطيف نصيف ,   11 , ستئنافيةالهيئة اال\ 119 تمييز االتحادية ذي العدد قرار محكمة ال (  1)
1  . 
(

2
  178لسنة  81من قانون النقل رقم   19المادة    ( 

(
3
المكتبة ,  1ط , الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني , عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري و محمد طه البشير  ( 

 155ص ,  111 ,  بغداد, القانونية 

(
4
 155ص ,  نفسهالمصدر , عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري و محمد طه البشير ( 
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ء نية من قبل المتعاقد او اهمال ق الخطأ الجسيم وذلك بان يكون بسو قد اوضحت كيفية تحق اال ان محكمة التمييز 
عدم ثبوت وجود غش او ........)) وعدم تبصر يبلغ من الجسامة حدا له اهمية خاصة وذلك في قرارها والذي جاء فيه 

قبل  المميز عليه الن الخطأ الجسيم يفترض سوء النية واالهمال وعدم التبصر الذي يبلغ من الجسامة  خطأ جسيم من
 (1) ((حدا يجعل له اهمية خاصة

اليجوز فسخ المقاولة بسبب تاخير المقاول في بعض االجراءات ))....ر لها آخ في قرار كما قضت محكمة التمييز
الفتة تجارة بغداد حيث ان هذه النواقص تعتبر قلية مهندس المشرف او استعماله الشكلية اليام معدودة كتقديم اسم ال

 . ( ) ((ين ءرية وفرق العطايت التأخاماستوجب الرجوع على المقاول بالغر ة لاللتزام بجملته والتباالهمية بالنس

وعليه فان  ,ق االخرى او الحقو  من المتعاقد ق حق االدارة بسحب العمللمقياس الخطأ الجسيم يمكن ان ينطومن 
صلحة العامة التي يرمي انشاء مبال والتي ال ترقى الى احداث ضرر كبير ,وذات االهمية المحدودة ,طةسياالخطاء الب

 .( )المرفق العام الى تحقيقها فان ذلك ال يخول االدارة ايقاع جزاء سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه الخاص

ظهر انه صحيح  المميزد عطف النظر في الحكم نوع. )) ...بقرارها والمتضمن  االتحادية وقد قضت محكمة التمييز
 \  1 \5 في  111  \الهيئة االستئنافية منقول  \  1 لقرار النقض الصادر بعدد جاء اتباعا وموافق للقانون النه 

ر بتنفيذ االلتزامات التعاقدية المقررة بسبب عدم قيام االخي المميزيز عليه بسحب العمل من موذلك الن قيام الم 111 
استعمل حقه القانوني المقرر له بموجب المادة  انما بموجب العقد المبرم بين الطرفين رغم مرور مدة طويلة على ابرامه

 نية لغرض تفيذ االعمال المتبقية من المقاولة بعد تثبيت واقع حالامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدمن الشروطة الع 56
 .(1) .....((االعمال المنجزة من قبل الممييز

ك الكثير من ولكن هنا, خاص عما هو موجود في القانون ال هوهر الخطأ في القانون االداري ال يختلف في جح ان يتض 
وذلك الن العقد االداري ينفرد ببعض , غير معروفة في القانون الخاص  اإداريالقانون  ياالفعال تعتبر خطأ ف

 والتزامه الجاد باحترام مدد التنفيذ, لتزام المتعاقد مع االدارة بتنفيذ التزاماته شخصيا كا, مات المرتبطة بطبيعته االلتزا
لتزامات اخطاء خاصة تقابلها جزاءات قاسية وصارمة اليعرفها القانون الخاص ذلك ان المقررة في العقد وسيتبع هذه اال

 (6)خطا ضد المرفق العام  طأ عقديا بل يعتبرري ليس فقط خالخطأ في اطار العقد االدا

عن  اً عدم قيام المقاول بتنفيذ التزاماته التعاقدية يعد خطأ جسيما ويستوى في ان يكون عدم التنفيذ ناشئ دواالصل ان مجر 
تي تعهد عمد او اهمال وتقصير ففي االلتزام بتحقيق غاية يعد المقاول مخال بتنفيذ التزاماته اذا  لم يحقق الغاية ال

                                                   

(
1
 7 5ص ,   179سنة , العدد االول ,مجلة القضاء  – 1791 \مدينة اولى  \  16ذي العدد ,  قرار محكمة التمييز ( 

(
2
المبادى القانونية في قضاء محكمة ,  ابراهيم المشاهدي   – 1796 \مدينة اولى  \ 111ذي العدد ,  قرار محكمة التمييز ( 
  11 , بحث ترقية , سحب العمل من المقاول في العقود الحكومية , نقال عن محمد قاسم الجنابي ,يز يالتم

(
3
  1 6ص ,  179القاهرة  , دار النهضة العربية , مظاهر السلطة االدارية في العقود العامة , احمد عثمان عيال   ( 

(
4
المختار من  حيدر عودة كاظم   –  11  \الهيئة الموسعة المدنية االولى  \ 17 قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد  ( 

 51ص ,  115 سنة  , كربالء , مطبعة دار وارث  ,الجزء  االول  ,القسم المدني , قضاء محكمة التمييز 

(
2
 1  ص .  1796, الطبعة االولى  العربي دار الفكر , ي العقد االداري نظرية الجزاءات ف, عبد المجيد فياض  ( 
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. (1)ولكي اليكون المقاول مخال بتنفيذ التزامه فعليه ان يبذل في تنفيذ التزامه من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ,بتحقيقها
ت اوقد استقر قضاء محكمة التمييز على ان العقود التي تبرمها االدار ... )).تها اييز باحدى قرار وقد قضت محكمة التم

لضرر بمجرد المرافق العام التي يفترض تحقق اات الصفة االقتصادية العامة تعتبر من عقود والمؤسسسات الحكومية ذ
 .(2)....((اليخرج العقد موضوع الدعوى عن ذلك  و, هناك سبب او عذر قانوني مقبول  يكن مالتاخير في انجازها مال

والجواب على  االدارة ؟ بسبباو ,اجنبي عن سبب  اهل يتحمل المقاول الخطأ اذا كان ناجم هنا  تساؤلالر يومما يث 
ي فقد يكون الخطأ من بسبب االجنخطأ الجسيم وذلك باثبات الينفي عنه مسؤولية ال نلك يستطيع المتعاقد مع االدارة اذ

لية فقيام القوة القاهرة ينفي المسؤو , جانب االدارة او بسبب القوة القاهرة او الظروف الطارئة او انه ناجم عن فعل الغير 
يعطي الحق لالدارة ا جسيم أوغيرها من الحاالت التي تشكل خط وقف العملتاقد عن التاخير في التنفيذ او على المتع

الظواهر الطبيعة كحدوث امطار غزيرة ولفترة غير عادية او , في سحب العمل من المقاول ومن تطبيقات القوة القاهرة 
 .( )والتخريب  كاإتالفبعض اعمال الحرب 

وكذلك الحال اذا اثبت . يترتب على القوة القاهرة انه ليس لالدارة الحق في ارغام المتعاقد معها على تنفيذ التزامه و  
ب العمل رغم ليه جزاء سحالمقاول ان الخطأ الجسيم كان بسبب اليد له في حدوثه فان االدارة ال تستطيع ان تفرض ع

الخطأ الجسيم في عدم التنفيذ او التأخير وكذلك اليسال المتعاقد عن , (1) ا الجسيم الناجم عن السبب االجنبيوجود الخط
ن تتأخر في تقديم الخرائط والتصاميم الالزمة والضرورية للعمل المتعاقد فهنا أك ,عن خطأ االدارة  افيه  اذا كان ناجم
 . (6)اليحق سحب العمل

اء المقاولة اذا تعذر التنفيذ دسة المدنية قد نصت على انهوالت اعمال الهنمن الشروط العامة لمقا 58و  59 وادوان الم 
او الي سبب من االسباب يتفق الطرفان  ,  نشوء حرب ضمن حدود جمهورية العراق في حالةعمال اثناء مدة اكمال اال

ية لقضاء ائومن التطبيقات القض,  (5)من قبل المقاول على انها خارجة عن ارادة الطرفين وادت الى استحالة التنفيذ 
ن واقعان يلدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزي )).... جاء فيه بقرارها والذي  دماور االتحادية محكمة التمييز 

ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكال ولتعلقهما بدعوى واحدة قرر توحيدهما ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه 
لك الن تقرير الخبراء الذي اعتمدته المحكمة ال يصلح أن يكون سببا للحكم عمال غير صحيح ومخالف للقانون وذ

الشركة المدعية  –وذلك الن الخبراء قاموا باحتساب استحقاق المقاول   اوال من قانون االثبات – 111المادة   باحكام
وهذا غير صحيح الن ذلك  من القانون المدني 886المادة  اوساس فسخ عقد المقاولة من جانب واحد وفق احكام على

                                                   

(
1
 9 6ص , المصدر السابق , احمد عثمان عيال  ( 

(
2
بعة ابع  السنة الر االنشرة القضائية العدد الر ,   179 \ 11 \ 11في   179 \مدنية اولى   7و  71قرار محكمة التمييز  ( 

 .165ص ,   179

(
3
   169ص  , نفسهالمصدر ,  اض عبد المجيد في ( 

(
4
 اعمال من الشروط العامة لمقاوالت  58و  59و المواد  , 1761لسنة  11من قانون المدني العراقي رقم 11  و 158المواد  ( 

 1789لسنة  الهندسة المدنية

(
2
 . 1761لسنة  11من قانون المدني العراقي رقم    \885لمادة  ا ( 

(
6
 . 1789لسنة  من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة الكهربائية والمكانيكية والكيماوية  1المادة يقابلها (   ( 

http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=241020071154483
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=121120076941361
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ها فان الذي يحكم يكون في حالة وجود الظروف االعتيادية للعمل أما في حالة التعرض البالد للحرب وتوقف مشاريع
ال يتجزأ من عقد  من شروط المقاولة العمال الهندسة المدنية التي تعتبر جزءً  58و  59واقعة الدعوى هو حكم المادتين 

من الشروط المذكورة بينت بشكل واضح الفقرات التي يجري التعويض عنها وكان المتعين على  58المقاولة وان المادة 
د المادة المذكورة فال يصح التعويض عنها ومن قبل ذلك فق ذلك أما االمور التي لم تعو , ض الخبير احتساب التعوي

احتساب الربح المتوقع للمقاولة وقيمة المواد المفقودة التي ليست لرب العمل دور في فقدانها واالمور االخرى التي لم 
الحظة ما تقدم مما أخل بصحته لذا المشار اليها وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها دون م 58تضمن فقرات المادة 

اذا كانت المقاولة  ))كما قضت بقرار آخر ,  (1)...((قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم
موضوع العقد المبرم بين الطرفين تقع ضمن المناطق التي سيطرت عليها التنظيمات االرهابية فان المقاولة تعد منتهية 

من   58و  59ى صاحب العمل دفع مستحقات المقاول عن االعمال المنجزة استنادا للمادتين لالتنفيذ وعالستحالة 
 ( )((  ....الشروط العامة لمقاوالت الهندسة المدنية

السباب خارجة عن وع وانما كان لمشر اتوقف ذلك يكون الدخل الرادة رب العمل بوب.... ))قضت في قرار آخركما 
حق المقاول قيمة العمل وال تسسية والتي يدمن شروط العامة لمقاوالت االعمال الهن 59طبق حكم المادة ك ينلارادته وبذ

سبعمائة ين و يخمسة مال)الشركة المدعية هي  يستحق الربح المتوقع ولما كان الثابت ان المصاريف التي تكبدتها
كان  طالما لم يتأيد مباشرتها بالعمل الفعلي وانما دينار فان المبلغ الذي تستحقه هو المبلغ المذكور فقط الف وخمسون
 .( )(( ...ة للعملئالتهيفي دور 

 

 لمقاول قبل سحب العملاالدارة ل أعذار:  ثانيا 

تملك سلطة فرض الجزاءات وفقًا  وأنها، خاصة  اإدارةيعد من أهم الضمانات الشكلية بالنسبة للمتعاقد مع  اوعذارأن 
بل سحب العمل وذلك وفقا ق  اإدارةالمقاول من قبل  أعذار التشريعيةحيث اوجب النصوص  , اشرلحقها في التنفيذ المب

 56من الماد 1و الفقرة  111 لسنة   من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  11بنص الفقرة ثانيا من المادة لما جاء 
من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة  11المادة من  1مة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية والفقرة امن الشروط الع

 : لياوية لذا سنبحث ذلك وفقا لما يوالمكانينيكة والكيمي الكهربائية
 
 

                                                   

(
1
منشور في قاعدة , 118  \ 11 \1في  18  -19 ذي العدد   منقول\الهيئة االستئنافية  ,االتحاديةقرار محكمة التمييز (  

  .من القانون المدني 886التشريعات الوطنية تطبيقات المادة 
(

2
المختار من  ,حيدر عودة كاظم   – 119  \الهيئة االستئنافية المنقول  \  78قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد  ( 

 111ص , الجزء  الثاني  ,قضاء محكمة التمييز االتحادية 

(
3
المرشد الميسر , ثنى احمد صالح م  – 117  \الهيئة االستئنافية المنقول  \ 1511قرار محكمة التمييز االتحادية  ذي العدد  ( 
 . 151ص ,   111 سنة , 
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 :م االعذارمفهو   -0

بانه دعوة المدين من قبل دائنه الى تنفيذ التزامه ووضعه قانونا في حال التأخر في التنفيذ تأخرا تترتب , يعرف االعذار 
ومفاده : اولها قانوني : ويشترط االعذار العتبارين  (1)تي تصيب الدائن نتيجة هذا التأخرية عن االضرار العليه مسؤول

دين اضحى مستحق االداء لوفاء يعني ان الا كفي العتباره مقصرا وان حلول اجلان مجرد تاخير المدين في التنفيذ الي
حل االجل ولم يطالب الدائن بالتنفيذ فان سكوته يحمل على  فاذايذ ر في التنفيختأي تضرر المدين من الدون ان يعن

ولينفي هذه القرينة يجب على الدائن ان يفصح في رغبتيه الجدية في . محمل التسامح والرضا الضمني بعد اجل الوفاء 
ودعوة المدين , ه ازاء تاخره في التنفيذ واالفصاح عن رغبة الدائن هذهاجله وان يبلغ مدينه بعدم تسامح اقتضاء حقه في

 .الى التنفيذ يتم باجراء اصطلح قانونا على تسميته باالعذار

اجراء , فيذ التزامه بيه المدين الى تقصيره ودعوته الى وجوب تننان ت, اعتبار اخالقي ومفاده : ن وثاني هذين االعتباري
تمس كرامته وسمعته فلعل  داجراءات ق ذ الجبري وما ينطوي عليه مننفيالخلقية قبل مفاجأة المدين بالتم تقتضيه القي

وفي االعذار قطع لدابر اداعاء , المدين قد ركن الى تساهل الدائن والى افتراض عدم تضرره من التاخر في التنفيذ 
 . ( )المدين باستعداده في التنفيذ لو طلب الدائن منه ذلك

الشروط العامة والشروط الخاصة يكمل بعضها ... ))  االتحادية ومن التطبيقات القضائية ما قضت به محكمة التمييز 
ي اخالله لم يلغ بالشروط العامة بلزوم توجيه رب العمل انذارا الى المقاول فوكلها ملزمة للطرفين فالنص الوارد البعض 

م يعف رب بالعمل على حساب المقاول مادام النص الخاص ل, لخاصة من جواز قيام رب العمل بما ورد في الشروط ا
 . ( )...(( لعمل من توجيه االعذارا

 وصيغته   االعذارشكلية   -2

قبل عذار المقاول من ان يكون اوهو  ,  بحكمة المدنية الهندس اعمال مقاوالتالشروط العامة لمن  1 \ 56جاءت المادة 
رقم تنفيذ العقود الحكومية  تعليماتب من  \ثانيا  \ 11المادة الزمت وكذلك ,  ( 1) اتحريري هاالدارة  باالنذار او باشعار 

بان يتم توجيه انذار رسمي للمقاول المخل بضرورة اكمال االعمال وحسب منهاج تقدم العمل  ,   111 لسنة (   )
ة رسمي من االدار ب او بكتابواسطة كاتب العدل  ن شكلية االعذار تكون اما بانذار رسميابالتالي ف, المتفق عليه 

بالمادة  ماوردب كما يمكن ان يكون وفق ما تم االتفاق عليه من قبل الطرفين وذلك استدالال ,ا يتحرير ار المقاول باشع
يكون اعذار المدين بانذاره ويجوز ان يتم االعذار بأي طلب كتابي آخر كما ))مدني التي نصت من القانون ال 69 

  .  ((االجل دون الحاجة الى انذار يجوز ان يكون مترتبًا على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذرًا بمجرد حلول
 
 

                                                   

(
1
, بغداد , المكتبة القانونية ,   ج , القانون المدني واحكام االلتزام ,  عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري و محمد طه البشير ( 
 15ص 111 , 1ط 

(
2
  19ص ,  لمصدر نفسه ا,  عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري و محمد طه البشير ( 
(

3
  41ص ,  المصدر السابق  , ابراهيم المشاهدي 1211 \6 \26في  12 11 \هيئة عامة  \ 23ة التمييز  ذي العدد قرار محكم(  

(
4
   1789 اويةيميئية والمكانيكية  الكالكهرباعمال الهندسة العامة لمقاوالت اشروط المن   11المادة  يقابلها المادة  ( 
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 بيانات االعذار -3
 ,توافر بيانات معينة في االعذار  , بقسميها سة الهند اعمال مقاوالتوالشروط العامة ل,  النافذةالقوانين لم تشترط     

او  دون غيرها  ذارفي االع ببيانات محددة فأنه اليوجد شكل خاص او معين ُيصب فيه االعذار ، فاالدارة ليست ملزمة 
ولكن ينبغي ان يتضمن ماهية المخالفة او الخطا المنسوب الى المقاول كل ماهو مطلوب من المتعاقد المقصر ،  ذكر

وكذلك بيان االعمال المطلوبة من المقاول القيام بها الزالة المخالفة او تدارك , ووجوب تالفي ذلك خالل مدة محددة 
عذار ان يكون واضحًا ، وعلى هذا االساس فأن االعذار يتضمن جملة من االمور المهمة يشترط في االكما ,  (1)الخطأ 
  -:ومنها 
  تحديد طبيعة المخالفات -:اوال    

يجب ان يتضمن قرار سحب العمل  و,يجب ان يتضمن االعذار المخالفات المنسوبة للمقاول وتحديد طبيعتها        
 . القرار يعد معيباً ر ، وبخالفه فأن تي تضمنها االعذاذات المخالفات ال

  على المقاول القيام بها ةتحديد االعمال الواجب -:ثانيا    
ال يكفي ان تحدد االدارة المخالفات وانما يتوجب عليها ان تذكر االعمال التي يلتزم المقاول بها ، وهذه االعمال        

، ويمكن ان تتعلق بالعقد ككل ، كأن تطالبه وب الواجب اصالحهار االدارة العييمكن ان تكون محددة بذاتها ، كأن تذك
 . وفق شروط العقد والشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  بحسن التنفيذ

  تحديد الجزاء المزمع تنفيذه -:ثالثا    
حالة عدم االمتثال لمطالب  ان على االدارة ان تذكر في االعذار بأن سحب العمل هو الجزاء الذي ستوقعه في         
 .اإدارة 

   تحديد المدة الالزمة الصالح المخالفات -:رابعا    
تلتزم االدارة بمنح المخالف المدة الالزمة او المعقولة ليتمكن من خاللها تالفي االخطاء والمخالفات المنسوبة اليه ،    

، الولى باربعة عشر يومافقد حددتها في فقرتها ا سة المدنية لمقاوالت اعمال الهندمن الشروط العامة (  56) المادة وان 
يومًا ان يضع اليد على الموقع واالعمال ويخرج ( 11 )قاول اشعارًا تحريريًا لمدة ملرب العمل بعد اعطاء ال))بقولها 
للمدة واالفضل  دنى الحد اال يحدد لمالنص المتقدم والمالحظ على  (  )..((  منها في اي من الحاالت التاليةالمقاول 

، ومن جهة جهة هذا منلفات قد ال تكون من طبيعة واحدة ، تاركًا الحد االعلى لتقدير االدارة ، ذلك ان المخاتحديد ذلك 
 . اخرى فأن المقاولين يتفاوتون فيما بينهم من حيث اإمكانيات والقدرات

 وقت نفاذ  العذر بحق المتعاقد -2
, ال بتاريخ صدوره , عذار اليه هي بتاريخ لحوق علم المقاول الذي تم توجيه اال, م االعذار ان العبرة في تحديد وقت تما

. ( )وقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليهالعن االرادة ينتج اثره من  قاعدة العامة مقتضاها ان التعبيروهذا تطبيق لل
ة حيث اوجب المشرع العراقي نيون المرافعات المدوفق احكام قانوان التبيلغ اذا تم بواسطة كاتب العدل فانه يجري 

                                                   

( 
1
     11ص,    111 ,دار الجيل العربي , 1ط , سحب العمل في عقود المقاوالت العامة , شار احمد الجبوري ب  ( 

(
2
   1789 مياويةيالكالكهربائية والمكانيكية و مال الهندسة العامة لمقاوالت اعمن شروط   11المادة  يقابلها المادة  ( 

(
3
 87 ص , 1716,مطبعة نهضة مصر , مصادر االلتزام ,   ج. النظرية العامة لاللتزام , عبد الفتحي حجازي  ( 
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التي تتطلبها اعمال كتاب تجرى التبليغات القانونية )) من قانون كتاب العدول والتي تضمنت  19وبموجب المادة 
ية سة المدندمن الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهن 91مع مراعاة المادة (( المدنية  فق احكام قانون المرافعاتالعدول و 

الموجه الى المقاول صحيحة بموجب المقاولة اذا ارسلت اليه بالبريد  واإنذاراتن االشعارات و تك  -1 ))والتي تضمنت 
ى بكتاب رسمي من قبل اإدارة الت التبليغات وكذلك ذات الحكم لو تم ,...(( سجل او اودعت اليه في محل عمله ملا

عند عدم وجود نص  اإجرائيةن المرافعات المدنية مرجع لكافة القوانين قانو  باعتبار ان, المتعاقد بواسطة موظفيها 
 . (1) صراحة رض معه ايتع
لسنة   من  تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  11 ةادالمويالحظ وجود تفاوت في مدة االعذار بين المدة المحددة في  

شروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة  من 56 دوايوما وبين المدة المحددة في الم ( 16)والتي حددت ب  111 
ورد واجد ان العبرة لما , من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة الكهربائية والمكيكانيكية والكيماوية  11 والمدنية 

لتوفيق مع تعذر اوان النص الالحق اذا , ات الحقة باعتبارها تعليم 111 لسنة   بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
   .لنص السابق ناسخا  ل يعتبر  الالحقفان النص النص السابق 

 ت اعفاء االدارة من االعذارحاال-5
اسـتثناءات بموجبهـا تعفـى االدارة مـن  د عليـهر تـ,  اقبـل سـحب العمـل يعـد اصـال عامـ ان شرط قيام االدارة باعذار المدين 

 :  وسنتناولها وفقا لما ياتي , دارة من االعذار او  شرط في العقدالثل بوجود نص في القانون يعفي اموتت, شرط االعذار
 اتفاق على وجود  إلعفاء بناء  ا-أ

ان االعذار ال يتعلق بالنظام العام ، لذا يجوز االتفاق صراحة او ضمنًا على االعفاء مـن هـذا االجـراء ، وهـذا االتفـاق قـد 
بنـاء فـي تـاريخ معـين ، فـأذا حـل االجـل دون ان يكمـل البنـاء فـأن لـرب يكون ضمنيًا كأن يلزم رب العمل المقاول بأتمـام ال

ــذا فــأن وضــع شــرط  العمــل المطالبــة دون حاجــة الــى اعــذاره ، ويشــترط فــي االتفــاق الضــمني ان ال يكــون محــاًل للشــك ، ل
اقي قـد اشـارت الـى جـواز من القانون المدني العر (  69 )  أن المادة و  ,يفهم منـه االعفاء مـن االعذار جزائي فـي العقد ال

ن التطبيقــات مــو اتفـاق الطــرفين علــى ان يكـون المــدين معــذرًا بمجـرد حـــلول االجــل دون حاجـة الـــى اســتيفاء اجـراء اخــر ، 
للظـروف وان  المدعى عليـه اقـر بعـدم اكمـال العمـل نظـرا)) .. ما جاء بقراراها  االتحادية القضائية لقضاء محكمة التمييز

وحيــث ان المــدعي عليــه لــم يكمــل العمــل رغــم انــذاره مــن قبــل االدارة انــذارا نهائيــا , اربعــون يومــا و مــدة العقــد هــي خمســة 
وحيث ان عقد المقاولة تضمن في البند الخامس الفقرتين االولـى والثانيـة  115  \ 6 \9في  1111بموجب كتابه المرقم 

تم اكمـال العمـل علـى حسـاب المقـاول دون حاجـة فـي االنجـاز او المباشـرة ويـ, سـحب العمـل فـي حـال تلكـأ المـدعى عليـه 
 . ( )....((سمي او مراجعة المحكمة المختصة الى توجيه انذار ر 

 
 

                                                   

(
1
 وتعديالته    1757لسنة   8من قانون المرافعات المدنية  رقم   1المادة (  
راهيم حيـدر اســماعيل ابــ 111  \ 6\ 1 فــي  \ 111  \منقــول  \الهيئــة المدنيـة  \68 يــز االتحاديـة ذي العــدد يقـرار محكمــة التم(   )

   15ص  116 بحث شهادة الدبلوم العالي في العلوم القضائية سنة , المقاول في عقود المقاوالت الحكومية  سحب العمل من, 
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  نونقافي ال على وجود نص بناء  االعفاء  –ب 
حاالت االعفاء من االعذار في حالة سحب العمل رد فيها يلم , بقسميها لمقاوالت اعمال الهندسة  الشروط العامةن ا  

وحاالت اخرى قد تكون مشابهة   (56)مقاول ، هذا ويجب عدم الخلط بين حاالت سحب العمل الواردة في المادة من ال
(   ) فقرة (  11) حساب المقاول ، ومن هذه الحاالت ما اشارت اليه المادة  يتعلــق بتنفيذ العمل علــى لها وخاصة فيما 

برفع االعمال المعيبة والمواد غير الصالحة فأنه يكون لرب العمل الحق ففي حالة عــدم امتثال المقاول الوامر المهندس 
من (   ) فقرة (  61) في استخدام اشخاص اخرين لتنفيذ هذا االمر وعلى نفقة المقاول ، وكذلك ما اشارت اليه المادة 

ون الرجوع الى المحكمة ان يقوم لرب العمل ود صيانة التي يطلبها المهندس ، فأنانه اذا لم يقم المقاول بتنفيذ اعمال ال
بتلك االعمال بنفسه او بواسطة مقاولين آخرين ، ولرب العمل مطالبة المقاول بتكاليف تلك االعمال اذا كانت مما يجب 
على المقاول القيام بها على حسابه الخاص ، فهذه الحاالت ليست لها عالقة بسحب العمل ، اذ انها ال ترقى من حيث 

على حاالت  العراقي في القانون المدني ومن جهة اخرى فقد نص رجة الخطأ الجسيم هذا من جهة ، الخطورة الى د
 : ال ضرورة وعذار المدين في الحاالت اآلتية))وقد نصت على  68 المادة انتفاء االعذار في االحوال التي جاءت بها 

ين وعلى االخص اذا كان محل االلتزام نقل حق عيني او ممكن بفعل المد عينيًا غيراذا اصبح تنفيذ االلتزام تنفيذًا  –أ 
او كان االلتزام امتناعًا عن عمل , القيام بعمل وكان ال بد ان يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم 

 . واخل به المدين
 .  اذا كان محل االلتزام تعويضا ترتب عن عمل غير مشروع -ب
 . زام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلكاذا كان محل االلت –ج 
 .((بة انه ال يريد القيام بالتزامهاذا صرح المدين كتا –د 
 وجد ان الحكم غير صحيح لمخالفته احكام القانون....))الذي جاء فيه قرارها االتحادية في  وقد قضت محكمة التمييز 

عي عليه انصبت ارات الموجهة من قبل المدعي للمدبدائية ردت دعوى المدعى بحجة ان االنذان المحكمة في المرحلة ال
على سحب العمل وليس على فسخ العمل العقد وقد ايدت محكمة االستئناف بحكمها المميز لذات السبب دون ان تالحظ 

ام محل االلتزام القيام بعمل ده ماورة لالعذار المدعى عليعدم وجود ضر محكمة البداءة ومن بعدها محكمة االستئناف 
من  1 \68 وفق ما قضت به احكام المادة  وكان البد من ان يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم

 .(1)(لذا قرر نقض الحكم المميز, دعوى القانون المدني وكما هو واضح من العقد موضوع ال
 

 لعمل من المتعاقدار من االدارة بسحب ار صدور ق:  ثالثا
كما هو الحال في , قضاء التمارس االدارة سلطتها في سحب العمل من المقاول مباشرة دون الحاجة في اللجوء الى   

ول واكماله على نفقته الدارة يقضي بسحب العمل من المقاوالت القانون الخاص ويكون ذلك بقرار من جانب اامقعقود 
التي تتمتع بها االدارة وهو ما يسمى بحق التنفيذ المباشر وهو من اخطر  مةويعتبر من اهم مظاهر السلطة العا

                                                   

(
1
تشرررري  لمجلرررة ا 2113 \ 4\  11فررري  \ 2113 \منقرررول  \الهيئرررة االسرررتئنافية   \ 226ز االتحاديرررة ذي العررردد يرررقرررار محكمرررة التمي ( 

    .  134ص  2113, السنة الخامسة ,  العدد الراب , والقضاء 
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أن ذلك  ويستوجب,  (1)تنفيذيا ثم تنفذه بنفسها على االفراد  المنفردة قرار افاالدارة تصدر بارادتها , امتيازاتها و اقواها اثرا 
أن يصدر من الجهة المختصة بإصدار القرار  إذ يجب, يكون القرار مستوفيًا وركانه حتى ال يكون محاًل للطعن فيه

كما يجب أن تكون هناك وقائع قانونية أو مادية تستند إليها كسبب إصدار , على وفق قواعد االختصاص الممنوحة لها
قود تعليمات تنــفيذ العوتضمنت  ,ه وبالشكل الذي يتطلبه القانون على أن تقوم اإدارة باإجراءات كافة قبل إصدار , القرار

على مظاهر السلطة اإدارية فــي  ,اعمال الهندسة بقسميهاوالشروط العامة للمقاوالت  111 لسنة   رقم  الحكومية
إصدار قـرار بسحب  )) ...المذكورة تعليمات المن ( 11)مــــــن المادة  (ج / ثانيًا )البند ما جاء بمنها , باشرالتنفيذ الم

بنود العقد وتنفيـذ اوعمال المـخل بها على حسابه عـن طريق مقاول آخـر وباتباع أحـد العمل من المقـاول عند إخاللـه ب
صت بصورة التعليمات نهذه حظ أن إذ يال, (( مـن هـذه التعليمـات(  )المـادة أساليب التعاقـد المنصوص عليهـا في 

اعمال  التلمقاو لعامة شــروط االمن  (11) من المادة ( 1)أوردت الفقرة كما , العمل  سحبصريحة على إصدار قرار 
عمال الهنـدسة المقاولة العامة شروط المن ( 56)من المادة ( 1)والفقرة , ة الكهربائــية والميكانيــكية والكيمياويةالهندس

وأن , لصاحب العمل سحب العمل من المتعاقد بعد إنذاره أو إشعاره لمدة أربعة عشر يومًا اذ , ذات الحكم , الــمدنية 
خراج المتعاقد منها من , يضع اليد على الموقع واوعمال ويعد صدور قرار إداري بسحب , دون الرجوع إلى القضاءوا 

, تعهد به إلى الغيرالعمل هو إجراء تمهيدي يعقبه إجراء آخر يتمثل في قيام اإدارة بنفسها تنفيذ العمل المسحوب أو أن 
الحكم الصادر برد دعوى ... ))التمييز االتحادية في قرارها الذي جاء فيه ةمحكم به قضتمن التطبيقات القضائية ما و 

الغاء سحب العمل من الشركة المدعية  اضافة لوظيفته بطلب \ الشركة المدعية المقامة على المدعى عليه امين بغداد
ز العمل ركة المدعية لم تنجن الشاضافة لوظيفته جاء صحيح وموافقا للقانون بعد ان تأيد ا \الصادر من المدعى عليه 

بسحب العمل وتنفذه على  ة الطرف االوليوان العقد تضمن احق ,هامحددة بالعقد رغم انذار المتعاقد عليه ضمن المدة ال
عليه فان سحب العمل يجد سنده القانوني من بنود العقد واحكام المادة , كؤ في التنفيذ لحساب الطرف الثاني في حال الت

 .( )((....عمال الهندسة المدنيةاقاوالت لمالعامة  من شروط 1\ 56
قام بسحب العمل من شركة , تاييد من التحقيقات الجارية بان المدعي اضافة لوظيفته ..... ))اخر كما قضت بقرار 

ندسة اله من الشروط العامة لمقاوالت اعمال 56وفق المادة , فته وفق السلطة التقديرية للمدعيالمدعى عليه اضافة لوظي
 . ( )((....المدنية

ر التساؤل عنه هل تستطيع االدارة اللجوء الى فسخ العقد الحكومي مع المتعاقد المخل بالتزاماته العقدية دون ومما يثي
من الشروط  56 الموادفي  ةالنصوص القانونية الوارد واالجابة على ذلك نجد اناللجوء الى سحب العمل من المقاول ؟ 

الكهربائية والمكانيكية ط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة من الشرو  11اعمال الهندسة المدنية والعامة لمقاوالت 
 هذه السلطة قد منحت لالدارة 111 لسنة (  )من تعليمات ننفيذ العقود الحكومية رقم , ثانيا \ 11المادة و , والكيماوية 
 ,كاجراء وحيد مع المتعاقد المخل معها, وااللزام الحتم و  على سبيل الخيار والجواز وليس على سيبل الوجوبوالصالحية 

                                                   

(
1
 214ص ,  2111القاهرة , دار الفكر العربي , 2ط , االسس العامة للعقود االدارية  ,سلمان محمد الطماوي (  

(
2
, سررعد جريرران  2112 \ 1\  12فرري  \ 2112 \منقررول  \الهيئررة االسررتئنافية   \ 1421يررز االتحاديررة ذي العرردد يقرررار محكمررة التم(   ( 

  121 ص,  السابقالمصدر 

(
3
, سررعد جريرران   2112 \ 11\  2فرري  \  2112 \منقررول  \الهيئررة االسررتئنافية   \ 2141ز االتحاديررة ذي العرردد يررقرررار محكمررة التمي(  

  123ص , المصدر السابق 
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االدارة الى فسخ العقد والمطالبة بالتعويض  ي فانه يجوز ان تلجأفهو احد حلول االدارة اتجاه المقاول المخل معها وبالتال
در من وزارة التخطيط وهذا ما اكده االعمام الصا, من القانون المدني دون اللجوء الى سحب العمل  199تنادا للمادة اس
المتضمن الية التعامل مع المتعاقدين عند اخاللهم بتنفيذ التزاماته التعاقدية قسم االستشارات  \دائرة العقود الحكومية  \

فسخ العقد  وبموجب الفقرة خامسا منه لالدارةحيث اعطى   119  \8 \ في  1 151 \9 \1ذي العدد  والوارد بكتابها
 :العمل في الحاالت االتية  دون اللجوء الى سحب

 السباب تتعلق بالمصلحة العامة  -1

من  59د ة الطرفين من خالل اعتماد نصوص احكام الموادااالستحالة في التنفيذ السباب خارجة عن ار  - 
من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة الكهربائية   1والمادة , عمال الهندسة المدنية الشروط العامة لمقاوالت 

 .((المكانيكية والكيماوية وحسب طبيعة المناقصة و 

الحكم الصادر بفسخ العقد المبرم بين ... ))قرار محكمة التمييز االتحادية ومن التطبيقات القضائية في ذلك ما جاء ب
ر جاء المبلغ المدون في الحكم المذكو , افة لوظيفته ضاضافة لوظيفته بتأديته للمدعي ا, الطرفين والزام المدعى عليه

صحيحا و موافقا للقانون بعد ان ثبت من اوراق الدعوى ان المدعى عليه لم ينجز المقاولة خالل مدتها وبذلك يكون من 
من القانون المدني وان محكمة البداءة استعانت بخبير ثم ثالثة خبراء  199حق المدعي طلب فسخ عمال باحكام المادة 

لمدعى عليه زائد مبلغ التعويض بالغ المستحقة للمدعي من المبلغ الذي سلم لالذين قدموا تقريرهم المتضمن مجموع الم
 .(1)...(( لحق بالمدعي من ضرر وفوات منفعة  عما

فقد وجد انه غير صحيح , ولدى عطف النظر على الحكم المميز))... مييز االتحادية آخر لمحكمة الت جاء بقرارما ك 
 يض عن االضرار التي لحقت به بسببالمدعي قد اسس دعواه بالمطالبة بالتعو  \ذلك الن المميز عليه ,ومخالف للقانون 

المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية التي تتمثل بعدم توريد الكمية المتبقية من مادة العدس خالل شهر  \اخالل المميز
ما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين ب وحيث ان في, رمضان المبارك 

من القانون المدني  1\ 199اآلخر بعد االعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى عمال باحكام المادة 
 .( )...((وحيث ان المدعى عليه اقام دعوى التعويض دون طلب الفسخ فتكون دعواه فاقدة لسندها القانوني 

ان النصوص واالجابة على ذلك نقول  سحب العمل جزئيا  من المتعاقد ؟يجوز ان يكون هل ,ا ايضتساؤل الر يما يثمو 
ولكن نجد انه ال يوجد ما  ,لم تتطرق صراحة الى هذا الفرض وجاءت مطلقة, ( )التشريعة ذات العالقة بسحب العمل

من و ويؤثر على انجاز العمل اما اذا كانت طبيعة العمل التسمح بذلك  ,يمنع ذلك اذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك

                                                   

(
1
, د جريرران سررع  2112 \ 2\  16فرري  \  2112 \منقررول  \الهيئررة االسررتئنافية   \ 2122يررز االتحاديررة ذي العرردد يقرررار محكمررة التم ( 

  244ص ,  نفسهالمصدر 
 

(
2
جبرار جمعرة الالمري   2112 \ 2\  16فري  \  2112 \منقرول  \  المردني الهيئرة  \ 1611يرز االتحاديرة ذي العردد يقرار محكمرة التم ( 

  111ص , المصدر السابق , 
 

(
3
ن شروط المقاوالت وعمال الهندسة م( 56)و المادة  111 لسنة   من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  11المواد  ( 

 . من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة الكهربائية والمكانيكية والكيماوية  11والمادة  1788المدنية لسنة 
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سند ذلك ان من يملك الكل يملك و ,  ل اصالح العمل وانجازه  بالسحب الجزئي عند ذلك يصار للسحب الكلييالمستح
من شروط ( 56)والمواد  111 لسنة   من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  11الجزء وان االدارة بموجب المواد 

من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة الكهربائية والمكانيكية  11ندسة المدنية و عمال الهعامة لمقاوالت اال
 5  كما ان مفهوم المخالفة للمادة , تملك حق سحب العمل كليا فمن باب اولى انها تملك هذا الحق جزئيا  , والكيماوية

او اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه ,ل ان ينقسم من القانون المدني  والتي  اجازت تجزئة االلتزام اذا كان بطبيعته يقب
 قد, المذكورة سلفا شروط الن من يسادسة والستال المادةاضافة لذلك ان , المتعاقدان ان االلتزام يجوز تنفيذه منقسما 

اول اعطت لصاحب العمل صالحية القيام باالجراءات العاجله بنفسه او بواسطة غيره ويستقطعها صاحب العمل من المق
وبذلك تكون صالحيات االدارة استثنائية وفق متطلبات المصلحة   (1)له ةة او التي ستصبح مستحققحتمن المبالغ المس

 . العامة وطبيعة العمل بما يؤدي الى ديمومية المرافق العامة 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

                                                   

(
1
 1789عمال الهندسة المدنية لسنة المقاوالت العامة  من شروط    \  56تنظر المادة  ( 
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 لمطلب الثانيا

 معه يتشابهالطبيعة القانونية لسحب العمل وتمييزه عما 
, المتعاقد نم العقود الحكومية  في الفرع االول ندرس الطبيعة القانونية لسحب العمل, ل في هذا المطلب فرعين سنتناو 

 معه عما يتشابهاول تمييز سحب العمل نتنس, اما الفرع الثاني 

 الفرع االول

 الطبيعة القانونية لسحب العمل
لعامة، من اجل تحقيق أهدافها المختلفة ، وسواء كـان ذلـك فـي تتمتع اإدارة في مباشرتها الختصاصاتها بامتياز السلطة ا

ومـن .اومر الذي يقتضـي معـه ضـمان انتظامـه واسـتمراريته فـي أداء عملـه , ميدان الضبط اإداري أو ميدان المرفق العام
حقيـق المصـلحة اجـل الوصـول إلـى هـذا الهـدف ، فـان اإدارة تسـتعين بـالغير مـن خـالل إبـرام العقـود والتـي تكـون غايتهـا ت

زاء هـذه الغايـة المهمـة التـي تسـعى اإدارة لتحقيقهـا، فـان المشـرع . العامة وتحقيق أغـراض المرفـق العـام إلـى مـنح  ىيسـعوا 
د و عقـ تعـدو . اإدارة الوسيلة الالزمة والتي يمكن أن تكون أساسا تستند إليه في ممارسة صـالحياتها تجـاه المتعاقـدين معهـا

مـن العقـود االداريـة التـي تخضـع لمبـادى واحكـام القـانون االداري وتعـد ,  الطبيعـة القانونيـة حيـثن مـ,المقاوالت الحكومية 
هــذ ة هــذه العقــود وتتمتــع االدارة فــي الشــروط غيــر المألوفــة فــي هــذه العقــود احــد مظــاهر الســلطة العامــة التــي تحــدد طبيعــ

 . (1)العقود بامتياز السلطة العامة 
تبـين ان العقـد الـذي تبرمــه ... )) االتحاديـة قـرار لمحكمـة التمييــز حيـث جـاء فـيضـاء العراقــي وهـذا االتجـاه سـار عليـه الق

مـن مرافـق الدولـة ويحتـوى علـى شـروط غيـر , الحكومة مع الشركة المميـزة هـو عقـد اداري النـه يسـتهدف ادارة مرفـق عـام 
 ( )((...مالوفة وتجري فيها الحكومة على اسلوب القانون العام 

ان العقد اإداري يحكمه نظام قانوني يختلف اختالفا تاما عن النظام القانوني الذي تخضع  مستقر فقها وقضاءان من الو 
ومنها , له العقود المدنية ويرجع هذا االختالف الى عدم المساواة بين طرفي العقد واالمتيازات التي تتمتع بها االدارة 

وهو ما يعرف بامتياز التنفيذ , حتى لو لم ينص على ذلك في العقد سلطة االدارة في اقتضاء حقوقها بنفسها مباشرة 
ة االدارة في تنفيذ قراراتها مباشرة في مواجهة االفراد دون يالمباشر في نطاق العقود االدارية فالتنفيذ المباشر يمثل صالح

 . ( )اللجوء الى القضاء

اسعة تجاه من يتعاقد معها سواء في االشراف او التعديل او مما تقدم فان هذه الشروط االستثنائية تمنح االدارة سلطات و 
 .(1)مقدما بفرض جزاءات مختلفة بنفسها على المتعاقد معها اذا اخل بالتزاماته التعاقدية دون الحاجة الى اللجوء للقضاء 

                                                   

(
1
 22ص  ,  المصدر السابق , رائد حميد حسين  ( 

(
2
 21ص  , نفسهرائد حميد حسين المصدر ,  1266 \ 1 \ 22في ,  1266 \رح  \ 122قرار محكمة التمييز ذي العدد  ( 

(
3
 21ص  ,نفسه رائد حميد حسين المصدر  ( 

(
4
مقاوالت من شروط ال( 59و  55و 56) والمواد و  111 لسنة   من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  11لمواد تنظر ا ( 

 1789وعمال الهندسة المدنية لسنة 
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في حال  هان ك ذل حة العامة اظ على المال العام وحماية المصلحكمة المشرع  قد اتجهت للحفو  علة ذلكويبدو ان 
وتفاديا لذلك , كبيرا ال يمكن تداركه  اضرر في تنفيذ التزاماته او امتناعه عن ذلك قد يضر بالمرفق العام  تراخي المتعاقد

ولما كانت هذه السلطة االستثنائية , لجوء للقضاء الى الة فان االدارة توقع الجزاءات على المتعاقد بنفسها دون الحاج
 (1) ولضمان استمرار سير المرفق العام لذا فانه تعد صالحيات من النظام العاممال العام وديمومته الغاية منها حفظ ال

قها  االدارة وتطب, عد كل شرط خالف ذلك باطال واليجوز الطراف العقود الحكومية االتفاق على خالفها او استبعادها وي
 .سواء تضمنها العقد او لم يتضمنها

فيرى بعض , لعملسلطة االدارة في سحب ا اعليه تستندالتي القانونية ء حول تحديد الطبيعة الكن ثمة خالف بين الفقه
ــــانب من , واالساس يكمن في  فكرة السلطة العامة أن الطبيعة القانونية , الفقهاء  في توقيع سحب العمل حيث  ذهـــب جـــ

ـــوني في  عاقد المخل في تنفيذ التزاماته التعاقدية يستند إلى فكرة السلطة على المتسحب العمل الفقه إلى أن اوساس القانــــ
في , في إخضاع تنفيذ العقد لسلطات استثنائية حتى وأن لم ينص عليها العقد اأساسي اون للسلطة العامة دور , العامة

إن ضرورة سير المرفق إذ , جانب من الفقه إلى أن سلطة اإدارة بتوقيع الجزاء يكمن في فكرة المرفق العام  حين ذهب
العام بانتظام واطراد يتطلب أن تكون لإلدارة جزاءات لمواجهة تقصير المتعاقد معها إذ تتخذ إجراءات تجعل المتعاقد 

 . (  )معها ملزمًا بتنفيذ التزاماته على أحسن وجه

مرتبط بالنظام العام،  ,ة المقاوالت الحكوميمن الفقهاء أن جزاء سحب العمل من المقاول في عقود ويرى فريق ثالث 
قصد إتمام اوشغال محل التعاقد، كما بباعتباره ضمانة أساسية مخولة لجهة اإدارة، الغاية منها الضغط على المقاول 

المحكمة اإدارية العليا في مصر  قضتولقد  يعد ضمانة أخرى في نفس الوقت لسير المرفق العام بانتظام واضطراد
ال يعتبر التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر عقوبة توقعها اإدارة على المتعاقد  أنه ...)) بخصوص هذا الشأن على

نما هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر وتطبيق لقاعدة التنفيذ العيني لال لضمان  تقوم به اإدارة , لتزام معها، وا 
على هذا التنفيذ حسن سير المرفق العم  نتظام واضطراد ويتحمل المقاول فروق االسعار سير المرافق العامة با    

.   (3)...((المترتبة على هذا التنفيذ  

الطبيعة القانونية لسحب العمل على فكرة المرفق العام القضاء العراقي فانه يميل الى تحديد  ما على صعيد ا 
ما كان هذا العقد قد ابرمته ول... ))تها على افي احدى قرار  يز االتحاديةمحكمة التمي قضتوضمان حسن سيره فقد 

االدارة مع مقاول من اجل انشاء مرفق عام متوسلة في ذلك باسلوب القانون العام وبشروط غير مألوفة من اجراء 
مناقصة عامة واشتراط تأمينات وغرامات التأخير ، فأنه يكون عقدًا اداريًا متميزًا عن العقود المدنية التي يحكمها 

(4) ..((ا تستهدفه هذه العقود من تحقيق مصالح كبرى تعلو على المصالح الخاصة لالفراد القانون الخاص بسبب م  

                                                   

(
1
 1241لسنة  41من القانون المدني العراقي رقم  131تنظر المادة  ( 

(
2
, الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع,  1ط , إنهاء العقد باإرادة المنفردة, محمد عبد اهلل حمود ( 

  5ص ,   11 سنة , اوردن

(
3
  26,الصفحة,   المصدر السابق , الحليم مجدوب  عبد ( 

(
4
جامعة , لقانون االداري مبادئ , نقال عن ماهر صالح عالوي    1262  \1 \ 22في ( 6 24 \42قرار محكمة التمييز المرقم  ( 

 114ص   1226, دار الكتب للطباعة والنشر  ,الموصل 
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العقود التي تجريها اإدارات والمؤسسات الحكومية  إلى أن ))...جاء فيه  يالذو  ,آخر  بقرار ة التمييزممحككما قضت   
لضرر بمجرد التأخير في انجازها ما لم يكن ذات الصفة العامة تعتبر من عقود المرافق العامة التي يفترض تحقيق ا

 (1)((...هناك عذر أو سبب قانوني مقبول للتأخير
ة ضرر مفترض يالدائرة الرسمولة المبرمة مع في انجاز المقا ان التاخير)... خر آفي قرار  ما قررته محكمة التمييزو 

 .  ( ) ...( ةلالمقاو  ق عليه فيالمتفالعام يوجب التعويض في المقدار  يلحق بالصالح
في اطار المصلحة صالحيات استثنائية االدارة إعطاء تضمن   111 لسنة  89ان قانون العقود العامة رقم  ويالحظ
ال ينتهك حق الحكومة التي تتصرف في اطار ))  1 \ 11ت  في القسم  لمتمثلة بمصلحة الحكومة والتي نصالعامة ا

حت سلطة العقود العامة الداخلة ت ءهابان, من هذا االمر   مبين في القسم لصالحية التعاقد المنوط بها الى السلطة وا
ومن جهة اخرى ان الشروط العامة لمقاوالت االعمال , (( حينما تكون في مصلحة الحكومة , كليا او جزئيا  هذا االمر

مل ووضع اليد على وال يعتبر قيام صاحب العمل بسحب الع... )) نصت على 56الهندسة المدنية بموجب المادة 
اء المقاول من اي التزاماته او فت المتقدمة فسخا للمقاولة او اعالاالموقع واالعمال واخراج المقاول منها في الح

حب العمل امسؤولياته بموجب المقاولة او مساسا بحقوق او سلطات صاحب العمل او المهندس بموجب المقاولة و لص
 ان سلطةص القانونية و النص هونجد من هذ. ( )...((خر الكمال االعمال آول اقم اكمال المقاولة بنفسه او استخدام

في لالدارة  وسلطة   لعقد المقاول بل هي تطبيقا المتياز التنفيذ المباشر ءاو انهااالدارة في سحب العمل ليس فسخا 
بما يحقق المصلحة العامة و  فيذهنتعلى حساب المتعاقد المخل ووسيلة لضمان مقاوالت الحكومية عقود الالتنفيذ العيني ل

ان سحب العمل العمل يعد تنفيذا عينيا ) ... بقرارها  االتحادية  محكمة التمييز قضتد قو , ة سير المرفق العامميديمو 
تم استالمها والغرامات  يته بالمبالغ المطالب بها وهي عن السلفة التشغيلية التلذا فان دعوى المدعي اضافة لوظيفللعقد 

 . (1)....((تاخيرية فان هذه الدعوى تكون واجبة الرد النها سابقة الوانها ال
يعتبر عقد المقاولة ول اكمال العمل من صاحب العمل بعد سحبه من المقا)) .. آخر  قرار   ييز فمحكمة التميكما قررت 

الله بالتزامه فيصح طلب فسخ العقد قد انجز من قبل  المقاول  الى المرحلة التي تم سحبه منه وبالتالي فانه في حالة اخ
فسخا بل  اء ذلك االجراء اليعتبر جز  المقاولة المبرم معه واليغيير من ذلك قيام صاحب العمل بسحب العمل طالما ان

   . (6)....((وسيلة لضمان تنفيذه 
                                  
 

 
                                                   

(
1
سلطة االدارة في , نقال ياسين محمد حلفي  , 1214  \11 \14مدني اولى في    يئةه 22, 21قرار محكمة التمييز المرقم  ( 

 12ص ,  1226. كلية القانون , جامعة بغداد , اطروحة دكتورا , الرقابة على تنفيذ عقد االشغال العامة 

(
2
نقال عن محمد قاسم  663ص   ,   ,ابراهيم المشاهدي ,  1222 6\2في  1222,  1م,  42ذي العدد   قرار محكمة التمييز  ( 

 11, ص , المصدر السابق , الجنابي 

(
3
   1789 مياويةيوالمكانيكية  الك الكهربائيةعمال الهندسة العامة لمقاوالت ا من شروط  11المادة  يقابلها المادة  ( ( 
(

4
, سعد جريان ,  2112 \ 2 \12ي ف 2112\الهيئة االستئنافية منقول  \ 1212قرار محكمة التمييز االتحادية  ذي العدد  ( 

 122ص , المصدر السابق 

(
2
 ( غير منشور ) 2111 \2 \ 24في  2111\الهيئة الموسعة  \ 224االتحادية ذي العدد قرار محكمة التمييز  ( 
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 لفرع الثانيا
 يتشابه معهما عتمييز سحب العمل 

وعليه , على مصلحة اوفراد الخاصة, عقود المقاوالت الحكومية عن  العقود المدنية بطابع تغليب المصلحة العامة ز تمتا
إذ لهــا ســلطة إيقــاف تنفيــذ العمــل بالعقــد تحقيقــًا , تكــون لــإلدارة ســلطات اســتثنائية غـــير مألوفــة فــي مجــال العقـــود المدنيــة

وان  ,لتعاقديــة والتنفيــذ المباشــر إذا مــا أخــل المتعاقــد فــي تنفيــذ التزاماتــه اكمــا لهــا ســلطة ســحب العمــل , للمصــلحة العامــة
 , ذا سنتناول في هذا الفرع  تمييز سحب العمل عن التصليحات المستعجلةل, مع  نظم قانونية اخرى ابه شتسحب العمل ي
يقاف تنفيذ العقد من سلطة اإدارة في سحب العمل من المتعاقد وتنف, و فسخ العقد  ـ :على حسابه وكاآلتي  هيذوا 

 
 اوال 

 تمييز سحب العمل من التصليحات المستعجلة 
ها او بواسطة الغير وبشكل عاجل لتامين سالمة سبنف هي االعمال التي تقوم بها االدارة:يقصد بالتصلحيات المستعجلة 

وع المقاولة او باي عمال موضاهمال او اي واقعة اخرى سببت ضررا باال وا, او لتدارك ما ينجم عن اي حادث  العمل
اثناء تنفيذ العمل او اثناء مدة الصيانة ولم يكن المقاول قادرا او راغبا في القيام بتلك االعمال فورا على  ءجزء منها سوا

 المشرف ضروريا مقابل ان يتحمل المقاول جميع المصروفات المتحققة اصوليا من هذه سنحو الذي يعتبره المهندال
 .(  1)رورية والفورية االعمال الض

المهندس او ممثل  ىاذا را))   من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  55دة االم صدد تنصوفي هذا  ال 
س ضروررة اتخاذ مايلزم بشكل عاجل لتامين السالمة او لتدارك ما ينجم عن اي حادث او اهمال او اية واقعة المهند

او فيما يتعلق بها او في اي قسم او جزء منها سواء اثناء تنفيذ االعمال ام اثناء مدة  اخرى سببت ضررا باالعمال
الصيانة ولم يكن المقاول قادرا او راغبا في القيام بذلك العمل او التصليح فورا فلصاحب العمل اما بنفسه او بواسطة 

واذا كان العمل او , دس اوممثل المهندس ضروريا المهنلتصليح على النحو الذي يعتبره غيره القيام بمثل هذا العمل او ا
على نفقته عن القيام به التصليح الذي قام به صاحب العمل بهذه الصورة هو عمل براي المهندس مما يسال المقاول 

الخاصة بموجب المقاولة فان جميع المصروفات المتحققة اصوليا من اجل القيام بذلك يجب عند الطلب ان تدفع من 
تقطعها صاحب العمل من اية مبالغ مستحقة للمقاول او التي ستصبح مستحقة له سالى صاحب العمل او ي المقاول

ريا بما يويراعي على الدوام ان على المهندس او ممثل المهندس وحالما يكون ذلك ممكن ومعقوال ان يبلغ المقاول تحر 
بعض اوجه التشابه بين سحب العمل والتصليحات و على الرغم من وجود من ,  (  )((اتخذ من اجراءات وفق ما تقدم

 : ما ياتي ختالف متعددة بينهما نعرض لها فيالمستعجلة في عقد المقاولة العامة اال ان هنالك اوجه ا
 :  اوجه التشابه بينهما-0

شريطة ان ستعجلة ان جميع التكاليف التي تترتب على سحب العمل يتحملها المقاول وكذلك الحال في التصليحات الم-أ
 .في التصليحات المستعجلة  ه المقاولنتكون مما يسأل ع

                                                   

(
1
 . 221المصدر السابق  ص , سليمان  محمد الطماوي ( 

(
2
 .مال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيماوية من الشروط العامة لمقاوالت اع 43يقابلها نص المادة (  



 - 21 - 

هما يقع ضمن ضوابط القانون االداري وانه يتعيين لتصليحات المستعجلة في ان كال منيتفق جزاء سحب العمل مع ا-ب
 .ى اي منها لوجود عقد مقاولة عامة بين جهة االدارة والمقاولة المكان لجوء االدارة ا

 قع ضمن العمل اواثناء مدة  الصيانة منهما ي كل-ت

 .بواسطة الغيريحات ان تجري ذلك اما بنفسها او عندما تقرر سحب العمل او التصل, تستطيع االدارة -ث
 : اوجه االختالف بينهما -2

 ,عام كاصل  ( 1)يوما قبل سحب العمل منه 11لمدة تحريريا  ره اسحب العمل يتعين انذار المقاول او اشعء في جزا - أ
يتعين ابالغ المقاول تحريريا بما اتخذ من  وانما , ر او االشعار ابتداًء ة ال يشترط االنذاحات المستعجلياما في التصل

 .ا ومعقوالاجراءات حالما يكون ممكن

 ول وضمان امتثاله للقانون واحكامضاغط الغرض منه الضغط على ارادة المتعاقد المقا ءان سحب العمل يعد جزا-ب
احترازي مختصر هي اجراء اما التصليحات المستعجلة ف, ته بره على القيام بما لم يقم به مختارا من التزاماالعقد وج

اعمال بت اضرارا بلتدارك ما ينجم اي اية واقعة سب يتناول اعماال يتعين القيام بهاعلى وجه السرعة لتامين السالمة او
 .(  )ة والغرض منها الوقاية من خطر التاخير في تنفيذ تلك التصلحيات دائمة ام مؤقت سواء كان اعماال, المقاولة العامة 

اما , سحب العمل جزاء موضوعي توقعه االدارة على وفق شروط محددة يتعين توافرها عند ايقاع هذا الجزاء -ت
اوممثل , قاولة يحددها اما المهندس المسمى في عقد الم, التصليحات المستعجلة فهي اجراء احترازي يتعلق بجانب فني 

 .المهندس 

من  امعين اومن الممكن يكون جزئيا يشمل جزء, االصل في سحب العمل يكون كليا يشمل جميع اعمال المقاولة -ث
فتصب على جزء محدد من اعمال التنفيذ او الصيانة , حات المستعجلة ياما التصل, اعمال المقاولة حسب طبيعة العمل 

 زم لتامين او لتدارك االضرار التي تصيب اعمال المقاولة  في عقد المقاولة وبالقدر الال

 ثانيا
 فسخ العقد منتمييز سحب العمل 

اآلخـر عـن الوفـاء فـي العقـود الملزمـة للجـانيبن عنـد اخـالل او امتنـاع المتعاقـد  فسخ العقد يعتبر انحالل الرابطـة العقديـة  
   ( )داد لتنفيذ التزامه ويكون  ذلك بعد اعذار المتعاقد االخر دية على ان يكون طالب الفسخ على استعقابالتزاماته التع

 .بالتزاماته التعاقدية تقع نتيجة اخالل المتعاقد بأن كال الجزاءين, اء سحب العمل يتفق جزاء فسخ العقد مع جز و  
قد المخل بتنفيذ التزاماته كما يتشابه فسخ العقد مع سحب العمل من ناحية اإعذار إذ يشترط أن تقوم اإدارة بإنذار المتعا

إذ توجه الجهة اإدارية اإنذار للمتعاقد بغية تالفي االخطاء أو التقصير الحاصل في العمل خالل مـدة , قبل إيقاع الجزاء
 أن فـي العقــود الملزمـة للجـانبين اذا))...بقولهـا  في احدى قرارتها تحددها اإدارة في اإنـذار وهذا ما أكدته محكمة التمييز

مـع التعـويض ان كـان لـه ر بعــد اإعذار أن يطلـب الفسـخ لـم يوف أحـد العاقدين بما وجب عليه بالعـقد جاز للمتعاقد اآلخ
 . (1)...((من القانون المدني 199ستنادًا للمادة مقتضى وذلك ا

                                                   

(
1
 من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  62لمادة ا(  

(
2
 من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيماوية  42المادة (  

(
3
  1221لسنة  41رقم  من القانون المدني العراقي 262و  111تنظر المواد (  

(
4
 (غير منشور )  2113 \6 \24في  2112 \الهيئاة العامة  222 \ 221قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد (  



 - 22 - 

( 11) وهـذا مـا بينتـه المـادة , لسوداءفي القائمة االمقاول المخل بالتزاماته التعاقدية  إدراج يتميتشابه في كال الحالتين كما 
 .  111 لسنة (  )من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 

وهـذا مــا أكدتـه محكمــة , ثمــة اختالفـات بينهمــا إال أن, ين سـحب العمــل وفسـخ العقـدمـا بــ بـالرغم مـن وجــود أوجـه التشــابه 
جهـة الحكوميـة المتعاقـدة بسـحب العمـل كـان بسـبب تـأخر ان قيـام ال)) ...فـي قرارهـا المتضـمن  االتحاديـة المـوقرة  التمييز

فسـخًا للعقـد لتنفيذه على حساب المقـاول االول ال يعتبـر المقاول  في تنفيذ التزاماته العقدية واحالة العمل على مقاول اخر 
))..(1). 

لتزاماتــه التعاقديــة بتحمــل إذ مــن أهــم ســمات االخــتالف بــين ســحب العمــل والفســخ أن اإدارة تلــزم المتعاقــد المخــل بتنفيــذ ا
لكـن , باإضـافة إلـى اسـتمرار مسـؤولية المتعاقـد عـن العقـد عنـد سـحب العمـل, التبعات المالية بما فـي ذلـك فـروق اوسـعار

 , تنتهـي مسـؤوليته عنـد فسـخ العقـد و , تحمـل التبعـات الماليـة للعقـد الجديـد الـذي تبرمـهسـطيع اإدارة أن في فسخ العقد ال ت
إذ يـتم تنفيـذ العقـد علـى حسـاب , جه االخـتالف بينهمـا أنـه ال يترتـب علـى سـحب العمـل إنهـاء العقـد اإداريكما أن من أو 

وان قــرار سـحب العمــل يــتم بـارادة منفــردة مــن قبــل االدارة  . بخــالف الفسـخ الــذي ينهــي الرابطـة العقديــة ,  المخــلالمتعاقـد 
 . ي يتطلب قرار من القضاء الذ القضائي دون الحاجة للجوء الى القضاء بخالف الفسخ

 
 ثالثا 

 تمييز سحب العمل من إيقاف تنفيذ العقد
وبــأمر تحريـري بإيقـاف تنفيــذ , اإجـراءات المتخـذة مــن قبـل جهـة التعاقـد إلــزام المتعاقـدين معهـا هــو ,يقصـد بإيقـاف العمـل

لتعاقدية أو المتعاقـد معهـا لوجـود أسـباب االلتزامات التعاقدية ولمدة محددة وذلك بناًء على طلب الجهة المعنية في الجهة ا
  .تستدعي اإيقاف

العقـد  وفسـخ تنفيـذالإيقـاف بالعمـل  ربعلـى حـق اذ نـص القـانون المـدني  ان ايقاف تنفيذ العقد يجد اساسه القـانوني فـي و 
ق مـن المصـروفات جميـع مـا انفـعـويض المقـاول عـن ي علـى ان العقـد تنفيذ  فيلجأ إلى إيقاف , المبرم مع المقاول بإرادته 

  (2) .وما انجزه من االعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل

 ( 1 )من المادة (  1)والبند , من الشروط العـامة لمقاوالت أعمـال الهندسة المدنية  ( 11)و  (11) وادكما أن الم
في  الحق لمهندسا اعطت, والكيمياوية  يكيةوالمكان مال الهندسة الكهربائيةاعلمقاولة العامة شروط المن ( 9 )والمادة 

أو , أو يجري تنفيذه بطريقة خاطئة, إذا ما ظهر له أن العمل يجري تنفيذه بمواد غير صالحة ,العملإيقاف تنفيذ 
, أو بأية وسيلة أو طريقة ال تتفق مع المقاولة فعندئذ يأمر المهندس بإيقاف تنفيذ العمل, باستخدام عمال غير ماهرين

كما أوردت  لصحيحة التي يوافق عليها المهندسمر هذا اإيقاف إلى حين أن يتخذ المتعاقد مع اإدارة االجراءات اويست

                                                   

(
1
المختار من قضاء ,  عودة كاظمحيدر,  2111منقول  \الستنئنافية الهيئة ا 1412دية ذي العدد قرار محكمة التمييز االتحا(  

  22ص  ,  2116, كربالء , والنشر دار وارث للطباعة  ,  1ج, محكمة التمييز 

(
2
 .1761لسنة  11رقم  من القانون المدني العراقي( 886) المادة ( 
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الخاصة بتوقف وتمديد أعمال المقاوالت وعقود التجهيز وعقود الخدمات ( 5)أسباب إيقاف العمل في ضوابط رقم 
 ـ:(0) وهي كاآلتي, االستشارية وعقود الخدمات غير االستشارية

 .إذا رأت جهة التعاقد أن التوقف ضروري لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة: اواًل 
 .خية التي تؤثر على سالمة التنفيذاوحوال المنا: ثانيًا 
 .العطل الرسمية االستثنائية أو حاالت حظر التجوال : ثالثًا 

(  )لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 5)رقم ضوابط ال و ,بقسميهامـقاوالت أعمال الهندسة وبحسب الـشروط العامة ل
بيد أن الواقع العملي يبين أن الجهة , أن اوسباب التي تستدعي إيقاف العمل هي ما أوضحناه أعالهيتبين  111 لسنة 

ا يؤكده وهذا م, صب في مصلحة اإدارة ترى فيها أن اإيقاف ي ااإدارية تقوم بإيقاف العمل بالعقد متى ما وجدت أسباب
وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المحكمة أجرت التحقيقات ))... قرار محكمة التمييز االتحادية إذ جاء فيه  

المميز كان قد تعاقد مع المدعي / القضائية الالزمة في موضوع الدعوى وتأيد من خاللها أن المدعي إضافة لوظيفته
المحالة بموجب كتاب اإحالة   11 لسنة    عليه بالمقاولة المرقمة  المميز/ لوظيفته محافظ بغداد إضافة/ عليه

عقد مقاولة خاص بمشروع إكمال تصاميم ) لمشروع السيطرة اومنية لمدخل بغداد   11 /1/11في  1 11المرقم 
في  7 وبعد المباشرة بالعمل قرر مجلس محافظة بغداد بعدد( سبع قصور / وتنفيذ إنشاء سيطرة أمنية مدخل بغداد

لغاء غير   11 /1/  إيقاف العمل بالسيطرات اومنية وتشكيل لجنة متخصصة إعادة النظر بالكلف واوماكن وا 
وبذلك يكون توقف العمل كان بناء على قرار مجلس المحافظة الذي تعتبر قراراته ملزمة لمحافظ بغداد , الضرورية منها
ماته التعاقدية وحيث أن طلب الفسخ والتعويض يستوجب إخالل الطرف وأن االخير ال يعد مخاًل بالتزا, إضافة لوظيفته

 ةما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدم, من القانون المدني 199/1اآلخر بتنفيذ التزاماته التعاقدية عماًل بأحكام المادة 
 . ( )...((للرد وهذا ما قضى به الحكم البدائي المميز لذا قرر تصديقه ةلسندها القانوني وموجب

ويتفق جزاء سحب العمل مع إيقاف العقد بأن كليهما يقع بناًء على أمر تحريري صادر من الجهة اإدارية المتعاقدة من 
هما يؤديان إلى رفع يد المتعاقد عن كما يتشابهان من حيث اآلثار فكال جة إلى إذن من السلطات القضائيةدون الحا

 .لعمل خالل مدة السحب أو التوقفا
من قبل اإدارة بناًء على السلطة الممنوحة يتم سحب العمل ان في , انم من أوجه التشابه بينهما إال أنهما يختلفوبالرغ

   .ارةأو بصورة مباشرة من اإد, على طلب من المتعاقد ممكن ان يتم بناء , إيقاف العمل  ان في حين, لها
ذ بينما في إيقاف التنفي, الجهة اإدارية أو من قبل الغير من حيث تنفيذ العمل المسحوب يكون من قبل ويختلفان أيضاً 

كما يختلفان من حيث أن , ينفذ العمل المتوقف من قبل المتعاقد مع اإدارة , إلى اإيقاف  اوعند زوال السبب الذي دع
 71مدة التوقف  تجاوز بينما قد يؤدي توقف العمل إلى إنهاء العقد في حالة , سحب العمل ال يؤدي إلى إنهاء العقد 

  . عدم زوال سبب التوقفيوما و 
 

                                                   

(
1
  111 لسنة (  )لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 5)من ضوابط رقم (  /أوالً ) الفقرة  ( 
(

2
 ,قرار غير منشور ,  116 /17/11بتاريخ ( 116 /ئة المدنيةالهي/78 1)قرار محكمة التمييز االتحادية بالعدد  ( 
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 ابعار 
 تمييز سحب العمل عن سلطة تعديل العقد

في عقود  رانجد لها نظي سلطات معينة لم, االدارة  ان عقود المقاوالت الحكومية تتميز بخصائص تمنح بموجبها
ما  والتطوربالتغيير  زولكون المرفق العام يتمي ,عام ية المرفق الموديمو لح العام اوذلك لتعلقها بالص, لخاصةا تالمقاوال

حتى لو لم ينص عليها في  ,اتوان االدارة تتمتع بهذه السلط, التغييراتو مواكبة هذه التطورات والتعديالت بيلزم االدارة 
 : ( 1)العقد ولكن سلطة االدارة في هذه التعديالت والتغيرات مقيدة بالشروط االتية 

 .بالمرفق العام ةبل يقتصر على الشروط المتعلق, الى تعديل موضوع العقد اوصلي رال يؤدي التغيي ان-1
  . فعال والتعديل  يرتدعي التغحاجة تس وجوديجب  - 
ب االحالة ة وجعة العقود فاذا تجاوزت هذه النسبحسب طبي%  1  الى  16 ان ال يتجاوز التعديل او التغير نبسة- 

  .يدةالمشروع الى مناقصة جد
  .حريري صادر من المهندس  للمتعاقديجب ان يكون التعديل او التغيير بناء على امر ت-1

ويتفق قرار سحب العمل مع  سلطة االدارة في تعديل العقد في ان كالهما يصدر من االدارة بموجب السلطة الممنوحة 
فاالدارة تمارس , واالثار المترتبة عليها يتجسد في شروط هذا السلطة  هاما وجه االختالف فان, لها وبإرادتها المنفردة 

جهة خطأ واخالل او لتلكؤ المقاول في تنفيذ التزاماته العقدية بينما تمارس سلطة تعديل العقد اسلطة سحب العمل لمو 
ويشترط في سحب العمل , جهة الظروف المستجدة التي يتطلبها المرفق العام حيث ال يشترط وجود خلل او تلكؤ المو 

من  يعلى امر تحرير  وم بها المقاول بناءً ولكن يجب ان يق, العذار بينما اليشترط ذلك في التعديل والتغييرات توجيه ا
اما من حيث االثار فان المتعاقد يستحق قيمة  جميع تلك التغييرات بينما ال يتسحق ذك في سحب العمل اية , المهندس 

ومن التطبيقات  ( ) لمقاوالت االعمال الهندسة المدنية ةشروط العاممن ال  \  56زيادة إنما تجرى التسوية وفق المادة 
ولدى عطف النظر على الحكم المييز وجد انه غير صحيح )).... القضائية ما قضت به محكمة التمييز في قراراها 

كانت قد تعاقدت المدعي اضافة لوظيفته  \ومخالف للقانون ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى ووثائقها بان شركة المميز 
على ترميم واعادة تأهيل وتصلح مدرسة الغساسنة في ( محافظ بابل اضافة لوظيفته ) المدعى عليه  \مع المميز عليه 

وبعد قيام المميز المدعي اضافة لوظيفته في المباشرة واجراء  111  \1ناحية الشوملي بموجب عقد المقاولة المؤرخ في 
ة تم وقف العمل والغاء فقرة عقد المقاولة فيما يتعلق بترميم وتاهيل مدرسة الغساسنة قسم من اعمال الصيانة المطلوب

المدعي اضافة لوظيفته حسب كتاب مديرية  \متفرقة في الشوملي والمحال بعهدة شركة المميز الضمن بناء المدارس 
انه لرب العمل ان يفسخ  وحيث ان ذلك يعد بحكم الفسخ ذلك 111  \ 5 \ 6في  8 177العقود الحكومية باعدد 

من القانون المدني فكان يتعين على المحكمة  1 \886العقد ويقف التنفيذ في اي وقت قبل اتمامه عمال باحكام المادة 

                                                   

(
1
من الشروط العامة لمقاوالت  32والمادة ,  1221من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية لسنة  23و  22المواد  (  

 . اعمال الهندسة الكهربائية والمكانيكية والكيماوية 
                             

(
2
 ة لكهربائية والمكانيكية و الكمياويمن الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة ا 1\ 41المادة يقابلها ( 
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من مصروفات وما انجز من االعمال وما كان  وتعويض المقاول عن جميع ما انفقالخوض في الدعوى موضوعا 
 . (1).....((في المادة القانونية الواردة اعاله  ااالسس المنصوص عليهستطيع كسبه لو انه اتم العمل وفق ي

 

 المبحث الثاني

 حاالت سحب العمل في العقود الحكومية وأثاره القانونية

حيث ان هذه الشروط االستثنائية وغير المألوفة , الى قواعد وشروط واثار مختلفة, ة يالحكومالمقاوالت  قودعتخضع 
 ة العامة اي تعطي لالدارة امتيازات وسلطات استثنائية قبل الطرف االخر في العقد والتي تتجلى فيتنطبع بطابع السلط

االفراد فيما بينهم بعد ابرام العقد واثناء تنفيذه ان تعدل من شروطه بما يزيد رة على خالف المألوف في معامالت ان لالدا
على اساس مقتضيات المصلحة , الخير وتبرر هذه السلطة مات المتعاقد االخر دون موافقة هذا اااو ينقص من التز 

دون  ,يةبالنسبة لجميع العقود االدار العامة التي يجب ان تعلو على المصالح الخاصة وان هذه السلطة تكون قائمة 
سحب وان ,  (  )الحاجة للنص عليها في العقد كما اليمكن لالدارة ان تتنازل عن هذا الحق وان فعلت كان االتفاق باطال 

يصدر بارادة منفردة من قبل االدارة اال انه مقيد بحاالت وشروط بغية تالفي  ااداري جزاءً العمل من قبل االدارة وان كان 
سنقسم البحث الى  الذ, ية اتجاه االدارة والمقاول  كما ان سحب العمل يرتب اثارة قانون, تعسف االدارة اتجاه المقاول  
ونية انالق االثارالى  سيخصصاما المطلب الثاني , العمل من المقاول في العقود الحكومية مطلبين االول حاالت سحب 

 . لسحب العمل من المقاول

 

 المطلب االول

 حاالت سحب العمل من المقاول في العقود الحكومية

المتعاقـد معهـا الـذي المقـاول  كما تبين لنـا ان  قـرار سـحب العمـل هـو مـن الجـزاءات التـي تمتلـك االدارة حـق توقيعهـا علـى
وقـد , هـذا المجـال  يوهـي تتمتـع بسـلطة تقديريـة واسـعة فـ ,ي يكون فيها قد ارتكـب خطـأ جسـيما الت التاالحيه في ال أتلج
ها المقاول مخال بالتزاماته فـي انجـاز يفت حاالت معينة اعتبر  لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية الى الشروط العامة تاشار 

ذلـك جـزاءات معينـة ومـن هـذه الجـزاءات هـو سـحب العمـل مـن المقـاول مـن قبـل االدارة عنـد ارتكابـه علـى ,  تالعمل ورتبـ
 المـوادفـي  وقـد وردت , وان هذه الحاالت قد جاءت على سبيل المثـال ال الحصـر , خطا جسيما او مخالف الحكام العقد 

                                                   

(
1
المختار من ,حيدر عودة كاظم ,  2114 \11 \12في  2114 \الهيئة المدنية  \ 1322يز االتحادية ذي العدد قرار محكمة التمي(  

   6ص ,  1ج , سابق المصدر ال , قضاء محكمة التمييز االتحادية 
(

2
  142ص ,  1226, دار القادسية , بغداد , نجدت صبري عقراوي تنفيذ الشركات االجنبية لمشاري  التنمية في العراق (  
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عمـــال الهنــــدسة امقـــاوالت ل العامـــة  روطمـــن شــــ( 11) و, عمـــال الهندســـة المدنيـــةامـــن الشـــروط العامـــة لمقـــاوالت ( 56)
 : وهذه الحاالت هي  111 لسنة (  )من تعليمـات تنفيذ العقود الحـكومية رقم ( 11)والمادة , الكهربائية والميكانيكيـة

 : افالس المقاول  - 0

ي يقصـد منهـا انشـاء مرفـق مة والتسيما المقاوالت الكبيرة والمهال , ية تعتبر من االعمال التجار  ةحيث ان اعمال المقاول
علـى المقـاول المتعاقـد مـع االدارة بصـفة كونـه تـاجرا مــن  قعليـه فـان احكـام االفـالس تطبـ( 1) ةعامـمصـلحة عـام يحقـق 
ك ديـون تجاريـة ناشـئة بســبب لـى امـوال المقـاول اذا ماكانــت هنـاويمكـن مـن خـالل هــذا النظـام ان ينفـذ ع , هـذه الناحيـة

ــدائنين للمقــاول المتعاقــد وحجــز مــا تبقــى مــن اموالــه ووضــعها تعامالتــه التجاريــة بغيــة حما تحــت الحراســة يــة مصــالح ال
قـدرة الماليـة الموان (   )نالتصرف بتلك االموال او تهريبهـا ومـن ثـم يصـار الـى توزيعهـا علـى الـدائنيالقضائية بغية منعه 

ختيـاره مـن قبـل االدارة لتتعاقـد معـه ، وبالتـالي والتأمينـات التـي يقـدمها تعـد مـن اهـم موجبـات ا, يتمتع بهـا المتعاقـد  يالت
عمــال المتعلقــة هــو ان المقــاول يصــبح بعــد تطيــق هــذه النظــام عــاجزا عــن اكمــال اال فــأن افالســه يخــل بهــذا االســاس ،

ممـا يجعـل بقـاء تلـك  ,موالـهابعـد اشـهار افالسـه مـن التصـرف او ادارة  حيـث اليسـتطع ,لمقاولة موضوع المرفـق العـام با
وذات الحكـم فانـه  ,ود العقـدبنـل احكـم عجـزه عـن اكمالهـا وفقـل بيد المقاول تؤدي الى حصول ضرر بالمال العـام باالعما

اذ يقــدم المــدين المفلـس طلبــًا للمحكمــة يــدون فيــه انــه توقــف عــن دفــع , قــدم المقــاول بطلــب الشــهار افالســه ت ينطبـق اذا
ال يعـد مفلسـًا بالتقصـير ، وهـذه الحالـة تشـير الـى مجـرد تقـديم ديونه ، وفائدة هذا الطلـب تعـود علـى المـدين نفســه حتـى 

طلب باالشهار يعد مبررا  لسحب العمل رغم ان المحكمة غيـر ملزمـة بقبـول الطلـب اال بعـد ان تتأكـد مـن تـوافر شـروط 
لــياًل االفـالس ، والعلـة فــي جعـل هـذه الحالــة مـن مبـررات ســحب العمـل هـي ان تقــديم طلـب الشـهار االفــالس انمـا يعـد د

ر قرار مـن المحكمـة المختصـة بوضـع امـوال المقـاول فــي يـــد وكذلك اذا  صد, ول على ضعف المقدرة المالية لدى المقا
اميـن التفليسة  والذي يعني صدور حكم من المحكمة باشهار افـالس المـدين والـذي يترتـب عليـه تعيـين سـنديك للتفليسـة 

ه الحالة تعد غاية في الخطورة اذ انها تؤدي الى منع المدين المفلـس مـن وهذ,  وكذلك وضع االختام على اموال المفلس
   ( )الت بسحب العمل من المقاول افي جميع هذه الح الذي يبرر معه الحق لصاحب العملاالمر  . ادارة امواله 

 اعسار المقاول  –   

تـب علـى االعسـار هـو واالثـر الـذي يتر  ,هديونـه علـى اموالـلـى المـدين غيـر التـاجر الـذي تزيـد و نظام يطبق عهاالعسار 
غـل يـد المـدين مـن كـذلك و  ,ه وفقا لقانون المرافعات المدينة وقانون التنفيذز المدين المعسر عدا ما اليجوز حج موالحجز ا

                                                   

(
1
  1224لسنة  31من قانون التجارة رقم  2المادة المادة (  

(
2
 ص ,  1213, غداد مطبعة دار السالم ب,  1ط, احكام االفالس  , عزيز العكيلي الوجيز في شرح قانون التجارة (  

(
3
من الشروط العامة لمقاوالت  1\ 41المادة و, من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  ج , ب , أ \1 \ 62المادة  (  

 .ة لكهربائية والمكانيكية و الكمياوياعمال الهندسة ا
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لحـق فـي سـحب يكـون لهـا ا هنـار المقـاول المتعاقـد مـع االدارة ففـاذا اشـهر اعسـا (1)التصرف بامواله تصرفا ضارا بدائنيه  
 . ( ) على موقع العملالعمل منه ووضع يدها 

 الصلح الواقي من االفالس  –  

الكثر مـن دائـن ومـع ذلـك يحـاول االسـتمرار باالعمـال التجاريـة او اعمـال المقـاوالت بعـد ان يلجـئ  اقد يكون المقاول مدين
يقصـد مـن هـذا الصـلح او التنـازل و  قد تنشأ مـن عقـد المقاولـة لمصـلحتهم يئنين له او التنازل عن حقوقه التلمصالحة الدا

بنظام االعسار الذي يؤدي بالنتيجـة الـى حجـز مـا تبقـى مـن اموالـه ووضـعها تحـت تصـرف  هلو ر افالسه او شمااشه دمع
ق لـالدارة هنـا سـحب العمـل فانـه يحـ, فـاذا مـا ثبـت ذلـك  , ( العمـل بصـاح )الدارةدائنيه ويخفي حالته الماديـة هـذه عـن ا

الدارة ارضـاء مـن خـالل كونـه يقصـد بتعاقـده مـع ا ده فيـه ينتفـيو نية لدى المقـاول والـذي يفتـرض وجـالحسن  أالن مبدمنه 
دون ان يقصـد تنفيـذ االعمـال المتعلقـة بـالمرفق العـام تنفيـذا مبنيـا علـى حسـن النيـة  , ئنين له او التنازل لهم عن حقوقـهالدا

لعامة المتـوخى تحقيقهـا مـن انشـاء المرفـق العـام موضـع عقـد في التعاقد  بمعنى انه يغلب مصلحة دائنيه على المصلحة ا
ع مركزه المالي بحيث يكون علـى وشـك ان يتوقـف ز عتز او اعساره وهو يلجأ لذلك عندما يالمقاولة بغية دفع اشهار افالسه 

لـى اضـعاف فاذا ما ثبت لالدارة مـن ان المقـاول المـدين قـد عقـد صـلحا وكـان مـن شـأن ذلـك ان يـؤدي ا(  )عن دفع ديونه 
 . (1)ذه على حسابهمركزه المالي اتجاه دائنيه واالدارة التي تعاقدت معه فان لهذه االخيرة سحب العمل منه وتنفي

 تصفية الشركة  – 2
اعمالها وتحديد حقوق الشركة اتجاه الشركاء والغير و كذلك دفع ء العمليات التي تهدف الى انها ,كةيقصد  بتصفية الشر 

اي بعد حل الشركة ايا كان سبب الحل  ,هائلة تصفية بحكم القانون بعد انقضاوتعد الشركة في حا, ديونها للغير 
وعليه ال يجوز للشركاء القيام باي نشاط ال , والتصفية ولكنها تبقى محتفظة بشخصيتها المعنوية بالقدر الالزم للتصفية 

ل من شانه ان يؤدي الى استمرار الشركة وبقائها بعد عالقة له بامور التصفية كابرام صفقات جديدة او القيام باي عم
(  6) انحاللها

المتعاقدة  الن الشركة, او اعادة التكوين , ويستثنى من ذلك حالة التصفية االختيارية الغراض االندماج , 
انه يؤدي الى وهذا االستثناء رغم , في هذه الحالة تصبح في مركز مالي يؤهلها القيام باالعمال موضوع العقد  معها 

اال ,  1779لسنة  1 من قانون الشركات رقم  119تصفية الشركة المتعاقد معها باالستناد الحكام الفقرة رابعا من المادة 
العمل ة لم تخول االدارة فيها حق سحب ينامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدشروط العمن ال ( و  \1 \56) ان المادة 
 . (5)ة سبب لسحب العملار للتصفية فان ينهض لالد االخرى بذا تحققت االسبااما ا, لة الوحيدة وهي الحا

                                                   

(
1
 132ص  ,المصدر السابق  محمد طه البشير , الباقي البكري عبد  , عبد الباقي البكري , د المجيد الحكيم عب ( 

(
2
من الشروط العامة لمقاوالت اعمال  1\ 41المادة و, أ من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  \1 \ 62المادة   ( 

 ةلكهربائية والمكانيكية و الكمياويالهندسة ا

(
3
 314ص , المصدر السابق , عزيز هادي العكيلي ( 

(
4
من الشروط العامة لمقاوالت اعمال  1\ 41المادة و, من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  د \1 \ 62المادة   (  

 ةلكهربائية والمكانيكية و الكمياويالهندسة ا

(
2
 ,  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , الشركات التجارية,  القسم الثاني, القانون التجاري, واكرم ياملكي , باسم محمد صالح (  

  22ص ,  1223, جامعة بغداد 

(
6
من الشروط العامة لمقاوالت اعمال  1\ 41المادة و, أ من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  \1 \ 62المادة   ( 

 ةلكهربائية والمكانيكية و الكمياويالهندسة ا
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 التنازل عن المقاولة -5
, فقـة االدارة ادون مو  الـى مقـاول آخـر قد يقوم المقاول الذي تعاقدت معه االدارة النجاز مرفق عام  بالتنـازل عـن المقاولـة 

هندســة والت اعمـال المــة لمقـااوط العمـن الشـر   حظــرت المـادة  وقـد, ســحب العمـل منـه لهـافـاذا مـا ثبـت لــالدارة ذلـك فـان 
مسـبقة مـن صـاحب العمـل التنـازل عـن المقاولـة او اي  يـةيحق للمقاول بـدون موافقـة تحرير ال)) المدنية والتي نصت على 

لقـة بـالمرفق العـام وحكمة ذلك هو ان اغلـب العقـود االداريـة المتع ,...(( و مصلحة فيها او اية منفعة او التزام امنها  جزء
تنفيــذ ا بمــا للمقــاول مــن خبــرة و اســم فــي تتكــون مــن اعمــال كبيــرة ومهمــة قــد تكــون لشخصــية المقــاول محــل اعتبــار فيهــ

لعام المراد انجازه بموجـب عقـد وان قيامه بالتنازل عن المقاولة يؤدي بالنتيجة الى االضرار بالمرفق ا, االعمال السابقة له 
ومـن التطبيقـات القضـائية مـا قضـت بـه , ( 1)يبـرر لـالدارة سـحب العمـل  منـه وتنفيـذه علـى حسـابه  االمـر الـذي, اولة قمال

فــي عقـود المقــاوالت المبرمــة مــع الجهـات الحكوميــة اليجــوز للمقــاول ... ))جــاء بقراراهــا  ثحيـ االتحاديــة  محكمـة التمييــز
صــاحب العمــل اســتنادا الحكــام المــادة الثالثــة مــن قة مــن بقــة تحريريــة مســفآخــر دون موانــازل عــن المقاولــة الــى مقــاول الت

ولكـن يجـب التمييـز بـين التنـازل عـن المقاولـة وبـين االتفاقـات ,  ( )....((الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنيـة 
د االوليــة او ء فيمـا يتعلــق بحصـوله علـى المـواي تنفيـذ التزاماتــه التعاقديـة سـواالتـي يبرمهـا المتعاقـد بقصـد تســهيل مهمتـه فـ

فهـذا االمـر  ةاما التنـازل عـن المقاولـ,  به من االدارة في مواجهة المقاولاج جاليمكن االحتو , فان ذلك جائز, لخبرة الفنية ا
 . العمل  سحبل احظور ويكون سببم
  التخلي عن المقاولة – 5

رة بالعمـل وياخـذ التخلـي عـن شـتـم بعـد المبااكـان ذلـك قبـل المباشـرة بالعمـل ام  ءالمقاول عـن تنفيـذ المقاولـة سـوا ىقد يتخل
مــن  1\ط  \ 1 \ (56)المـادة  فقـد وردت فــي , دارة عطــاءه المنهـا امتنــاع المقـاول الــذي قبلـت ا, المقاولـة اشـكاال متعــددة 

 على تصذ نا اوسباب التي تؤدي إلى سحب العملمن ,  1789عـمال الهندسة المدنية لسنة مقاوالت االـشـروط العــامة ل
ـــة أو امتنـــع عــن التصــديق علــى صيغـــة  عــن تخلـــــى  ان المقــاول قــد ))  \ 11المــادة  بينمــا اعتبــرت ,  ( )((التعاقــد المقاولــ
ـــفيذ العقــود الحكوميــة رقــم  أ مــن  \اوال 1   )بـــالنكول( ي بموجبهــا هــذا االمتنــاع والــذي ســم 111 لســنة (  )تعليمـــات تنـ

عند امتناعه عن توقيـع العقـد  -1:  المناقص الفائز ناكال عند تحقق الحاالت االتية يعد )) ونصت المادة المذكورة على 
 يوما من تـاريخ انـذاره ومـن دون عـذر مشـروع قانونـا  16وقيع العقد خالل وبعد انذاره رسميا بالتلتبيلغ بكتاب االحالة بعد ا

- : ويتحمل جزاءات مالية تتمثل في اآلتي
  .الخاصة بالمناقص الناكل مصادرة التأمينات اوولية-أ

 .ناكل فرق البدلين عن تنفيذ العقدويتحمل المناقص ال, إحالة المناقصة على المرشح الثاني -ب

                                                   

(
1
من الشروط العامة لمقاوالت  1\ 41المادة و, من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  ز \1 \ 62تنظر المادة   ( 

 . ةلكهربائية والمكانيكية و الكمياوياعمال الهندسة ا

(
2
, م حيدر عودة كاظ,  2114 \ 2 \14في ,  2114 \منقول , الهيئة استئنافية ,  1121ييز االتحادية ذي العدد قرار محكمة التم(  

 22ص ,  المصدر السابق ,  1ج, المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

(
3
 من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة الكهربائية والمكانيكية و الكمياوية 1\ 41المادة تنظر  ( 
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ويتحمـل كـل مـن النـاكلين , في حالة نكول المرشح اوول والثاني فلجهة التعاقد إحالة المناقصة علـى المنـاقص الثالـث -ج
ات اووليــة للمرشــح اوول مــع مصــادرة التأمينــ, المبــالغ الخاصــة بالترشــيح لهمــا اوول والثــاني فــرق البــدلين وبحســب فــرق

 .والثاني
ـــتم إعـــادة اإعـــالن عـــن المناقصـــة ويتحمـــل -د ـــه وي ـــة ل ـــات اوولي ـــتم مصـــادرة التأمين ـــث ي ـــة نكـــول المرشـــح الثال فـــي حال

ينــات اووليــة للمناقصــين الثالثــة وكــل بحســب ســعره المقــدم مــع مصــادرة التأم, المناقصــون النــاكلون الثالثــة فــرق البــدلين
ولـدى النظـر )).... بقرارهـا الـذي جـاء فيـه االتحاديـة  ومن التطبيقات القضائية ما قضت به محكمة التمييز  (0) الناكلين

ذلـك النـه سـبق وان تمـت احالـة , التـي اسـتندت اليهـا السـباب ل, في الحكم المميز فقد وجد انه صـحيح وموافـق للقـانون 
واحالـــة  ,المـــدعى عليـــه لنكولـــه \يـــف بنايـــة فـــرع شـــركة توزيــع المنتوجـــات النفطيـــة فـــي بابـــل علــى المميـــز مناقصــة تنظ

 9المناقصة مجددا على شخص آخر فيكون مـن حـق المميـز عليـه المطالبـة بـالفرق بـين البـدلين اسـتنادا الحكـام المـادة 
 \ 9 \ 19ة المرافعـة ليـوم المـدعى عليـه فـي جلسـوالقرار وكيل  118 لسنة  1من  تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 

 .(2).....((بالمبلغ المدعى به وهذا ما قضت به محكمة الموضوع في حكمه المميز لذا قرر تصديقه  111 
جـاء معـدال   111 لسـنة  ( )رقـم  من تعليمات تنفيـذ العقـود الحكوميـة 11واجد ان النص الوارد في الفقرة اوال من المادة 

 كونــه جــاء بحكــم مغــايير لمــا, بقســميها  الهندســة مقــاوالتللشــروط العامــة لمــن ا 11و  1 \ط  \ 1\ 56وادة الملمـا جــاء بــ
بالشـروط المـذكورة سـلفا واعتبـره نـاكال  ,غ بكتـاب االحالـة يتوقيع العقد بعد التبلعن  اعهامتنـفي حالة  جاء بالمادة المذكورة

, الحقـا اجاء نص فانهاضافة لذلك , المذكورة انفا ة ة لمقاوالت اعمال الهندسروط العامبالش وردعما  ةمختلف اورتب له اثار 
 .وحيث ان النص الالحق اذا جاء بحكم مغايير مع النص السابق وتعذر الجمع بينهما يعتبر ناسخا للنص السابق 

 استعمال الغش من قبل المتعاقد في التعامل مع اإلدارة  - 7
ويترتـب علـى ذلـك عـدة التزامـات تعاقديـة منهـا , تبارات منها صفاته وقدرته الماليـة والفنيـةيتم اختيار المتعاقد على عدة اع

وعندما يسلك المتعاقد سلوكًا يتعارض مـع فكـرة االعتبـار الشخصـي , عدم استعمال الغش والتالعب في التعامل مع اإدارة
, مـــن المتعاقـــد ويــدرج فـــي القائمـــة الســـوداء ســحب العمـــلب حـــق االدارة  ترتــب علـــى ذلـــكيو (  )فــي العقـــد اإداري  بـــالغش 

باإضــافة إلــى اإجــراءات القانونيــة اوخــرى كمصــادرة خطــاب الضــمان أو التأمينــات اووليــة وغيرهــا عنــد تقديمــه عطــاء 
ــاً  معلومــات مغــايرة  تقديمــهوكــذلك عنــد ثبوتــه , أو قيامــه بتزويــر أو تحريــف العطــاء أو أي مســتند يخــص المناقصــة, وهمي

االحالــة وتوقيــع العقــد امــا اذا حصــل قبــل ذلــك  ويكــون ذلــك اذا حصــل بعــد , قصــد اوضــرار بالمصــلحة العامــةللحقيقــة ب
 . (1)فتطبق عليه احكام النكول

 

                                                   

(
1
 111 لسـنة (  )من تعليمات تنفيذ العـقود الحكوميـة رقـم ( 1/أ/اوالً /11) المادة  ( 

(
2
, حيدر عودة كاظم ,  2114 \ 2 \21في ,  2112 \منقول ,  المدنيةالهيئة ,    1114قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد (  ( 

 22ص ,  1ج , المصدر السابق , القسم المدني , المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

(
3
وال بد من االشارة هنا الى ,  كالتغرير والصورية, نما ذكر بعض صوره وا  , لم تعرف النصوص القانونية الغش بمعناه الدقيق  ( 
كل فعل أو )) قد عرفته في اطار قانون النقل  بانه   178 لسنة ( 81)من قانون النقل رقم ( أ /ثانيًا ) الفقره ( 19)المادة ان  

 ((امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر

(
4
  2114لسنة  2وثانيا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  \اوال  \ 11 المادة(  
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 في االعمال او ايقاف تقدمها  ارل عن االستمر عجز المقاو - 8
خا للمباشرة باالعمال فاذا تلكأ بالمباشرة في يلزم المقاول بالمباشرة بالعمل بعد توقيعه العقد ويعتبر تاريخ نفاذ المقاولة تاري

ما ن يو يثالث تقوم االدارة باالنذار بوجوب المباشرة بالعمل خالل مدة معينة واذا اوقف المقاول سير العمل لمدة, التنفيذ 
جاء بقرار ومن التطبيقات القضائية ما, ( 1)يبرر لالدارة سحب العمل  امشروع فانه يكون قد ارتكب خطأ عقدي بدون عذر
عى عليه وبعد انذاره ان الثابت من التحقيقات القضائية ان المد.. .))بقرارها والذي تضمن االتحادية  تمييزمحكمة ال

وضع الدعوى قام بسحب العمل منه بموجب االمر االداري المرقم بااللتزمات طبقا لعقد المقاولة مااليفاء  بللمدعي بوجو 
جزه عن تنفيذ االعمال الموكلة اليه وهي انجاز شبكة مجاري مياه امطار الشطرة لع 115  11 \7والمؤرخ في  61  

ثاني النجازه على نفقة المدعي المقاول وان ما قام به المدعى عليه يجد سنده  لفي الناصرية واحال العمل على مقاو 
عمال المقاالوت الهندسة من الشروط العامة ال 56من القانون المدني والمادة  857القانوني في احكام المادة 

          . ( )....((المدنية

اما اذا حصل توقف المشروع بسبب االدارة فال يكون سببا لسحب العمل ومن التطبيقات القضائية في ذلك ما قضت به  
وقف عن في عقود المقاوالت المبرمة مع الجهات الحكومية اذا حصل الت))....حيث جاء بقرارهااالتحادية  مييزمحكمة الت

من  59ا الستحالة تنفيذه استنادا للمادة فان العقد يعد منتهي, ة العمل بسبب االزمة المالية وعدم توافر السيولة النقدي
الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية ويعفى المقاول من استقطاع مبلغ الغرامات التأخيرية استنادا لقرار مجلس 

من تعليمات  ية استثناءً المتضمن اعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخير  115 لسنة  9الوزراء رقم 
 . ( )....((111 لسنة   تنفيذ العقود الحكومية رقم 

 ت اشراف دائني المقاول وبموافقتهتنفيذ المقاولة تح –9
بمعنى ان سبب , ه ومقدرته المالية اعي في تعاقدها مع المقاولين جملة اعتبارات من حيث سمعتتر ال شك ان االدارة 

من القانون  888صت المادة يتمتع بها لتنفيذ هكذا مشروع وقد ن ن مستندا  الى الكفاءة التيتعاقد االدارة مع المقاول كا
وتعتبر دائمًا شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد اذا ابرم العقد مع فنان او مهندس - )) .....العراقي دني الم

ري او مع غيرهم ممن يزاولون مهنًا حرة اخرى، وتفترض هذه الصفة في العقود التي تبرم مع العمال او الصناع، معما
 .(( ...هناك دليل او عرف يقضي بغير ذلكاال اذا كان 

ية عماله ومنها المقاولة بغيما يتعلق باالى مراقبة هذا المقاول ف أونيلج سوف نو المقاول لو كان لديه دائن اوان هذ
الدائن على القيام بالتنفيذ مع وقد يتم باالتفاق , وع المبالغ التي تصرف له الجل تنفيذ المشر  على ديونهم من لالحصو 

لبون مصلحتهم الخاصة للحصول على ديونهم على المصلحة العامة التي يقصد بها المرفق غم في ذلك يوه,من قبلهم 
   .(1)العمل بسح يقت هذه الحالة نهض سبب لالدارة ففاذا تحق ,العام  بالمرفق االعام موضوع المقاولة مما يحقق ضرر 

                                                   

(
1
من الشروط العامة لمقاوالت  1\ 41المادة و, من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية   2 \ط \1 \ 62المادة   ( 

 ةلكهربائية والمكانيكية و الكمياوياعمال الهندسة ا

(
2
 (غير منشور )  2112 \ 2\2في  \ 2112منقول  \ \الهيئة استئنافية  \ 416ييز االتحادية ذي العدد قرار محكمة التم(  

(
3
حيدر عودة ,  2111 \ 2 \12في ,  2111 \منقول ,  االستئنافية الهيئة ,    121قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد (  ( 

 141ص ,  2ج , المصدر السابق  , القسم المدني , المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية ,  كاظم

 

(
4
من الشروط العامة لمقاوالت اعمال  1\ 41المادة و, من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  ه \1 \ 62المادة   ( 

 ةلكهربائية والمكانيكية و الكمياويالهندسة ا
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  الحجز على  اموال المقاول –11
بواسطة السلطة العامة على اموال المدين التي , بمقتضاه يتم التنفيذ , الحجز وسيلة لقهر المدين على الوفاء بالحقوق 

قد تناوله  ,والحجز نوعان احتياطي, ها قوق الدائنين من اقياماع وتسدد حيجيز القانون التنفيذ عليها بحيث تحجز وتب
والن اثر الحجز على اموال المقاول هو منعه من  ( 1)د تناوله قانون التنفيذ ق ,حجز تنفيذي او, قانون المرافعات 

ى تأخير انجاز التصرف بامواله المحجوزة وبيعها ليستوفي الدائنون حقوقهم منه  فيصبح في وضع مالي حرج قد يؤدي ال
ذا كان وذلك ا, سحب العمل من المقاول  فمتى تحققت االدارة من ذلك فان من حقها, المشروع او التوقف كليا او جزئيا 

نه يكون مبررا كافيا لالدارة بتوقيع جزاء سحب االى عجزه عن االيفاء بالتزامته فمن شان حجز اموال المقاول ان يؤدي 
حيث نصت الهندسة المدنية من الشروط العامة لمقاوالت اعمال  ج  \1 \ 56ضت به المادة العمل من المقاول وهذ ما ق

ز المقاول من شأنه هذا الجز ان يؤدي الى عجاذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان )) 
 .  ( )( عن االيفاء بالتزاماته 

 . ل او في  هدم االعمال او استبدالهااخفاق المقاول في رفع المواد من موقع العم –00
قد يقوم المقاول بعد ابرام عقد المقاولة مع االدارة والبدء في تنفيذ المشروع الى وضع مواد ال تتمتع بالجودة والشروط 

وان يرفض رفع هذه المواد او , بالمشروع موضوع العقد  ةالفنية او يقوم بالبناء خالف التصاميم والخرائط الخاص
ن يوما على يفاذا مضت مدة ثالث,على المشروع  الها بمواد مطابقة للشروط رغم اشعاره من المهندس المقيم المشرفاستبد

خالل , الصحيحة   ةريقهذا االشعار دون اتخاذ ما يلزم في ازالتها او استبدالها فان لالدارة بعد انذاره بالعدول الى الط
ورفض العدول إلى الطريق الصحيحة فانه ينهض  لإلدارة الحق في   من انذاره فاذا مضت هذه المدةيوما  11مدة 

ة فال يسأل المقاول عن ذلك وال يكون سببا ر اما اذا كان التأخير في رفع هذه المواد بسبب االدا  ( )سحب العمل منه
ان االدارة  ..)) .بقرارها حيث تضمن  االتحادية زيالتميلسحب العمل ومن التطبيقات القضائية ما قضت به محكمة 

ط الذي نظمته للمقاول وقت التعاقد حيث ال يسأل طكل تغيير تجريه في المخمسؤولة عن  وهي صاحبة العمل تكون
تلك االعمال تستدعي ذلك حسب  المقاول عن التأخير بسبب االعمال االضافية التي استحدثها المخطط الجديد اذا كانت

 (1)...(( ن يراء الفنيالخب أير 

 . فيذ العمل خالفا لعقد المقاولة او االهمال وعدم المباالة في تنفيذ العمل تن  - 02
يبذل في ذلك  انوعليه  تهماوشريع ند فالعقد قانون المتعاقديعقد المقاولة طبقا الحكام العقليجب على المقاول تنفيذ ا

انون المدني حيث من الق 161المادة  حسن النية وهذا ما قضت به أتنفيذ المشروع وبما يتفق مع مبدعناية الالزمة لال
 .  يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية –1))نصت 

                                                   

(
1
  1 1ص  111 بغداد , مكتبة القانونية ال,   ط, شرح قانون التنفيذ , مدحت المحمود (  
(

2
 .ةلكهربائية والمكانيكية و الكمياويمن الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة ا 1\ 41المادة  يقابلها  ( 

من الشروط العامة لمقاوالت  1\ 41المادة و, من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية   3 \ط \1 \ 62المادة  (   )

 ةلكهربائية والمكانيكية و الكمياوياعمال الهندسة ا

(
4
العدد , مجموعة االحكام العدلية ,  1212 \ 11 \2في  1211 \مدنية اولى  \ 21تمييز االتحادية ذي العدد قرار محكمة ال(  

 . 23ص , ب  االر
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وال يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضًا ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف  –  
و انه متعمد ا,  ةفاذا ما تحقق لالدارة ان المقاول غير قائم بالتنفيذ طبقا للمقاول. (( والعدالة بحسب طبيعة االلتزام

من يوما  11الصحيحة  خالل مدة  ةريقاالهمال وعدم المباالة في تنفيذ التزاماته فان لالدارة بعد انذاره بالعدول الى الط
 .( 1)لإلدارة الحق في  سحب العمل منه انه ينهضالصحيحة ف ةمضت هذه المدة ورفض العدول إلى الطريق اانذاره فاذ

لدى النظر في .... ))جاء فيه  ثها حيبقرار االتحادية الموقرة ة ما قضت به محكمة التمييز ومن التطبيقات القضائي
الحكم المميز وجد بانه غير صحيح لمخالفته احكام القانون ذلك الن المدعى عليه سبق وان قرر بموجب االمر اإداري 

 56قبل اقامة هذه الدعوى بسحب العمل من الشركة المدعية استنادا إحكام المادة  111  \   \1 في   597المرقم 
من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية لعدم المباالة  واالهمال في تنفيذ االلتزامات التعاقدية المقرة بموجب 

العمال واخراج  الشركة المدعية منها وتنفيذ االعمال المتبقية على حسابها العقد موضوع الدعوى ووضع يده على موقع ا
 ( . )... ((.يت واقع حال االعمال المنجزة  وتثب
 .  التعاقد من الباطن بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات المهندس – 1

يسمى ) يذ جزء من المقاولة بواسطة مقاول آخرالمقاول المتعاقد مع االدارة الى تنف ان يعمد, يقصد بالتعاقد من الباطن 
تعاقد المقاول من الباطن اعمال الهندسة المدنية كاصل عام الشروط العامة لمقاوالت رت وقد حظ( المقاول الثانوي 

ال يحق للمقاول )) حيث نصت على  (1)واالستثناء من ذلك بموجب موافقة تحريرية من االدارة  وذلك بموجب المادة 
بخالفه في المقاولة ان  ,و اليحق للمقاول فيما عدا االحوال المنصوص عليها  ,د من الباطن على االعمال باجمعهاالتعاق

 اال تحجب بدون نة مسبقة من المهندس والتي يجب اييتعاقد من الباطن على اي جزء من االعمال بدون موافقة تحرير 
سؤولية او التزام بموجب المقاولة مال تعفي المقاول من اية ة فانها سبب مبرر معقول ومتى اعطيت مثل هذه الموافق

وبذلك ....(( ال على اي عمل او امتناع عن القيام بعمل او اي تقصير صادر عن اي مقاول ثانوي و ويبقى المقاول مسؤ 
المهندس ويكون على تحريرية من  ةفقاواالستثناء بناء على مو , بنفسه  ةفان المبدا العام ان المقاول يقوم بتنفيذ المقاول

 . (  )فاذا ما حصل خالف ذلك ينهض سبب لالدارة بسحب العمل من المقاول, جزء من االعمال وليس كل المشروع
 . ةتنفيذ المقاولالتأخير في  – 11
المرفق والنتيجة هي انجاز مشروع , (1)عناية زام بتحقيق نتيجة وغاية وليس بذلهو الت,لتزام المقاول في عقد المقاولة ان ا

وهذا يتطلب من المقاول انجاز العمل في مواعيده المقررة , قا للمصلحة العامة المرجوة من انجازه يتحق,  العام في موعده
ز العمل في موعده مقرر بموجب وان التزام المقاول في انجابالتزامات المقاول  بر اخالالفي العقد وبخالفه فانه يعت

على المقاول اكمال االعمال )) مدنية والتي نصت لمقاوالت اعمال الهندسة ال لعامةمن من الشروط ا( 11)ةدالما
  1جب المادة خ المباشرة باالعمال المحددة بمو ة من تاريعاقد عليه على ان تحتسب تلك المدباجمعها خالل المدة المت

                                                   

(
1
من الشروط العامة لمقاوالت اعمال  1\ 41مادة وال, د من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  \1 \ 62المادة  (  

 .الهندسة الكهربائية والمكانيكية و الكمياوية

(
2
 ( غير منشور),  2111 \12 \26في  2111 \منقول   \الهيئة االستئنافية  \ 2122العدد قرار محكمة التمييز االتحادية ذي (  

(
3
من الشروط العامة لمقاوالت  1\ 41والمادة , عمال الهندسة المدنية من الشروط العامة لمقاوالت ا 2\ط  \1 \ 62المادة   ( 

 اعمال الهندسة الكهربائية والمكانيكية و الكمياوية

 (
4
  1221لسنة  41من القانون المدني العراقي رقم  264المادة (  
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هذه الشروط على ان تراعى  من 16من هذه الشروط او المدة التي يجري تمديدها على النحو المسموح به وفق المادة 
 .((قبل اكمالها باجمعها  االعمال مناي قسم  اية متطلبات في المقاولة حول اكمال

من الشروط  56من المقاول استنادا للمادة كون  لالدارة الحق في سحب العمل يمه هذا ااخل المقاول بالتز  عليه فاذا 
بقرارها الذي جاء االتحادية  بيقات ذلك ما قضت به محكمة التمييزومن تط, (1)الهندسة المدنية العامة لمقاوالت اعمال

ذلك , ن فيه تبين انه صحيح لموافقته للقانون ولما استند اليه من اسباب ولدى عطف النظر عن الحكم المطعو )).. فيه 
 117  \6 \ 7 ي نتهت فومدده االضافية ا(  116  \ 1 \1 في  \ 11  \س \م ) الن مدة العقد المبرم بين الطرفين 

المقاول المستئناف بتنفيذ اعمال المقاولة وعجزه من االستمرار بها والنذاره من قبل صاحب العمل على النحو  ونظرا لتلكأ
لذا فان اجراءات سحب العمل منه كانت  ت اعمال الهندسة المدنيةالمن الشروط العامة لمقاو  56الذي رسمته المادة 

عقد المذكور فال سند لمطالبته بالزام خصمة بالغاء سحب العمل او بعدم معارضته من اكمال موافقة الحكام القانون وال
 (. )...((العمل 

اخره تاضافة لوظيفته بالتزاماته التعاقدية و  المدعي أمن وقائع الدعوى ومستنداتها تلك اذا ثبت...))آخر  كما قضت بقرار  
 .( )(( ...الطرف المخل بالتزامه طلب فسخ العقد رهاباعتب يس لهفي انجاز ما ادى الى سحب العمل منه بالتالي فل

او بسبب , له فيه كالقوة القاهرة ي ال يد بنبسبب اج المقاول التحلل من هذه المسؤولية اذا اثبت ان التأخيرولكن يستطع 
لجهة الحكومية المتعاقدة ااذا كانت ... ))مييز االتحادية قضائية لذلك ما قضت به محكمة التاالدارة من التطبيقات ال

ن العقد يعتبر منحال فاوهي خارجة عن ارادته  لمقاول المالية بسبب عدم توفر السيولة النقديةعاجزة من دفع مستحقات ا
 . (1)....(من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية    \ 59م المادة اكاستنادا الح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

(
1
 ةانيكية و الكمياويلكهربائية والمكمن الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة ا 1\ 41المادة يقابلها   ( 

(
2
مجلة التشريع   11  \ 5 \15في   11   \منقول , الهيئة االستئنافية ,  6 11قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد  ( 

 .196ص   111  \العدد الثاني, السنة السادسة , والقضاء 
(

3
سعد جريان 116  \   \1 في  116   \منقول  ,الهيئة االستئنافية ,  616قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد (   

  16ص , المصدر السابق , التميمي 
, اظم ودة كعحيدر ,   115  \11 \8 في ,  115  \الهيئة الموسعة  \ 51 قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد (  1)

  7ص ,    العدد  , المصدر السابق  ,مجموعة االحكام القضائية 



 - 41 - 

 المطلب الثاني
 نونية المترتبة على سحب العملاآلثار القا

، اذ ان التزاماتـه العقديـةالمقاول اتجاه تنفيذ  يترتب على سحب العمل جملة من االثار وخاصة فيما يتعلق بمسؤولية      
لجوء االدارة الى سحب العمل اليعني انهاء العقد بل يبقى العقد االصلي قائمًا وينفذ على حسابه وتحت مسـؤولية المقـاول 

والجـل تسـليط الضـوء علـى اثـار سـحب العمـل فسـيتم تقسـيم  المطلـب الـى  ,عـن هـذا التنفيــذ مل جميع اآلثار الناتجــةويتح
ة بـنيـة المترتوالفرع الثاني يضمن االثـار القانو , (االدارة) صاحب العمل على االثار القانونية المترتبة الفرع االول , فرعين 

 . لمقاول على اعلى سحب العمل 
 

 رع االولالف
 الدارةعلى اسحب العمل  االثار القانونية المترتبة على

بعـد ان تصــدر االدارة قرارهــا بســحب العمــل فــان ذلــك يتطلــب تحقيـق عــدد مــن االجــراءات بغيــة وضــع هــذا القــرار موضــع 
شـاكل اخاللـه تـدارك اخطـاء المقـاول ومبذاتـه بـل وسـيلة تمكـن االدارة مـن ذلك ان قـرار سـحب العمـل لـيس هـدفا , التنفيذ  

ويترتـب  , فيـذه مـن قبـل االدارة علـى حسـاب المقـاول نبالتزاماته العقدية ذلك انه ال يعتبر فسخا للعقـد بـل وسـيلة لضـمان ت
 :ءات تتجلى بما يلياعلى ذلك جملة اثار واجر 

  (0)وضــع اليــد على المشروع واخراج المقاول منها-0

فـأن لهـا وضـع اليـد علـى المشـروع بمـا فيـه مـن االت ومعـدات ومنشـ ت  لعمـلاسـحب دارة من تنفيـذ قـرار بغية تمكين اال  
دسـة نعمـال الهمن الشـروط العامـة لمقـاوالت ا \1 \ 56المادة  جاءلعمل وهذا ما وكذلك المواد االولية الموجودة في موقع ا

ومـن التطبيقـات  ,اويـة ينيكـة والكيمهربائيـة والميكاسـة الكدمن الشروط العامة لمقاوالت اعمـال الهن 1 \ 11لمادة واالمدنية 
بـين  ةالمبرمـ يذ االعمال طبقا العمال المقاولـةفعدم قيام المقاول بتن...))االتحادية  ائية ما جاء بقرار محكمة التمييزالقض

 لز لرب العمل ان يضع يده على الموقع واالعمـال ويخـرج المقـاو ييوما يجي 11بوجوب التنفيذ خالل  الطرفين رغم  انذاره
الشـروط العامـة لمقـاوالت اعمـال الهندسـة مـن  \  56فقـة لمـا اوجبتـه المـادة ه كانت موايلمنها وبما ان اجراءات المدعى ع

 . ( )....((المدنية 

 اجــراء الكشـف الـالزم-2
 ان تجـري جـرد مفصـل لـوالت والمعــدات والمـواد االوليـة وتصـنيفها مـن حيــثسـحب العمــل  دارة بعـديتوجـب علـى اال     

ة ، وهـذا الجـرد يـتم طبيعتها ودرجة استهالكها ، باالضافة الى ذلك معاينة االعمـال وتمييـز االعمـال المنجـزة وغيـر المنجـز 
ولم يحصل اتفاق مع المقاول اما اذا امتنع عن الحضور ,  سمي المقاول ، والذي تتم دعوته بموجب كتاب ر باالتفاق مع 

ولم ينص صراحة على عمليـة الكشـف ، غيـر ان الفقـرة الثانيـة , محكمة المختصة ء ذلك بواسطة الافيتم اجر  ,تبليغه رغم 
                                                   

من الشروط  6 \ط  \ 1\ 11والمادة , من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  6 \ط  \1 \ 56  تنظر المادة(  1)
 . العامة لمقاوالت اعمال الهندسة الكهربائية والمكانيكية و الكمياوية

مجلة التشريع ,  111  \ 5 \ 15في  111  \منقول  \الهيئة االستئنافية  \ 711ز االتحادية المرقم يقرار محكمة التمي(   )
     ص  111 , السنة الثالثة ,  1والقضاء العدد 
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والخاصـة باحتســاب القيمـة عنــد تـاريخ ســحب العمـل قــد الزمـت المهنــدس وقبـل ان يبــدأ بأكمـال االعمــال ( 56)مـن المــادة 
فعـاًل مـن قبلـه مضـافًا اليهـا  بتحديد مقدار ما يستحقه المقاول عند وضـع اليـد واخراجـه مـن الموقـع مقابـل االعمـال المنجـزة
قتة ، واشترطت هـذه المـادة ان قيمة اي من المواد غير المستعملة او المستعمل منها وكذلك معدات االنشاء واالعمال المؤ 

 .او عدم االتفاق فتتم العملية بواسطة المحكمة المختصة  ، وفي حالة عدم حضورهبالحضور تحريريا هاشعار  يتم
المادة ان الغاية من هذا االجراء هو وخذه بنظر االعتبار عند تسوية حساب المقـاول عنـد سـحب  وقد اوضحت هذه     

 . (1) العمل منه
 حق االدارة في تنفيـــذ االعمــال المسحوبـــة -3
لتـي هـا ان تختـار الطريقـة ادوات ومعـدات ومـواد اوليـة ، فـأن لبعد ان تضع االدارة يدها على المشروع وما يشمله مـن ا   

وقـد منحـت , ستنفذ بها االعمال المسحوبة ولها فـي ذلـك سـلطات واسـعة فـي اختيـار الطريقـة التـي تنفـذ بهـا هـذه االعمـال 
بنفســها او  امــا ط مــن الشــروط العامــة لمقــاوالت اعمــال الهندســة المدنيــة الحــق لــالدارة فــي اكمــال االعمــال \ 56المــادة 

ط  لم تحدد الطريقة التي يتم بها التعاقد مـع المقـاول الجديـد ، امـا تعليمـات بأستخدام اي مقاول اخر ، غير ان هذه الشرو 
ر ار قـــرااصـــد. ..)) .فقـــد نصـــت علـــى ,  ج \ثانيـــا  \ 11بموجـــب المــادة  و 111 لســـنة   تنفيــذ العقـــود الحكوميـــة رقـــم 
طريـق مقـاول آخـر وباتبـاع اخالله ببنود العقد وتنفيذ االعمال المخل بها على حسـابه عـن  ندبسحب العمل من المقاول ع

مـن هـذه التعليمـات قـد بينـت (   )وان المـادة , (( مـن هـذه التعليمـات   احد اساليب التعاقد المنصـوص عليـه فـي المـادة 
 .االساليب التي يتم بموجبها تنفيذ المشاريع 

وكوادرهـا الهندسـية او بواسـطة  تنفيذ هذه اوعمال امـا بنفسـها اي بواسـطة منتسـبيهالوعلى ذلك فان لإلدارة حرية االختيار 
اال ان حق االدارة في تنفيذ االعمال  المسحوبة بنفسـها  مقيـد بوجـوب مراعـاة الشـروط , مقاول تختاره االدارة لهذا الغرض 

ـــذ المباشـــر رقـــم  وكـــذلك اجـــازت تعليلمـــات تنفيـــذ العقـــود  111 لســـنة   والضـــوابط المنصـــوص عليـــه فـــي تعليمـــات التنفي
 . ( )فيها المقاول المخل بالتزاماته تنفيذ العقد عن  طريق  تشكيل لجنة اسراع يمثل  رةاالحكومية لالد

الثابـت مــن التحقيقـات القضــائية ان المــدعى ..... ))اديــة االتح يـزالقضـائية مــا قضـت بــه محكمــة التمي ومـن التطبيقــات  
م بسـحب العمــل منــه بموجــب اضـوع الــدعوى قــعليـه وبعــد انــذاره للمـدعي بوجــوب االيفــاء بالتزامـات طبقــا لعقــد المقاولــة مو 

لعجــزه عــن تنفيــذ االعمــال الموكلــة اليــه واحــال العمــل علــى مقــاول ثــان  115  \ 5 \7فــي  61  االمــر االداري المــرقم 
مــن القــانون  857النجـازه علــى نفقـة المــدعي المقـاول وان مــا قـام بــه المــدعي عليـه يجــد سـنده القــانوني فـي احكــام المـادة 

  . (  )..... ((من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية 56لمادة المدني و ا

 

 

 

 

                                                   

(
1
من الشروط العامة لمقاوالت اعمال  2\ 41المادة و, من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  2 \ 62المادة   ( 

 .لكهربائية والمكانيكية و الكمياويةالهندسة ا

(
2
 2114لسنة  2عقود الحكومية رقم الليمات تنفيذ ثانيا من تع \ 11المادة (  

(
3
 غير منشور  2112 \2\2في  2112 \منقول  \الهيئة االستئنافية  \ 416لتمييز االتحادية ذي العدد قرار محكمة ا(  
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 حق االدارة في فرض جزاءات مالية و ادارية -2
مــع طبيعــة هــذا الجــزاء وهــي  والجــزاءات االخــرى والتــي ال تتعــارض , ســحب العمــلســلطة يجــوز لــالدارة ان تجمــع بــين 

 : كاالتي
 ( التحميالت االدارية ) مصاريف االداريةفي المطالبة بال حق االدارة -أ

، ومثاله نفقات اعادة اجراء ارية التي انفقتها يحق لالدارة بعد سحب العمل من المقاول  مطالبته بالمصاريف االد
ذ ويطلق عليها تسمية التحميالت االدارية ويقصد بها نسبة النفقات االدارية من الكلفة الفعلية لتنفي, المناقصة مرة اخرى 

لسنة   من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  11االعمال المتبقية عند سحب العمل وقد بينت الفقرة ثالثا من المادة 
ناقصة في شروط المابتداء ها ديدالتي يتعين على جهة االدارة تحالحد االقصى لنسبة التحميالت االدارية   111 
يتحمل المقاول المخل التحميالت االدارية بنسة ال )) لمذكورة انفا على انه وتنص الفقرة ا, الشروط العقدية  في هاوتثبيت

في شروط  ءديد هذه النسبة ابتداد المقاوالت وعلى جهة التعاقد تحبها في عقو  من كلفة االعمال المخل% 1 تزيد عن 
ال يستحق المدعي  ...))تحادية اال ضائية فقد قضت محكمة التمييزتطبيقات القالومن , (( وتثبيتها في العقد  المناقصة

االدارية المطالب بها بعد قيامه بسحب العمل من المدعى لوظيفته التحميالت  وزير البلديات واالشغال العامة اضافة
عا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم برا \  1المادة  نم النص عليه في عقد المقاولة الاضافة لوظيفته لعد \عليه 

 .   (1)..((قضت باستحقاقه التحميالت االدارية في حال اشتراطها في العقد  119 لسنة  1

 .صة بحسن التنفيذ حق االدارة في مصادرة التأمينات النهائية الخا -ب
وحقها في مطالبة ,التأمينات التي قدمها المقاول لضمان التنفيذ  مصادرةيترتب على سحب العمل حق االدارة في 

واستنادا  ,الحكومية اذ يلتزم المقاول في عقود المقاوالت ,  مقاول بدفع مبلغ خطاب الضمانالمصرف الذي ضمن ال
بتقديم كفالة مصرفية لضمان تنفيذ العمل بصورة صحيحة وعادة ما  111 لسنة   رقم  لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية

بيقات القضائية ما قضت به ن التطوم, (  )تكون على شكل خطاب ضمان غير مشروط صادر من مصرف عراقي
ذلك ان المصرف ملزم بدفع خطاب قيمة الضمان للمستفيد متى طلب منه ذلك دون قيد او ))  االتحادية محكمة التمييز

مستفيد وفق ما نص عله في لا او,  بب الى عالقة المصرف باآلمرشرط وال يجوز له ان يرفض االداء للمستفيد لس
     . (  ).....(( 1781لسنة  1 التجارة النافذ رقم  من قانون 71 و  89 المادتين 

واالجابة على ذلك نقول  ؟ ام ال هل ان  الغرامات التأخيرية  هي اثر مترتب على سحب العمل, ويثار التساؤل هنا   
دارة  على ومنصوص عليها مقدما في العقد االداري تفرضها اال, سلفامحددة  اجمالية هي مبالغ  ,الغرامات التأخيرية ان 

فهي مقررة لضمان تنفيذ العقود في المواعيد المتفق , (1)المتعاقد معها عند تراخيه او التاخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية 
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  7وقد حددت المادة , عليها حرصا على حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد 

                                                   

(
1
جريان المصدر سعد ,  2114 \ 2 \ 21في  2112, منقول . الهيئة االستئنافية  \ 1242قرار محكمة التمييز االتحادية المرقم (  

   122السابق ص 

(
2
 1781لسنة  1 من قانون التجارة رقم  89 و المادة  111 لسنة   تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم من  11المواد (  

(
3
,  حيدر عودة كاظم ,  2116 \2 \23في  2116 \الهيئاة االستئنافية منقول  \ 1326قرارمحكمة التمييز االتحادية ذي العدد (  

  14ص , 1المصدر السابق ج  2ج , ,  القسم المدني , المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية 

(
4
المركز , كلية الكتاب الجامعة , دراسة تحليلة مقارنة, العقود االدارية  يالجزاءات الجنائية والمالية ف,  محمد حسن مرعي(  

  143ص ,   2112,  1ط , العربي  



 - 43 - 

كما اوجبت على الجهة االدارية تثبيت نسبة الغرامة  ,حد االعلى للغرامات وكيفية احتسابها مقدار ال 111 لسنة   
بموجب  ةالتاخيرية في الشروط التعاقدية و مستندات المناقصة والتعليمات الى مقدمي العطاءات وقد حددت نسبة الغرام

ة العقد وقد اعطت التعليمات اعاله لالدارة من قيم%   6 و التزيد عن %   11 نلمادة المذكورة سلفا بما اليقل عا
( 1)، فاالدارة تملك في ذلك سلطة تقديرية حسب ظروف كل حالةلتأخيرية او ايقافها  اوتأجيلها الحق في فرض الغرامات ا

بب سبب غير انه وبسوال ترتبطها به عالقة السبب بالم, من اثار سحب العمل  ااثر  تمات التاخيرية  ليساوبذلك فان الغر 
راخى الى وقت تتاالدارة غالبا ما  ها من قبلفان فرض هذه الغرامات واستيفاء, الطبيعة القانونية للغرامات التاخيرية 

ا يلتبس مة لجزاء سحب العمل او الحقة له مالحق لتاريخ استحقاقها بسبب طابعها التهديدي فتبدو تلك الغرامات معاصر 
ها لسحب ئاستيفاء هذه الغرامات في حال لجو ب العمل اذ غالبا ما تقوم االدارة بمعه االمر وتبدو كانها اثر من اثار سح

وبسبب هذا التالزم ,أي بعد سحب العمل وتنفيذه على حساب المقاول , العمل في مرحلة تسوية حسابات عقد المقاولة 
ومن ,  ( )العمل  ضمن اثار سحب العمل بوصف تلك الغرامات حقا من حقوق االدارة عند سحب دواالرتباط تر 

كما ان المطالبة بالغرامات التأخيرية هو االخر ال سند )).... االتحادية التطبيقات القضائية ما ورد بقرار محكمة التمييز
نفاذ  له من القانون حيث  ان الغرامات التاخيرية تفرض على  المتعاقد اذا ما تأخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية خالل مدة

    .(  )...((ى المتعاقد في حال عدم التنفيذ اصال يمكن ان تفرض علالعقد وال 

من بنود عقد التجهيز والمادة  7ليس للمدعي المطالبة بالغرامات التأخيرية استنادا للماد .. .)) خر آ كما قضت في قرار
 .(1)..((تنفيذ العقد من القانون المدني الن دفع الغرامة التاخيرية يكون عن تأخير بتجهيز البضاعة عند  158

والمواد المخصصة بصورة . ةحق االدارة في استعمال وبيع القدر الكافي من معدات االنشاء و االعمال المؤقت –ت 
 . تامة لتنفيذ العمل

ة وفي اي وقت استعمال القدر روط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية لالدار شمن ال 56من المادة  1ازت الفقرة اج
عدات اإنشاء واالعمال المؤقتة والمواد التي اعتبرت مخصصة بصورة تامة لتنفيذ االعمال بموجب احكام المقاولة ممن 

في تنفيذ االعمال المسحوبة بنفسها او على الوجه الذي يراه المقاولون  قيام المقاولعلى الوجه الذي تراه االدارة عند 
كما اجازت ذات المادة المذكورة سلفا لإلدارة وفي اي وقت بيع , اخرين االخرون مناسبا حين التنفيذ بواسطة مقاولين 

االشياء المذكورة انفا واالحتفاظ ببدالت بيعها ومن اجل الوفاء باية مبالغ مستحقة او قد تصبح مستحقة على المقاول 
   .(6)بموجب عقد المقاول

 

 

                                                   

(
1
 111 لسنة   تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم من  2المادة (  

(
2
  122 – 121المصدر السابق ص , بشار احمد االجبوري(  

(
3
 , حيدر عودة كاظم  2112 \1\22في  221ت  2112 \الهيئة المدنية  \ 334قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد (  

  62, ص ,  1ج, المصدر السابق ,  لمدني القسم ا, يز االتحادية يالمختار من قضاء محكمة التم

(
4
, حميد لطيق نصيف   2111 \4 \2في  2111 \الهيئة االستئنافية منقول  \61قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد (  

 61ص , المصدر السابق 

(
2
من الشروط العامة  2 \ط  \ 1\ 41المادة و, من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  2 \ط  \1 \ 62المادة  (   

 لكهربائية والمكانيكية و الكمياويةلمقاوالت اعمال الهندسة ا
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 .حق االدارة في المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر-6
عدة العامة تقضي بان كل خطأ يسبب ضررا يفرض على من ارتكبه دفع التعويض لمن لحقه الضرر سواء كان ذلك القا

ويمكن طلب التعويض جزاء االخالل بااللتزامات العقدية عندما الينص العقد , بالتزام عقدي ام قانوني  الخطأ اخالال
 . جزاء ما لمواجهة هذا االخالل على , نفسه 

ثم انتقل بعد ذلك الى مجال العقود االدارية في تحديدا القانون المدني القانون الخاص و  شأة التعويض هوواالصل في ن
ويعد الجزاء االصيل المقابل الخالء المتعاقد بالتزاماته مما يلحق الضرر بمشروع عام وهو بهذه , مجال القانون العام 

الضرر الذي تتعرض له االدارة نتيجة لتقصير المتعاقد واخالله المثابة يعد من الجزاءات المالية التي تهدف لتغطية 
الب بها المتعاقد المبالغ التي يحق لالدارة ان تط هو عبارة عن , ال العقود االدارية اذن فالتعويض في مج, بالتزاماته 

كالغرامات لمواجهة خر ى النص عن جزاء مالي آفي حال سكوت العقد او دفاتر الشروط عل, التزاماته معها اذا اخل ب
  (.1)هذا االخالل 

مميز تبين لعطف النظر على الحكم ادى ول... ))بقرارها  االتحادية ومن التطبيقات القضائية ما قضت به محكمة التمييز
التزاماته كام القانون ذلك ان عدم صدور شهادة القبول النهائي يعني ان المقاول لم يف بلفته احانه غير صحيح لمخا

ب العمل المطالبة بقيمة من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية وحيث لم يثبت ذلك فلر  51ا للمادةاستناد
غير المطابقة للمواصفات وبالتالي فان كانت دعوى الفسخ المورد لها من القانون او االعمال , منفذةالغير االعمال 

الحه والمبالغ المستقطعة من ون له حضور بعد خصم ما تم اصلتنفيذ العقد فان المطالبة بالتعويض عن ما تقدم يك
المنفذة وغير المطابقة عمال غير اللتحديد االستعانة بهم ى وفق تقرير الخبراء الذين يمكن العمقاول ال

 . ( )...((للمواصفات

 الفرع الثاني 
 على المتعاقدسحب العمل قرار على  االثار القانونية المترتبة

اعفاء المقاول من أي التزامات ليس فسخا او ,ماته العقدية االدارة عن المقاول المخل بالتزاسحب العمل من  رأينا ان قرار
روع على رة للمشابل هو وسيلة لضمان التنفيذ العيني من قبل االد,  ةاو مسؤولية بموجب المقاولة او انهاء لعقد المقاول

 : االتية نقاط الاول ذلك في نرتب جملة اثار على المقاول لذا سنتفان فان قرار سحب العمل يحساب المقاول المخل لذا 
  .حق المقاول في احتساب حقوقه عند وضع االدارة اليد على المشروع محل العقد: اوال 

على المهندس ))...الهندسة المدنية حيث تضمنت من الشروط العامة لمقاوالت اعمال    \ 56وهذا مانصت عله المادة 
 في المحكمة المختصة بالتحريات واالستفسارات المناسبة ان يحدد ويعين باالتفاق مع المقاول او بواسطة وبعد قيامه 
ما يستحقه المقاول بصورة معقولة عند وضع اليد واالخراج من الموقع مقدار  , اوحضوره رغم اشعاره فاقهحال عدم ات

اد الصالحة غير المستعملة والمستعمل منها جزئيا ومعدات من قبله مضافا اليه قيمة المو  مقابل االعمال المنجزة فعال
  ....(( االنشاء واالعمال المؤقتة وذلك الخذها بنظر االعتبار عن تسوية حساب المقاول 

                                                   

(
1
 119ص , المصدر السابق, محمد حسن مرعي (  
(

2
, حيدر عودة كاظم ,  2114 \6 \3في  2114 \الهيئاة االستئنافية منقول  \ 1162قرارمحكمة التمييز االتحادية ذي العدد (  

 . 21ص , 1المصدر السابق ج ,  القسم المدني , يز االتحادية يقضاء محكمة التم المختار من
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لم ... وع محكمة الموض..... ))قرارها حيث جاء فيه ب االتحادية ئية ما ذهبت اليه محكمة التمييزالتطبيقات القضا ومن
في موقع العمل بعد سحبه منه او  ةته نفى ترك المدعي اي مواد مطروحعليه اضافة لوظيفل المدعى تالحظ ان وكي

تصرف موكله باية مواد من هذا القبيل فكان عليها تكليف المدعي باثبات كمية المواد ومفرداتها التي تصرف بها 
قدير اقيامها بتاريخ سحب العمل من المدعي المدعي اضافة لوظيفته ببينة قانونية معتبرة وعند ثبوت ذلك يصار الى ت

 .(1).((..وليس بتاريخ اقامة الدعوى كما جاء يتقرير الخبير الذي اعتمدته في حكمها المميز 

    .المستحقات المالية بعد انتهاء مدة الصيانة واحتسابتسوية النهائية الاجراء  طلب: ثانيا 

فأنـه يجـري تسـوية حسـاب المقـاول االصـلي ،  –اخـر  مقـاولك االدارة او سـواء قامـت  بـذل –بعد ان يتم اكمـال االعمـال  
ان تقـدر قيمـة االعمـال المنجـزة مـن قبـل  وبعـد سـحب العمـل وقبـل ان تباشـر باكمالـه, وكمـا ذكرنـا سـابقا فـأن علـى االدارة 

عتبـار لـك الخـذها بنظـر االالـخ ، وذ...وكذلك قيمة ايـة مـواد غيـر مسـتعملة ومعـدات االنشـاء واالعمـال المؤقتـة , المقاول 
، اي ان اوعند اجراء التسوية النهائية نكون امام حالتين ، فأما ان يكون حساب المقاول دائنـ ,عند تسوية حساب المقاولة 

، اي ان المبــالغ المدفوعــة اليــه  اكلفــة تنفيــذ االعمــال تكــون اقــل مــن القيمــة المقــررة فــي العقــد ، او ان يكــون حســابه مــدين
 .( )ثر من القيمة المقررة في العقدعلى حسابه اكوالمصروفة 

ففي الحالة االولـى ، فـأن حصـول اي وفـر نتيجـة تنفيـذ االعمـال فأنـه يكـون مـن حـق االدارة  ولـيس للمقـاول المطالبـة بـه  
وهــذا ترط ان يــنص علـى ذلــك  فـي العقــد ،وذلـك علــى اسـاس ان المقــاول مخطـئ وال يجــوز ان يسـتفيد مــن تقصــيره وال يشـ

اه مــن المشــرع فيـه الصــواب ، ذلــك ان سـحب العمــل يعــد جـزاء يوقــع علــى المقـاول المقصــر ، فــال يجـوز بعــد ذلــك ان اتجـ
حتـى  ي سحبت منه ، وغاية مافي االمر يحصل على اي كسب بغض النظر عن الطريقة التي تتم بها تنفيذ االعمال الت

 . فسعيه مردود عليه  نقض ما تم من جهته يفمن سعى ف ,ئ المخل على اخالله ال يكاف
، فــأن لـالدارة الحــق فـي اســترداد المصـروفات والنفقــات  اامـا فـي الحالــة الثانيـة ، وهــو ان يكـون حســاب المقـاول مـدين     

مـن الشـروط العامـة لمقـاوالت اعمـال الهندســة    \ 56التـي تكبـدتها زيـادة علـى قيمـة العقـد ، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 
لكيفية التي يتم بها تسوية حساب المقاول ، اذ تنزل المبالغ المدفوعة الى المقاول قبل سـحب العمـل د اوضحت افقالمدنية 

مضافًا اليها تكاليف اكمال االعمال والصيانة والغرامات التأخيرية بما في ذلك النفقات االدارية ، ثم بعد ذلك تنـزل المبـالغ 
مبالغ التي يؤيد المهندس انها كانت ستسحق للمقاول في حالـة تنفيـذ من الو المدفوعة الى المقاول والمصروفة على حسابه 

)) مييـز االتحاديـة بقرارهـا المتضـمن االعمال من قبله بصورة اصولية ، مـن التطبيقـات القضـائية مـا قضـت بـه محكمـة الت
قـد موضـوع الـدعوى ان سحب العمل من المقاول من قبل رب العمل ووضع اليـد اليشـكل فسـخا للمقاولـة وانمـا اسـتمرار الع

ولحين انجاز العمل بصورة كاملة وانتهاء فترة الصيانة لذا فان دعوى المدعي بطلب صـرف مسـتحقاته الماليـة والتعـويض 
ال اساس لها من القانون الن المـدعي ال يسـتحق قيمـة االعمـال المنجـزة قبـل انجـاز اعمـال المقاولـة بصـورة كاملـة وانتهـاء 

      .(  )...((ب العمل فترة الصيانة بعد ان تم سح

                                                   

(
1
 (غير منشور) 1222 \ 2\2في  1222 \موسعة اولى  \ 212\ 211قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد (  

(
2
من الشروط العامة لمقاوالت اعمال  3\ 41المادة و, من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية  3 \ 62المادة  (  

 لكهربائية والمكانيكية و الكمياويةالهندسة ا

(
3
سعد جريان ,   11  \ 11 \   في   11 , منقول . الهيئة االستئنافية  \ 615  ذي العدد قرار محكمة التمييز االتحادية (  

   161المصدر السابق ص 
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ولدى عطف النظر  على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لالسباب )) ... كما قضت في قرار آخر لها 
والحيثيات الواردة فيه الن العمل موضوع عقد المقاولة المبرم بين الطرفين قد تم سحبه من قبل رب العمل و تم احالة 

العمل و تم االستالم وبالتالي ال سند قانوني للحكم بالتعويض وانه يصار الى تسوية  اانجزو العمل الى مقاولين آخرين 
من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة    \56حساب  المقاول بعد سحب العمل من خالل ما ورد في المادة 

للقانون عليه قرر  اوني ويكون قرارها موافقالمدنية ومعه تكون الدعوى االصلية والدعوى الموحدة معها فاقدة لسندها القان
 .  (1)....(( تصديق الحكم 

 
 ادراج شركة المقاولة او المقاول في  القائمــة السـوداء: ثالثا 

لتزاماتهم ارة ادراج المتعاقدين المخلين بالالد 111 لسنة   من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  11اجازة المادة 
لسنة  1يف شركات المقاوالت و المقاولين رقم نى وفق ما ورد بتعليمات تسجيل وتصائمة السوداء علالتعاقدية في الق

وقد نضمت هذه التعليمات  القواعد الخاصة باالدراج في القائمة السوداء من حيث اسبابها واجراءاتها وخاصة 116 
ن اختصاص ة الوضع في القائمة السوداء موان صالحي, سحب العمل اثر حالة اقتران الوضع بالقائمة السوداء على 

على اقتراح من الوزير المختص او الجهة المنفذة وتوصية لجنة تسجيل المقاولين ، وذلك في  وزير التخطيط وذلك بناءً 
- : ( ) الحاالت التالية

 .التعامل مع الشركات االجنبية المقاطعة  -1
 .حد منتسبي الحكومة ال رشوة تقديم  ثبوت- 
 .تزوير العطاءات او اية وثيقة من مستندات المقاولة القيام ب ثبوت- 
 . عليهحقيقة فيما يتعلق بالعمل المحال ثبوت تقديم معلومات او امور مغايرة لل-1
 . يهاثبوت مخالفة شروط المقاولة او المواصفات الفنية المتعاقد عل-6
 .غير المشروعة  المنافسةثبوت عدم االلتزام ب داب المهنة باتباع اساليب -5
 .بعد التبليغ بقرار االحالة العقد  االمتناع عن توقيع -9
 .سحب العمل-8

فقـد وجـد انـه غيـر , لـدى النظـر فـي الحكـم المييـز )) .. ومن التطبيقات القضائية ما جاء بقرار محكمة التمييز االتحاديـة 
سـم شـركته مـن القائمـة السـوداء والتعـويض عـن صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المميز المدعي قد طلب الحكم لـه برفـع ا

ج الشركة في القائمة المذكورة وحيث اليوجد نص قانوني يخـول وزيـر راوالمعنوية التي لحقت به بسبب اداالضرار المادية 
ج اسـم المقـاول فـي القائمـة السـوداء امامـه ادر االتخطيط باصدار قرارات نهائية التقبل الطعـن فـي موضـع االعتـراض علـى 

                                                   

 , 119  \7 \1 في  119  \الهيئاة االستئنافية منقول  \  956 \917 \516محكمة التمييز االتحادية ذي العدد  قرار(  1)
  111ص ,   حيدر عودة كاظم المصدر السابق  ج 

  116 لسنة  1من تعليمات تصنيف شركات المقاوالت والمقاولين واالداراج في القائمة السوداء رقم  16و  9المواد (   )
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باعتبــار قــرار  117 لســنة   بــذلك اليمكــن االســتناد الــى تعليمــات تســجيل وتصــنيف شــركات المقــاوالت والمقــاولين رقــم و 
 .)1(...((ة القضاء بدعوىيز مراجعمعلى ذلك فبامكان الم وزير بشان االعتراض نهائيا وبناءً ال

 حق المقاول الطعن في قرار سحب العمل من االدارة : رابعا
عدم جواز النص في القوانين على  111وبموجب المادة  116 تي اقرها دستور جمهورية العراق لسنة ال ئمن المباد

ار ر يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او ق)) ه المادة ذعمل او قرار من الطعن اذا جاء بهتحصين اي 
وص التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى كما تم  التأكد على  ذلك بموجب قانون الغاء النص((  اداري من الطعن فيه

,  وأي شرط في العقد اإداري يمنع المتعاقد من اللجوء إلى القضاء يعد شرطًا باطاًل , المعدل  116 لسنة  19رقم 
وتعد الرقابة القضائية على عمل االدارة من الضمانات التي يوفرها القانون للمقاول المسحوب ,  لمخالفته النظام العام

ذلك ان تخويل ادارة سلطات استثنائية بسحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه لمقتضيات حسن سير , ل منه العم
يقابله منح الحق للمقاول باللجوء الى القضاء للوقوف على مدى مشروعية قرار سحب , المرفق العام وبانتظام واطراد 

 .( )العمل ومدى مالءمته للخطأ المنسوب للمقاول

ب العمل في عند لجوء المقاول بدعوى الغاء قرار سحة القضائية للمحاكم مدى نطاق الرقاب هيثار تساؤل عن مماو 
فهل تملك سلطة  الحكم بالغاء قرار منع معارضة االدارة بالعودة للمشروع ؟ بوطلبه  ,حال عدم صحته ومشروعيته 

 وهل تملك سلطة اصدار قرار, عمال التي اخرج منها لموقع واألسحب العمل واجبار االدارة على اعادة المقاول الى ا
 ؟ل لحين الفصل في الدعوى االصلية بايقاف قرار سحب العم والئي

ان سحب العمل حق من الحقوق الجهة ,  وغالبية الفقه,  اءالقضما ذهب له  اناؤل نقول ولإلجابة على هذا التس
في التزاماته التعاقدية بدون حصول على اذن من المتعاقد معها االدارية صاحبة العمل تمارسه في حال اخالل المقاول 

وليس  ار سحب العملر التعويض على فرض عدم صحة ق الفسخ و ن حق المقاول في هذه الحالة يقتصر علىالقضاء وا
 : وذلك لالسباب االتية  ( )بدعوى الغاء سحب العمل  

الرتباط قراراتها بهذا , حال عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية  ان التنفيذ العيني غير متصور في مواجهة االدارة في-1
 .رره في اطار سلطاتها التقديريةالصدد بحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد وعلى النحو الذي تق

المتيازها  يعد اعماال, الرقابة والتوجيه وفرض الجزاءات  ير قراراتها استنادا الى سلطتها فان قيام االدارة باصدا- 
وهذا االمتياز تبرره ضرورة احترام , في التنفيذ المباشر في نطاق العقود االدارية دون الحاجة للجوء للقضاء 

ن ذلك يعد سلبا لهذا االميتاز مما اليجوز معه الغاء  قرارها بسحب العمل انفا ال, سيرالمرافق العامة بانتظام واطراد 
 .(1)واحكام القانون االداري ئمع مبادوهو ما يتعارض , حل التعاقد ذ االعمال ميرتب عليه تعطيل تنفتيو 

                                                   

(
1
السنة , ع والقضاء العدد االول يمجلة التشر ,   11  \منقول  \الهيئة المدنية  \ 668العدد قرار محكمة التمييز االتحادية ذي (  

  191 – 157ص ,  111 , سة \الساد
(

2
 1 1ص , المصدر السابق , بشار احمد الجبوري (  
(

3
 81 - 97ص , السابق المصدر , حميد لطيف نصيف  ( 

(
4
   11و  111ص , المصدر السابق  , رائد حميد حسين (   
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ان من بين شروط الالزمة لمنح القاضي سلطة الحكم بوقف التنفيذ ان يكون الضرر الناتج عن هذا القرار - 
يما ال س للحكم السابق بالنسبة ه وهذا الشرط غير موجود دائما ا غير قابل لالصالح او التعويض عنالمعيب ضرر 

د الممكن تقريره للمتعاقد دون طريق يان التعويض يظل السبيل الوح والفقهوانه طبقا لمبدأ ثابت ومستقر في القضاء 
 .(1)االلغاء 

ما ان محكمة  الموضوع ليس لها قانونا إصدار حكم بالغاء قرار سحب العمل او اجبار االدارة على اعادة بو 
فيكون من باب اولى , وان كان قرار سحب العمل مخالفا للقانون , ج منها المقاول الى الموقع واالعمال التي اخر 

كون من اليملك االصل ,بايقاف سحب العمل لنتيجة الدعوى  للقضاء  الوالئي اصدار امر والئيمن  غير الجائز 
 . اليملك الفرع 

حيث ان دعوى المدعي ... ))فيه جاء  بقرارها والذي  االتحادية ومن التطبيقات القضائية ما ذهبت اليه محكمة التمييز
انصبت على المطالبة بالغاء قرار سحب العمل  الصادر من المدعى عليه والخاص بمشروع تأهيل الطرق من تقاطع 

ته للمقاول عن التزاما ى الجهة المتعاقدة وال يعد اعفاءالقدس الى سيطرة المرادية وحيث ان سحب العمل يخضع تقديره ال
وبمدة  111  \11 \7 ى عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ المدع ةان المشروع احيل بعهد ثالعقدية وحي

ة اليه وان ر ت المسياغاية اقامة الدعوى البدائية رغم االنذار المدعى عليه لم ينجز المشروع ل ان ثوحي ايوم 61انجاز 
ت مرور عدة سنوات على ة لسحب العمل سيما وانه ثبللعقد يعد من االسباب الداعي عدم قيامه بتنفذ االعمال طبقا

 . ( ) ...((لمفترض النهاء المشروع مما تكون الدعوى خالية من السند القانوني وبالتالي واجبة الرد التاريخ ا
وذلك الن قيام ....وعند عطف النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق لقانون )) وقضت في قرار آخر   

يه بسحب العمل من المميز بسببب عدم قيام اوخير بتنفيذ االلتزامات التعاقدية المقررة بموجب العقد المبرم بين المميز عل
من الشروط العامة  56الطرفين رغم مرور مدة طويلة على  ابرامه انما استعمل حقه القانوني المقرر بموجب المادة 

حال االعمال المنجزة من قبل  ال المتبقية من المقاولة بعد تثبيت واقعلمقاوالت اعمال الهندسة المدنية لغرض تنفيذ االعم
الزام المميز عليه بمنع معارضته له من سحب العمل وانما له الحق في استيفاء طلب  المميزيز وبذلك ليس من حق مالم

قرر , عليه  يزممذكورة وهذا ما قضى به الحكم الممن الشروط ال   \ 56حقوقه وفق ما تقضي احكام المادة 
 . ( )...((تصديقه

من التطبيقات القضائية بثوت حق المقاول في الفسخ القضائي  والمطالبة بالتعويض دون ثبوت حق الغاء قرار سحب  
لدى عطف النظر على الحكم المطعون به تبين انه غير )) .. ها  في قرار  االتحادية العمل ما قضت به محكمة التمييز

 \981 ) القانون وان اتبعت محكمة االستئناف مضمون قرار النقض الصادر من هذه المحكمة  صحيح لمخالفته احكام
ن ربط العقد المبرم بين الطرفين فقد اجازت المادة الخامسة بشأ  11  \  1 \7في (   11  \نقولالهيئة االستئنافية م

                                                   

(
1
ات مركز الدراس,  دراسة مقارنة , عقود االشغال العامة  يف, سحب العمل من المقاول , محمد عبد الرحمن  سامح عبد هللا(  

  422 ص,  2116,  1ط . العربية 

(
2
, حيدر عودة كاظم  2111 \ 11 \26في ,  2111 \المنقول \الهيئة االستئنافية ,  224قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد (  

  134ص , 2ج , المصدر السابق  , القسم المدني , المختار من قضاء محكمة التميز االتحادية 

حيدر عودة كاظم     11  \ 11 \1 في  8  ت   11 , الهيئة الموسعة المدنية االولى ,  ةلتمييز االتحادياقرار محكمة (   )
 51ص ,  1ج, المصدر السابق  , القسم المدني ,  ز االتحاديةيالمختار من قضاء محكمة التمي, 
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ل ان يسحب العمل ويضع اليد على الموقع والستون من الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة المدنية لصاحب العم
سوغت المادة الخامسة واالربعون من الشروط ذاتها للمقاول ان  واعمال في حاالت معينة نصت عليها تفصيال فيما

لذا ليس للمقاول ان يطلب الغاء سحب العمل او اضافة مدد , يطالب تمديد مدة اكمال االعمال بشروط محددة حصرا 
وبما ان محكمة , قامة دعوى يطلب فيها فسخ العقد ان توافرت الشروط القانونية في طلبه بل له ااخرى خالفا لذلك 

 (1)....((االستئناف لم تراع ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه 
التزاماته من شروط الفسخ القضائي ان يكون طالب الفسخ قد اوفى ب)) ... خر الآقضت به محكمة التمييز بقرارها ما و 

ان الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها هو اخالل المدعي  ثوحي العقدية وثبوت اخالل خصمه بما وجب علبه بالعقد
من الشروط العامة لمقاوالت اعمال  56سيما وان المادة الطالب الفسخ بتلك االلتزامات لذا فال سند من القانون لطلبه 

 . ( )...(( سحب العمل في احوال معينة دون الرجوع الى المحكمة الهندسة المدنية اجازت لصاحب العمل 
من ,    \ 56وع ومخالف لشروط المادة غير مشر ء ان قرار سحب العمل هو اجرا.... )).خر لها آ ر  كما جاء بقرا

ت صروفانفق من ماما  وجب عليه التعويض المدعي عن جميعل الهندسة المدنية بذلك يتاالشروط العامة لمقاوالت اعم
 .( )...((وما انجزه من اعمال وما كان يستطيع كسبه لو اتم العمل 

م القانون ذلك الن محكمة مطعون فيه غير صحيح لمخالفته احكاالحكم ال)) .. قد قضت بقرارها الذي جاء فيه  و 
 7في تقريرهم المقدم في  االستئناف حسمت الدعوى بجلسة واحدة ولم تأخذ بتقرير الخبراء المهندسين الثالثة الذي خلصوا

اضافة لوظيفته والذي لم يف بالتزاماته ولم تنتخب خبراء غيرهم عى عليه الثاني دالى ان صاحب العمل الم  11  \7 \
ثانيا من قانون االثبات وبما ان المدعي المميز  \ 111ت عدم االخذ برايهم لصراحة المادة السباب التي اوجبولم تبين ا, 

بسحب  111  \ 1 \ 17في  9 117لصدور  كتاب المدعى عليه الثاني ذي العدد , يطلب فسخ العقداضافة لوظيفته 
ين المختصين لغرض الوقوف على رايهم فيما اذا كان سحب ينا االستعانة بخبراء من المهندسفقد كان متع اذل, العمل 

... وعند االجابة بالنفي  ال هندسة المدنية املالحكام الشروط العامة لمقاوالت اعمال ال االعمل من المدعى عليه موافق
مة االستئناف لم تراع كحمن القانون المدني وبما ان م 199ة \فالتحقق من شروط الفسخ القضائي طبقا الحكانم الماد

 . ( 1)...((ذلك مما اخل بصحة حكمها لذا قرر نقضه واعادة الدعوى اليها التباع ما تقدم 

                                                   

(
1
حميد لطيف نصيف  111  \ 6 \  1في  111  \الهيئة االستئنافة منقول  \  88ذي العدد  االتحادية  قرار محكمة التمييز(  
 81 - 97ص ,  المصدر السابق , 
رود فاميلة م,   111  \ 1 \ 16في  111  \منقول الهيئة االستنئنافية  \ 585قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد  (  )

 11ص , بحث ترقية الى الصنف الثالث . عبود 
(

3
, المصدر نفسه رود عبود فاميلة م,    1778 \ 8 \ 11في  111  \منقول 87  قرار محكمة التمييز االتحادية ذي العدد  ( 

   1ص 
(

4
, حميد لطيف نصيف  111  \   \ 19في  111  \يئة االستئنافة منقول اله \ 56 ذي العدد االتحادية قرار محكمة التمييز  ( 

 81ص ,  نفسهالمصدر 
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الفرق بين عقد , ن الفقه الى ان القاضي يملك سلطات كاملة بشان التعويض او االلغاء ذهب اتجاه مومن جهة اخرى 
ت الضاغطة في ءاالعقد يمارس سلطاته كاملة في مجال الجزا يوان قاض, ال او اي عقد اداري اخرلتزام او عقد االشغا

 ( .      1)باالضافة الى الحكم بالتعويض مشروعة او التي ال مبرر لهاالغير ل العامة وذلك بالغاء الجزاءات عقد االشغا
 .مبررات التي سيقت بشأنه انفالل, اعاله  القضاء  وتوجه, ا لراي غالبية الفقه ديوان راي الباحث يذهب مؤ  
فقد , و \ثانيا  \وبموجب المادة  111 لسنة   تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم مما له عالقة بهذا الموضوع ان و 

 : ارة حق البت في طلب الغاء سحب العمل من المقاول وفقا لما يأتي منحت االد

يوما  1 بالغاء سحب العمل خالل مدة طلبا ( تجهيز والعقود االستشارية عقود المقاوالت وال) ان يقدم المتعاقد المخل -1
ت مع تقديم تعهد بانجاز الفقرا ,د الى رئيس التشكيل االداري للعقود في جهة التعاق, من تاريخ تبليغه بقرار سحب العمل 

ومراعاة , المتبقية خالل مدة محددة ومعززة بجدول تقدم عمل تفصيلي مصادق عليه من الجهة الفنية لدى جهة التعاقد 
 .نفاذ خطاب الضمان بحسن التنفيذ 

ي الطلب خالل المدة وعند عدم البت ف, تبت اللجنة بالطلب خالل مدة التزيد عن ثالثين يوما من تاريخ تسلم الطلب - 
 . المذكورة يعد الطلب مرفوضا 

 . استمرار استقطاع الغرامات التأخيرية بموجب العقد والتعليمات النافذة- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   

(
1
  431ص ,  المصدر السابق, محمد عبد الرحمن  سامح عبد هللا ( 
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 لخاتمةا
فـال يسـعنا إال ,  سـحب العمـل مـن المقـاول فـي العقـود الحكوميـة بعد أن تم بعون اهلل وتوفيقه االنتهاء مـن دراسـة موضـوع 

 :من ثم نحدد بعض التوصيات وكاآلتيو , تمم ذلك بما نستخلصه من  النتائج التي توصلنا إليها أن ن
 : النتائج   -اوال 
فــي  اطــار اإدارة علــى المتعاقــد المخـل بالتزاماتــه التعاقديــة  اأحــد الجــزاءات اإداريـة التــي توقعهــ, ان  سـحب العمــل  -1

ولــإلدارة ســحب العمــل مــن , فــي اطــار القــانون الخــاص بالمقــاوالت ت هــذه الحــق للمتعاقــد وال يثبــالعقــود الحكوميــة  
, بتنفيــذ العقــد نــذارتوجيــه االبعــد , عنــد قيــام ســبب يشــكل خطــأ جســيما فــي التزامــات المتعاقــد  اتجــاه االدارة  المتعاقــد

 . بسحب العمليثبت لالدارة الحق دة اإنذار وعند عدم عدول المتعاقد للطريقة الصحيحة خالل م
 االلتـزام غيـر قابـلاما اذا كانت طبيعة  , تسمح بذلكااللتزام اذا كانت طبيعة  اب العمل ممكن ان يكون جزئيان سح -2

فـال يجـوز  ل اصالح العمل وانجازه  بالسحب الجزئييمن المستحو التسمح بذلك ويؤثر على انجاز العمل  للتجزئة و
 .ذلك

اقــد مــن تلقــاء نفســها ودون حاجــة الــى اللجــوء الــى القضــاء علــى المتع , طة االدارة فــي توقيــع هــذا الجــزاءثبــوت ســل  -3
فالتنفيذ المباشر يمثل  ,المباشر في نطاق العقود االداريةلسلطة االدارة في التنفيذ  لاللحصول على حكم بذلك ، اعم

 . ة االدارة في تنفيذ قراراتها مباشرة في مواجهة االفراد دون اللجوء الى القضاءيصالح
خا للمقاولـة او ووضع اليد على المشروع اليشـكل فسـ( االدارة )ن المقاول من قبل صاحب العمل ان سحب العمل م  -2

وانمــا اســتمرار العقــد موضـــوع الــدعوى ولحــين انجــاز العمـــل , او مســؤولياته , اي مــن التزاماتـــه ن اعفــاء المقــاول مــ
ــذا فــان  , بصــورة كاملــة وانتهــاء فتــرة الصــيانة اوعمــال المنجــزة  ال  مقــاول عــن قيمــةالماليــة لل مســتحقاتال احتســابل

 . وانتهاء فترة الصيانة بعد ان تم سحب العمل ,ستحق قبل انجاز أعمال المقاولة بصورة كاملةت
لســنة   إن  قـرار ســحب العمــل  يــرد علـى جميــع العقــود الحكوميــة الـواردة فــي التعليمــات تنفيــذ العقـود الحكوميــة رقــم  -5

 .(وغير االستشارية  االستشاريةالخدمات  ال العامة و التجهيز وواالشغ المقاوالت  العامة)وهي عقود  111 
ان الطبيعة القانونية لحق اإدارة في توقيع الجزاءات اإدارية يرجع الى امتياز السلطة العامة وخاصة امتيازهـا فـي - -6

وال , د كونـه مـن النظـام العــامفـي العقـ يـههـذا الجـزاء لـالدارة حتـى لــو لـم يـنص علوبالتـالي فانـه يثبـت  التنفيـذ المباشـر
ويعد كـل شـرط يـنص علـى , يجوز الطراف عقود المقاوالت العام االتفاق على استبعاده او غل يد االدارة في ايقاعه 

  .غير ذلك باطال
مـن  11والمـادة  مـن الشـروط العامـة لمقـاوالت اعمـال الهندسـة المدنيـة  56ان حاالت سحب العمل المحـددة بالمـادة  -7

ردت علـى سـبيل المثـال ال و  1789لعامة لمقاوالت اعمال الهندسـة الكهربائيـة والمكانيكيـة والكيماويـة لسـنة الشروط ا
 . لسحب العمل من قبل اإدارة  اتمثل صورا  للخطأ الجسيم الذي يعتبر سببو الحصر 

واالعـذار مــن  العقديـةإن سـلطة اإدارة فـي سـحب العمـل مقيـد بقيـدين همـا الخطــأ الجسـيم  مـن المقـاول فـي التزاماتـه  -8
 . االدارة للمقاول 
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ســيما و إنهــا تملــك ســلطة فــرض وتوقيـــع اليعــد االعــذار مــن أهــم الضــمانات الشــكلية بالنســبة للمتعاقــد مــع اإدارة   -7
تجـاوز الجزاءات على المتعاقد معها من تلقاء نفسها  والحق بالتنفيذ المباشر وبدون اللجوء الى القضـاء  لـذا اليمكـن 

 .ق يعفي اإدارة من هذا اإجراءد نص أو اتفاو جو , نة ، واالستثناء هذه الضما
الن سـحب العمـل اليعــد هـدفا بذاتـه بــل وسـيلة لضــمان اجـراء وقتـي وضــاغط ولـيس نهائيــا  ,العمــل  ان قـرار سـحب  -11

لــى االدارة اللمتعاقــد تقــديم طلــب  لــذا يجــوز , الحكوميــة عقــود الفــي اطــار  المخــل التنفيــذ العينــي اللتزامــات المتعاقــد
  .وحسب الصالحيات المقررة قانون لالدارة, بشروط محددة العملحب لغاء قرار سال

القضـائي والمطالبـة بـالتعويض عمـا لحقهـا مـن ضـرر  واللجوء الى الفسخ , حب العمل ان لالدارة التخلي عن جزاء س -11
ات خيــار  ســحب العمــل  يمثــل احــد وان, لخيــارات اهــذه ء الــى فهــي مخيــرة فــي اللجــو , متعاقــد معهــافــي حــال اخــالل ال

 .  وذلك مراعاة لالسباب التي تتعلق بالمصلحة العامة و طبيعة المناقصة , مل مع المتعاقد المخلاالتع ياالدارة ف
ا اوعمــال  الحريــة فـي اختيــار الطريقـة التـي تنفــذ بهـالمقــاول عنـد إخاللــه ببنـود العقـد دارة  بعـد ســحب العمـل مـن لـال-  1

وبإتبـاع احـد اوسـاليب التعاقـد  ,عـن طريـق مقـاول آخـر بنفسـها او ، فلهـا ان تقـوم بتنفيـذ اوعمـالحسـابه  المخل بها علـى
 المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

اال , لـه فـي المشـروع فـي حالـة سـحب العمـل قيمة االعمال التي تمـت مـن قبباحتساب طيع المقاول المطالبة تسال ي -03
نكـون امـام حـالتين ، فأمـا ان يكـون حسـاب المقـاول وفـي هـذا مـن قبـل االدارة لحسـاب المقـاول  التسوية النهائيـةاجراء بعد 
، اي ان المبــالغ  ا، اي ان كلفــة تنفيــذ االعمــال تكــون اقــل مــن القيمــة المقــررة فــي العقــد ، او ان يكــون حســابه مــدين ادائنــ

  .ة المقررة في العقدالمدفوعة اليه والمصروفة على حسابه اكثر من القيم
ففي الحالة االولـى ، فـأن حصـول اي وفـر نتيجـة تنفيـذ االعمـال فأنـه يكـون مـن حـق االدارة  ولـيس للمقـاول المطالبـة بـه  

،وذلـك علـى اسـاس ان المقـاول مخطـئ وال يجـوز ان يسـتفيد مــن تقصـيره وال يشـترط ان يـنص علـى ذلـك  فـي العقـد ، فــال 
كسب بغض النظر عن الطريقة التي تتم بها تنفيذ االعمال التي سحبت منه ، وغايـة  يجوز بعد ذلك ان يحصل على اي

 . نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه  من سعى فيو  ,مافي االمر  حتى ال يكافئ المخل على اخالله 
د المصـروفات والنفقــات ، فــأن لـالدارة الحــق فـي اســتردا اامـا فـي الحالــة الثانيـة ، وهــو ان يكـون حســاب المقـاول مـدين     

مـن الشـروط العامـة لمقـاوالت اعمـال الهندســة    \ 56التـي تكبـدتها زيـادة علـى قيمـة العقـد ، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 
د اوضحت الكيفية التي يتم بها تسوية حساب المقاول ، اذ تنزل المبالغ المدفوعة الى المقاول قبل سـحب العمـل فقالمدنية 

يف اكمال االعمال والصيانة والغرامات التأخيرية بما في ذلك النفقات االدارية ، ثم بعد ذلك تنـزل المبـالغ مضافًا اليها تكال
حق للمقـاول فــي حالــة تمــن المبــالغ التـي يؤيــد المهنــدس انهـا كانــت ستســو المدفوعـة الــى المقـاول والمصــروفة علــى حسـابه 

 .تنفيذ االعمال من قبله بصورة اصولية
ذلك , لقضائية على عمل اإدارة من الضمانات التي يوفرها القانون للمقاول المسحوب العمل منه تعد الرقابة ا-11

ان تخويل اإدارة سلطات استثنائية بسحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه لمقتضيات حسن سير المرفق 
قوف على مدى مشروعية قرار سحب يقابله منح الحق للمقاول باللجوء الى القضاء للو , العام وبانتظام واطراد 

الغاء سحب العمل ومنع معارضة االدارة بل  طلب ولكن اليجوز, العمل ومدى مالءمته للخطأ المنسوب للمقاول 
ما ان محكمة  وب,  ي سحب العمل متعسفا وغير صحيحاذا كان قرار االدارة فطلب فسخ العقد والتعويض يكون له 
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كم بالغاء قرار سحب العمل او اجبار االدارة على اعادة المقاول الى الموقع الموضوع ليس لها قانونا إصدار ح
 فيكون من باب اولى من  غير الجائز, وان كان قرار سحب العمل مخالفا للقانون , واالعمال التي اخرج منها 

صل اليملك ون من اليملك االك,سحب العمل لنتيجة الدعوى قرار بايقاف ,  للقضاء الوالئي اصدار امر والئي
 . الفرع

 
  : التوصيات والمقترحات –ثانيا 

مــن الشــروط العامــة ، و يفضــل ان يحــدد  56يومــًا وذلــك فــي المــادة ( 11) لقــد حــدد المشــرع العراقــي مــدة اوعــذار  -1
ة باإضـافة المشرع الحد اودنى لألعذار تاركًا الحد اوعلى لتقـدير اإدارة ، إذ إن المخالفـات قـد التكـون ذات طبيعـة واحـد
 . إلى ان المقاولين يتفاوتون من حيث اإمكانات والقدرات والذي يتطلب معه مراعاة كل حالة حسب الظروف 

مـن الشـروط العامـة لمقـاوالت أعمـال الهندسـة المدنيـة ومـاورد فـي المـادة  56لوجود تفاوت فـي مـدة اإنـذار بـين المـادة - 
من المـادة ( ب/ثانيًا )حكومية لذا  نقترح على وزارة التخطيط تعديل نص الفقرة ب من تعليمات تنفذ العقود ال \ثانيا  \ 11

مـن الشـروط العامـة ( 56)مـن المـادة ( 1)العاشرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذ من أجـل توحيـدها مـع   الفقـرة 
  .ل أربعة عشر يومًا قبل سحب العمللمقاوالت أعمال الهندسة المدنية والتي اوجبت على اإدارة إمهال المقاول خال

مــن الشــروط العامـة لمقــاوالت اعمــال الهندســة المدنيــة  11و  56ســحب العمــل الـواردة فــي االمــواد  حــاالتحيـث ان  - 
ال تغطي كافة حـاالت الخطـأ الجسـيم كـون النصـوص متناهيـة والوقـائع غيـر متناهيـة  بقسميها واردة على سبيل المثال و

ز لــإلدارة ســلفا  بوضــع مبــدأ عــام يجيــين المــذكور ين لنصــواعــادة صــياغة اإجــراء تعــديل  ارة التخطــيط قتــرح علــى وز لــذا ن
 .    د بتلك الحاالتدون التقيعند قيام الخطأ الجسيم حسب تقديرها  سحب العمل

أعمـال الهندسـة  ن من الشروط العامـة لمقـاوالتيمن المادة الخامسة والست(  )قرة نقترح على وزارة التخطيط تعديل الف -1
اوعمال المنجزة  من قبـل المقـاول والموجـودات فـي موقـع العمـل  عنـد أن يكون الكشف  والتقدير لقيمة  وذلك ب, المدنية  

ولـــيس مـــن الجهـــة اإداريـــة  او المحكمـــة  ذلـــك أن الجهـــة , بواســـطة المحكمـــة المختصـــة حصـــرا  , تـــاريخ ســـحب العمـــل 
اقد تستند إصدار قرارها إلـى تقريـر المهنـدس المشـرف الـذي يكـون تابعـًا لهـا وبالتـالي اإدارية عند سحبها العمل من المتع

, قد تكون متعسفة في استعمال حقها في حين تستند المحكمة في قرارها لتقرير الخبـراء المهندسـين المختصـين فـي المجـال
  .ذا الحقهة اإدارية في استخدام هوبهذا يضمن حقوق الطرفين ويؤدي إلى عدم تعسف الج

من الشروط العامة لمقاوالت أعمال الهندسة المدنيـة  وذلـك باعتمـاد (  91) نقترح على وزارة التخطيط تعديل المادة   -6
رات الموجهــــة مـــن اإدارة للمتعاقــــد   االتبليغـــات االلكترونيـــة علــــى الموقـــع الرســــمي للمتعاقـــد بخصـــوص التبليغــــات و االنـــذ

وكذلك وجل االستفادة من المدد فـي ت الهروب  والطعن بعدم التبلغ موقع الشركة أو حااللتالفي الغش واالحتيال وتغيير 
 .سرعة التبليغات

فيــذ العقــود الحكوميــة وتضــمينها جــواز ان يكــون ســحب العمــل جزئيــا اذا ليمــات تننقتــرح علــى وزارة التخطــيط تعــديل تع-5
 . وضع حد لالجتهادات في هذا المجال كانت طبيعة العمل تسمح لذلك وفق مقتضيات المصلحة العامة ل
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خـر حتـى يضـع آل المسـحوب أو اإحالـة الـى مقـاول لمباشـرة فـي تنفيـذ العمـلروري تحديـد سـقف زمنـي لـإلدارة من الض–9
ضـمان الموازنـة بـين مصـلحة لو  ,اإضرار  بالمرفق العـام ان يؤدي الىشأنه  الذي من , تراخي  في ذلك الالحتمال  احد

  .بعد التسوية نهائية دون التأخير في حدود ما انجز هحقوقاحتساب  مصلحة المقاول في  حب العمل وي ساالدارة  ف
  

 هذا ما توصلنا اليه والحمدهلل اوال واخرا
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