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 المستخمص 
ان الدول المختمفة قد طورت أداء إدارتيا العامة لخدماتيا لجميور المواطنين  

باالستفادة تكنولوجيًا من المعمومات و االتصاالت فأدخمت الوسائل التقنية و الحديثة 
نية منيا العقود اإللكترونية و تظير أىمية الموضوع في إنشاء العقود اإلدارية اإللكترو 

التي يقوميا الجيات الحكومية بكونيا وسيمة لتبادل ونقل البيانات و المراسالت 
اإللكترونية و قد انعكس ىذا التطور في عمل اإلدارة عمى مواضيع القانون اإلدارؼ و 
منيا نظرية العقد اإلدارؼ فإذا ما عممنا ان القانون اإلدارؼ فيو قواعد ثابتة تحكم العقد 

إضافة إلى بيان ما ىي ‘ ن تطبيقيا عمى العقد اإلدارؼ اإللكتروني اإلدارؼ فيل يمك
وسائل تسوية المنازعات في إطار العقود اإلدارية اإللكترونية و ىل يتفق التحكيم مع 
فمسفة العقد اإلدارؼ و اتصالو بالمرفق العام و لمعالجة ىذه اإلشكاليات فقد قسمت 

، ىية العقد اإلدارؼ اإللكتروني و خصائصوموضوع البحث الى مبحثين األول لبيان ما 
والثاني لبيان أثر تنفيذ العقد ووسائل تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذه و أعقبنا 

 البحث بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.
 االدارة االلكترونية ,العقد االدارؼ,منازعات العقد االدارؼ كممات مفتاحية: 

 Abstract 

The various countries have developed the performance of public 

administration of their services to the public of citizens by 

utilizing information and communication technology. The 
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technical and modern means of electronic contracts have been 

introduced, and the importance of the subject in the establishment 

of electronic administrative contracts by government agencies has 

been developed as a means of exchanging and transmitting data 

and electronic correspondence. The development of the work of 

the administration on the subjects of administrative law, including 

the theory of administrative contract, if we know that the 

administrative law has fixed rules governing the administrative 

contract, can be applied to the electronic administrative contract 

'in addition to the statement What are the means of dispute 

settlement in the context of electronic and administrative contracts 

Do you agree with the administrative arbitration contract 

philosophy and contact with the public facility In order to address 

these problems, the research topic was divided into two sections: 

the first to explain the nature of the electronic administrative 

contract and its characteristics, the second to show the impact of 

the implementation of the contract and the means of settling the 

disputes arising from its implementation. 

Key words: electronic management, administrative contract, 

administrative contract disputes 

 المقـــــــــــــــدمة
مع انقضاء القرن العشرين و بدايات القرن الحادؼ والعشرين انطمقت ثورة  

تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت فأحدثت تطورًا في النصوص والمصطمحات 
القانونية سواء أكان ذلك في القانون المدني أم التجارؼ أم اإلدارؼ حتى أصبحنا عمى 

كون الغمبة فييا لمجتمع المعمومات و ىيمنة شركات اقتصادية أعتاب مرحمة جديدة ت
عالمية تقدم الخدمات عمى مستوػ العالم وعمى وفق قوانينيا التي يجب ان يخضع ليا 
الجميع وبالتالي تغيرت مفاىيم و نظريات القانون اإلدارؼ و في مقدمتيا نظرية العقد 

من عقد القانون الخاص عمى  اإلدارؼ الذؼ فقد الكثير من خصائصو و أصبح قريب
الرغم من احتفاظ اإلدارة ببعض امتيازات السمطة تجاه المتعاقد معيا و ظيور نوع جديد 
من العقود و ىي ما يطمق عمييا بالعقود اإلدارية اإللكترونية التي ال تختمف كثيرًا عن 

يا وتنفيذىا العقود التقميدية من حيث أركانيا و أشخاصيا بل االختالف في طريقة إبرام
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و إثباتيا و تبدو خصوصية العقد اإلدارؼ  اإللكتروني في إنو عقد دولي في الغالب 
يبرم عن طريق شبكة األنترنت و يتم التعبير عن إرادة المتعاقدين في عالم افتراضي بال 
حدود كما وتشيد العقود اإلدارية اإللكترونية التي تبرميا الجيات الحكومية نموًا 

مى نحو يصعب معو حصر ىذه العقود و لتعدد صورىا و التصاليا بتقديم متصاعدًا ع
الخدمات اإللكترونية من ناحية أخرػ لقد عمدت عدة جيات مثل لجنة األمم المتحدة 
لقانون التجارة الدولية ) االونسترال( إلى أعداد مجموعة من المبادغ القانونية التي تحكم 

لكترونية لتتخذا الدولة المعينة مرجعًا تستفيد بو في التبادل بواسطة تقنيات األعمال اإل
تعديل المتطمبات القانونية لتبادل الخدمات و السمع و انتقال األموال من ناحية و إزالة 
العقبات القانونية المترتبة عمييا من ناحية ثانية اذا ما عممنا ان القانون اإلدارؼ فيو 

ية فيل يمكن تطبيق تمك المبادغ القانونية عمى قواعد قانونية ثابتة تحكم العقود اإلدار 
ىذا النوع في العقود اإللكترونية إضافة إلى بيان ما ىي وسائل تسوية المنازعات في 
اطار العقود اإلدارية اإللكترونية و ىل يصمح التحكيم كوسيمة لفض المنازعات الناشئة 

قود اإلدارية اإللكترونية مع عن تنفيذ ىذه العقود بعبارة أخرػ ىل يتفق التحكيم في الع
فمسفة العقد اإلدارؼ و اتصالو بالمرفق العام ىذا ما سنحاول اإلجابة عنو في متن ىذا 

األول مخصص لبيان ما ىية العقد اإلدارؼ ، البحث ليذا سنقسم ىذا البحث الى مبحثين
وية والثاني لبيان اثر تنفيذ العقد والمنازعات ووسائل تس، اإللكتروني و خصائصو

المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد ونعقب البحث بخاتمة تتضمن أىم النتائج 
 والتوصيات.

 المبحث األول
 ما هية العقد اإلداري اإللكتروني

لقد أدػ انتشار األنترنيت و التجارة اإللكترونية و الحكومة اإللكترونية إلى  
ي ال تختمف كثيرا عن العقود ظيور نوع جديد من العقود تسمى بالعقود اإللكترونية و ى

التقميدية من حيث أركانيا و أشخاصيا بل االختالف في طريقة إبراميا و تنفيذىا و 
لذا سنحاول في ىذا المبحث إعطاء تعريف لمعقد اإلدارؼ اإللكتروني في مطمب ، إثباتيا

 أول ثم بيان خصائص العقد اإلدارؼ اإللكتروني في مطمب ثاني.
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 المطمب األول
 ف العقد اإلداري اإللكترونيتعري

نظرية العقد اإلدارؼ من النظريات الحديثة في القانون اإلدارؼ فقد بدأ تمييزىا  
وبدأ الفقو ، من غيرىا من العقود األخرػ التي تبرميا اإلدارة مطمع القرن العشرين

والقضاء بوضع نظرية العقد اإلدارؼ الذؼ يختمف في نظامو القانوني و شروطو غير 
  (1)مألوفة و المسؤولية الناجمة عنو عن عقود القانون الخاص.ال

والعقد اإلدارؼ التقميدؼ ىو العقد الذؼ تبرمو اإلدارة بقصد إنشاء أو تنظيم أو  
، أما عمى (2)تسيير وفق مرفق عام و تظير فيو نية اإلدارة األخذ بأحكام القانون العام

الىتمام الدولي بالعقود اإلدارية اإللكترونية و صعيد اإلدارة اإللكترونية فيمكن القول إن ا
انتشارىا أدػ بفقياء القانون البحث عن مدػ إمكانية وجود عقد إدارؼ بالوسائط 

المعيار ، اإللكترونية أو يمكن القول بوجود معيارؼ لتعريف العقد اإلدارؼ اإللكتروني
فق العامة و تسييرىا الشكمي و ىو وجود شخص معنوؼ في العقد يتولى إدارة احد المرا

و تظير النية في األخذ بأسموب القانون العام و ذلك بتضمين العقد شروط غير مألوفة 
 في التعامل بين األفراد.

أما المعيار الموضوعي وىو اتصال العقد اإلدارؼ بمرفق عام و يمكن القول  
رقم  ان التوجييات األوروبية الخاصة بإبرام العقود اإلدارية خاصة التوجيو

( قد خص عقود األشغال و عقود الخدمات و عقود التوريد باإلبرام عن 18/2004)
كما نص عمييا قانون العقود اإلدارية الفرنسي كما أكد عمى ، طريق وسائط إلكترونية

ذلك مجمس الدولة الفرنسي عمى ان األعمال التي يكون موضوعيا تنظيم مرفق عام 
 .(3)ادية أم تعاقدية ىي أعمال إدارية سواء أكانت انفر 

بناًء عمى ما تقدم فقد أورد الفقو تعاريف متعددة لمعقد اإلدارؼ اإللكتروني منيا  
أنو العقد الذؼ يتم إبرامو عن طريق األنترنت أو ىو اتفاق يتالقى فيو اإليجاب بالقبول 

                                                           
 (1)

 . 25، ص1894، 4د. سهًٍاٌ انطًأي، األسس انؼايح نهؼمٕد اإلدارٌح، ط 
 (5)

 .740،ص5710، دار انذاكزج نهُشز ٔانرٕسٌغ، 1د. ياْز صانخ ػالٔي، انمإٌَ اإلداري ،ط 
 (7)

د. اَس جؼفز، انًثادئ اإلدارٌح نُظى انًُالصاخ ٔ انًشاٌذاخ فً يصز ٔ الئذرّ انرُفٍذٌح يغ  

 .17، ص5777دراسح ػمٕد انثٕخ، دار انُٓضح انؼزتٍح، انماْزج ،
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عمى شبكة دولية لالتصال عن بعد و ذلك بوسيمة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين 
 .(1)موجب والقابلال

كما عرفو البعض بأنو اتفاق يبرم وينفذ جزئيًا أو كميًا عبر شبكة اتصاالت  
دولية باستخدام التبادل اإللكتروني لمبيانات بقصد إنشاء التزامات تعاقدية و ذلك 

، كما عرفو البعض بأنو (2)بإيجاب و قبول يمكن التعبير عنيما من خالل ذات الوسيط 
قى فيو عروض السمع و الخدمات التي يعبر عنيا بالوسائط التكنموجية العقد الذؼ تتال

المتعددة خصوصًا شبكة األنترنيت من جانب أشخاص متواجدين في دولة أو دول 
والمالحع عمى , (3)مختمفة بقبول يمكن التعبير عنو من خالل تمك الوسائط بإتمام العقد

في العقد اإلدارؼ و ىو ضرورة اتصال ىذه التعاريف إنيا تبتعد عن المعيار الرئيسي 
العقد بالمرفق العام لذلك يمكننا ان نعرف العقد اإلدارؼ اإللكتروني بأنو اتفاق يبرم و 

تقديم خدمة لجميور و ذلك من أجل تسيير مرفق عام و  ينفذ عن طريق شبكة األنترنيت
 المواطنين.

 المطمب الثاني
 خصائص العقد اإللكتروني

 -دارؼ اإللكتروني بمجموعة خصائص منيا:يتميز العقد اإل 
السرعة في إنجاز األعمال وىي أحدػ السمات األساسية التي عممت عمى  -1

انتشار التعاقد اإللكتروني فمثاًل إذا افترضنا ان طرفي العقد من طرفين 
مختمفين فيمكن كل منيما التفاوض وىو في مكتبو دون ان يتحمل عناء السفر 

، و قد أجاز قانون التوقيع اإللكتروني و المعامالت (4)الى دولة الطرف األخر
العراقي التعبير عن اإلدارة بالطرق  2012لسنة  78اإللكترونية رقم 

                                                           
 (1)

د. صانخ انًُشالٔي، انمإٌَ انٕاجة انرطثٍك ػهى ػمٕد انرجارج اإلنكرزٍَٔح، دار انُٓضح  

 .115، ص5772انماْزج، انؼزتٍح، 
 (5)

 47، ص5774انجذٌذج، دارانجايؼح ٔانرذكٍى، اإلدارٌح انذهٕ،انؼمٕد راغة د.ياجذ
 (7)

د. ادًذ ػثذ انكزٌى ساليح، األَرزَد ٔ انمإٌَ انذٔنً انخاص، فزق او ذاللً تذث يمذو نًؤذًز  

 .59انؼزتٍح انًرذذج، ص انكٕيثٍٕذز ٔ انمإٌَ ٔ اإلَرزٍَد، كهٍح انشزٌؼح ٔ انمإٌَ، انًؼارف
 (4)

يٍُز دمحم انجُثًٓ ٔيًذٔح دمحم انجُثًٓ، انطثٍؼح انمإٍََح نهؼمذ اإلنكرزًَٔ، دار انفكز انجايؼً،  

 .121، ص5774
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اإللكترونية إذ نص عمى ) اذا طمب الموقع من المرسل اليو مستند إلكتروني 
إعالمو بتسمم ذلك المستند أو كان متفقًا معو عمى ذلك فإن قيام المرسل اليو 
بإعالم الموقع بالوسائل اإللكترونية أو بأية وسيمة أخرػ أو قيامو بأؼ تصرف 

(، و  (1)أو إجراء يشير انو تسمم المستند يعد استجابة لذلك الطمب أو االتفاق
يقصد بالموقع الشخص الطبيعي أو المعنوؼ الحائز عمى بيانات إنشاء التوقيع 

ني و يوقع عن نفسو أو عمن ينيبو اإللكتروني الذؼ يوقع عمى المستند اإللكترو 
أو يمثمو قانونًا أما المرسل اليو فيو الشخص الذؼ يرسل لو المستند اإللكتروني 

، وىذا ما ذىب اليو المشرع األردني في قانون المعامالت (2)بوسيمة إلكترونية
اذ نص عمى ) تغيير رسالة المعمومات وسيمة  2001لسنة  85اإللكترونية رقم 

التعبير عن اإلدارة المقبولة قانونًا إلبداء اإليجاب أو القبول بقصد من وسائل 
 . (3)إنشاء التزام تعاقدؼ(

إن وجود ، ومن خصائص العقد اإلدارؼ اإللكتروني وجود الوسيط اإللكتروني  -2
مجمس انعقاد العقد من األمور المسممة بوجود ما قبل انتشار الوسائل 

تمك الوسائل عمى المستوػ العالمي حيث  اإللكترونية أم اآلن و بعد انتشار
ظيرت نظريات عديدة تفسر وجود مجمس العقد ام عدم وجوده فالنظرية األولى 
التي تقر بوجود مجمس العقد و لكن بصورة مختمفة حيث يعتبر شبكة 

اما النظرية الثانية فتقرر ، (4)االتصاالت اإللكترونية بمثابة مجمس انعقاد العقد
انعقاد كون التعاقد بالطرق التقميدية لو أركان البد من  بعدم وجود مجمس

توافرىا عمى عكس التعاقد اإللكتروني الذؼ ليس ضمن شروطو توفر بعض 
تمك األركان في ضمنيا مجمس انعقاد العقد، ونحن بدورنا نؤيد النظرية الثانية 

جمس فالتعاقد اإللكتروني يتم عن طريق األنترنت و بالتالي ال حاجة لوجود م

                                                           
 (1)

 .5715نسُح  09/أٔال( يٍ لإٌَ انرٕلٍغ اإلنكرزًَٔ ٔ انًؼايالخ اإلنكرزٍَٔح رلى 18انًادج ) 
(5)

 .5715نسُح  09نرٕلٍغ اإلنكرزًَٔ ٔ انًؼايالخ اإلنكرزٍَٔح رلى ( يٍ لإٌَ ا1/11ٔ10انًادج )
 (7)

 .5771نسُح  29( يٍ انمإٌَ رلى 17انًادج ) 

 
(4)

 .122يٍُز دمحم انجُثًٓ ٔ يًذٔح دمحم انجُثًٓ، انًصذر انساتك، ص
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انعقاد العقد و األصل ىو اتصال العقد اإلدارؼ اإللكتروني بمرفق عام سواء 
 في إنشاؤه أو تنظيمو أو تسييره.

غياب العالقة المباشرة بين أطراف العقد في السابق و قبل ظيور التعاقد  -3
اإلدارؼ اإللكتروني كان البد من وجود عالقة مباشرة بين طرفي العقد أما اآلن 

لتعاقد اإلدارؼ اإللكتروني عبر شبكة األنترنت تضاءلت لعالقة وبعد ظيور ا
 المباشرة بين طرفي العقد .

و يتميز العقد اإلدارؼ اإللكتروني بالطابع الدولي و ذلك ألن وسيمة إبرامو  -4
السائدة ىي شبكة األنترنيت التي تربط غالبية حول العالم و تشير ىذه 

ية كمعرفة القانون الواجب التطبيق و الخاصية الكثير من اإلشكاليات القانون
 .(1)المحكمة المختصة بنظر المنازعات

يمكن إثبات العقد اإلدارؼ اإللكتروني عبر المحرر اإللكتروني او التوقيع  -5
اإللكتروني وىو بيذا يتميز عن العقد اإلدارؼ التقميدؼ إذ يمكن استعمل وسائل 

 .(2)الدفع اإللكتروني أو بطاقات االئتمان 
يز العقد اإلدارؼ اإللكتروني يعده وسيمة من وسائل الرقابة الذاتية من أىم يتم -6

أىداف الرقابة ىي تحقيق المصمحة العامة من خالل الصبر عمى ما يحدث 
، و كذلك (3)من أخطاء في عممية التعاقد والبحث عن شرعية النشاط اإلدارؼ 

اع أساليب حديثة بناء األخذ بوسائل حديثة مثل العقد اإلدارؼ اإللكتروني و اتب
عمى دراسات و أبحاث لتشخيص أوجو الضعف و االنحراف في كفاية األداء 
و الطرق المناسبة لتفادؼ األخطاء في العمل اإلدارؼ و أىم ىذه األساليب ىي 

 العقد اإلدارؼ اإللكتروني.
 
 

                                                           
(1)

جايؼح د. فارٔق دمحم االتاصٍزي، ػمذ االشرزان فً لٕاػذ انًؼهٕياخ ػثز شثكح األَرزَد، دار ان

 .17،ص5775انجذٌذج، اإلسكُذرٌح، 
 (5)

 .14يٍُز دمحم انجُثًٓ ٔ يًذٔح دمحم انجُثًٓ، انًصذر انساتك، ص 
 (7)

 .740، ص1885آ.د. ػثذ انغًُ تسًٍَٕ، أصٕل ػهى اإلدارج، انذار انجايؼٍح،  
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 المبحث الثاني
 أثر تنفيذ العقد و المنازعات الناشئة عنه 

عقد يجب أن يكون ىناك إيجاب و قبول فإذا صدر  من المعموم أن أؼ 
اإليجاب و توافق مع قبول يحدث التراضي و ينعقد العقد سواء أكان تقميديًا أم إلكترونيًا 
و عميو فإن التنفيذ سيتم عن طريق قيام الطرف األول في العقد بتنفيذىا التزم بو أؼ أن 

ذ الطرف اآلخر اللتزامو بأن يدفع يؤدؼ الخدمة أو يسمم السمعة المتفق عمييا و تنفي
ثمن السمطة أو الخدمة و غالبًا ما يتم ذلك إلكترونيًا و ما يترتب عمى ىذا التنفيذ من 
مسؤوليات في حالة عدم التنفيذ لذلك سنقسم ىذا البحث إلى ثالثة مطالب األول 

سائل نخصص ألثر تنفيذ العقد و الثاني لممنازعات الناشئة عن تنفيذه و الثالث لو 
 تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذه.

 المطمب األول
 أثر تنفيذ العقد

لقد حرصت معظم القوانين عمى مسألة التسميم فنص القانون المدني العراقي)  
، أما ما يخص (1)عمى البائع أن يسمم المبيع و توابعو إلى المشترؼ عند نقده الثمن...(

ونية فيقصد بيا )المدة بين وقوع الطمب من خالل التجييز و التسميم في المواقع اإللكتر 
فمحل العقد ىو الشيء الذؼ ، موقع المنظمة عمى األنترنت و استالم المشترؼ لطمبو(

يمتزم المدين لقيام بو كنقل حق عيني أو أداء عمل و يشترط في المحل أن يكون معينًا 
موجود وان تخمف أؼ شرط من أو قاباًل لمتعيين و ان يكون مشروعًا وموجودًا أو قاباًل ل

ذلك يعد العقد باطاًل و ينطبق عمى ذلك العقد اإلدارؼ اإللكتروني فقد أكد العقد 
النموذجي الفرنسي لمتجارة اإللكترونية عمى وجوب تحديد العضات الرئيسية لمسمع و 
 الخدمات المعروضة إال أنو ال يكون ضروريًا تحديد المحل وقت إبرام العقد إذ يكفي أن
يكون قاباًل لمتعيين شرط أن ال يترك التحديد ألحد المتعاقدين لكن من الصعب في 
نطاق األنترنيت تحديد محل العقد و ذلك عندما يدعي المستفيد بأن المتعيد لم يقم 

                                                           
(1)

 انًؼذل. 1821نسُح  47يٍ لإٌَ يذًَ ػزالً رلى  271انًادج 
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بعممو بشكل كامل و يجيب المتعيد بأن ىذا االلتزام ال يدخل ضمن صمب موضوع 
إال عند التنفيذ و ذلك ألن القضاء يرفض تعديل  العقد إذ إن العقد ال يعني بشكل كاف

 .(1)العقد إذا كان واضحًا ال يحتاج إلى تفسير
بعبارة أخرػ يكون المحل في العقد اإلدارؼ اإللكتروني معينًا عن طريق وصف  

المنتج أو الخدمة وصفًا مانعًا من الجيالة عمى شاشة الكومبيوتر عبر شبكة األنترنيت 
ات الويب أو الكتالوج اإللكتروني و المقصود بالمقايضة ىو سواء من خالل صفح

االطالع عمى المبيع اطالعا يمكن من معرفة حقيقتو مرفقًا لطبيعتو و المعاينة التي 
يتحقق معيا العمم الكافي لدػ العمم بحقيقة المبيع ىي التي تحصل عند إبرام العقد 

 .(2)مًا كافياً بحيث يرد القصد عمى المبيع وىو معموم لممشترؼ عم
أما عن ركن السبب وىو الغرض الذؼ يقصده المتعاقدين من ىذا االتفاق فمن  

النادر أن تتعاقد اإلدارة دون سبب أو بسبب باطل فالسبب ركن جوىرؼ في العقد 
اإلدارؼ و ذلك ألفن الدوافع التي تبعث اإلدارة عمى التعاقد دائما بتحقيق الصالح العام 

، أما عن مكان تسميم العقد اإللكتروني فتعد المستندات (3)فق العامولضرورات سير المر 
اإللكترونية قد أرسمت من المكان الذؼ يقع فيو عمل الموقع و انيا استممت في المكان 

يعد محل اإلقامة ، الذؼ يقع فيو عمل المرسل إليو و إذا لم يكن ألؼ منيما مقر عمل
، أما عن نفقات (4)إليو  أتفقا عمى غير ذلك مقرًا لمعمل ما لم يكن الموقع و المرسل

التسميم فاألصل أنيا تكون عمى البائع إال إذا كان ىناك اتفاق عمى غير ذلك و ىناك 
صعوبات تتعمق بالبريد في تأخير اتفاق أو نص عمى غير ذلك وىناك صعوبات تتعمق 

 .(5)بالبريد تسبب في تأخير التسميم

                                                           
 (1)

 .112،ص5775سٍ يجاْذ، انرؼالذ ػثز االَرزٍَد، دار انكرثح انمإٍََح، يصز،د. أسايح أتٕ انذ 
(5)

يًذٔح يثارن، أدكاو انؼهى تانًثٍغ ٔ ذطثٍماذّ فً ضٕء ذمذو ٔسائم انركُٕنٕجٍا انًؼاصزج، 

 .774، ص1889أطزٔدح دكرٕراِ، كهٍح انذمٕق، جايؼح انماْزج، 
 (7)

 .112، ص5717انثاًَ، دار انثمافح نهُشز، ػًاٌ ، د. َٕاف كُؼاٌ، انمإٌَ اإلداري، انكراب 
(4)

  5715نسُح  09/أٔال( يٍ لإٌَ انرٕلٍغ اإلنكرزًَٔ ٔ انًؼايالخ اإلنكرزٍَٔح رلى 51ذُظز انًادج )
(2)

 .177د. أسايح أتٕ انذسٍ يجاْذ  ،يصز ساتك، ص
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او المتعاقد مع اإلدارة ( بتسميم السمطة يقع عمى  وبعد ان يقوم البائع ) الشركة 
عاتق المشترؼ ) اإلدارة ( أداء الثمن ويقصد بالثمن ىنا الوفاء اإللكتروني وىو وفاء 
بالتزام نقدؼ بوسيمة الكترونية مثل الشبكات اإللكترونية و الكمبياالت اإللكترونية و 

ن التوقيع اإللكتروني و المعامالت ، وقد أشار إلى ذلك قانو (1)بطاقات الدفع الممغنطة
عمى انو يجوز تحويل األموال بوسائل  2012( لسنة 87اإللكترونية العراقي رقم )

إلكترونية وعمى كل مؤسسة تمارس أعمال التحويل اإللكتروني لألموال اتخاذ اإلجراءات 
 .(2)الكفيمة بقديم خدمات مؤمنة لمزبائن والحفاظ عمى سرية المعامالت المصرفية

وقد عرف بعض الفقو الوفاء اإللكتروني بأنو ) تعيد يعطيو مصدره لشخص  
طبيعي أو معنوؼ بناء عمى عقد بينيما يمكنو من شراء أو بيع السمع وغيرىا أو من 

 (.(3)الحصول عمى الخدمات أو تقديميا
 ووسائل الوفاء اإللكتروني ىي وسائل حديثة لموفاء منيا:

عبارة عن بطاقات بالستيكية و مغناطيسية يصدرىا البنك النقود البالستيكية و ىي 
، واشيرىا الفيزا والماستر كارت و تكون ىذه البطاقات (4)الصالح عمالئو بداًل من النقود

أو النقود مدفوعة القيمة المالية سمفًا ومخزنة فييا إضافة إلى النقود االئتمانية 
لرمزية و تعرف بأنيا تسجيل لقيمة العممة اإللكترونية و يطمق عمييا النقود الرقمية أو ا

الوثيقة و المقيدة في شكل إلكتروني و يمنح فييا البنك لحامميا تسيياًل ائتمانيًا حيث 
يستطيع استعماليا لمحصول عمى السمع  الخدمات و يتولى البنك السداد ثم يقوم الحامل 

منح البنوك ىذه البطاقات بسداد ما دفعو البنك مع الفوائد خالل اجل متفق عميو و ال ت

                                                           
 (1)

 ٔيا تؼذْا. 78د. أسايح أتٕ انذسٍ يجاْذ، يصذر ساتك، ص 
(5)

 ( يٍ انمإٌَ أػالِ.54،52انًادج ) 
 (7)

،جذج، 1، ج0دسٍ انجٕاْزي، تطالاخ االئرًاٌ، تذث يُشٕر فً يجهح انفمّ اإلساليً، ع 

 .709، ص1885
(4)

دمحم ايٍٍ انزٔيً، انرؼالذ اإلنكرزًَٔ ػثز األَرزَد، دار انًطثٕػاخ انجايؼٍح، اإلسكُذرٌح، 

 .177، ص5774
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 .(1)إال بعد التأكد من مالئمة العميل أو الحصول منو عمى ضمانات عينية أو شخصية
إضافة إلى وسيمة الوسائط اإللكترونية المصرفية منيا الياتف المصرفي خدمة  

األنترنيت المصرفي واىميا الياتف المصرفي و يعني ، المقاصة اإللكترونية المصرفية
ساعة و ىناك البنك المحمول وىو الذؼ  24رفية تقدم لمعمالء عمى مدار بخدمة مص

يقدم خدمة بنكية متميزة عن بعد في جميع األوقات و ذلك باستخدام االتصال الياتفي 
عن طريق األنترنت حيث يقوم العميل بطمب رقم معين و يقوم جياز خاص محمول 

لرقم السرؼ الذؼ سبق وان أعطاه عميو برنامج معمومات بالرد عميو و يطمب إدخال ا
البنك لو ثم يقوم الجياز بتحويمو إلى موظف يطمق عميو خادم العمالء و في ىذه 
المحظة تظير صورة العميل األكيدة عمى الشاشة أمام الموظف و تظير بياناتو و بذلك 

 .(2)يحصل عمى الخدمة فوراً 
 المطمب الثاني

 المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد
د التوقيع اإللكتروني من أىم المنازعات التي تنشأ من جراء التنفيذ و يعرف يع 

التوقيع اإللكتروني بأنو توقيع رقمي يرتبط حتمًا ببيانات يستعمميا صاحب التوقيع تعبيرًا 
( من قانون االونسترال 2، و قد عرفت المادة )(3)عن قبولو لمستوػ ىذه البيانات
لكترونية التوقيع بأنو بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في النموذجي بشأن التوقيعات اإل

رسالة بيانات أو مضافة الييا ومرتبطة بيا منطقيًا يجوز ان تستخدم لتعيين ىوية 
الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات و لبيان موافقة الموقع عمى المعمومات الواردة في 

 .(4)رسالة البيانات

                                                           

 
(1)

و، انُظاو انمإًََ نهُمٕد اإلنكرزٍَٔح، جايؼح تاتم، كهٍح َٓى خانذ ػٍسى ٔ أسزاء خضٍز يظهٕ

 انمإٌَ، يُشٕراخ األَرزٍَد ػهى يٕلغ 

www.uobaylon.edu.iq  
 (5)

د. ػثذ انفراح تٍٕيً دجاسي، انُظاو انمإًََ نذًاٌح انذكٕيح اإلنكرزٍَٔح، دار انفكز انجايؼً  

 .788، ص5777، نهُشز
(7)

 .112د. أسايح اتٕ انذسٍ يجاْذ، انرؼالذ ػثز األَرزَد، يصذر ساتك، ص
(4)

 .14د. دمحم أيٍٍ انزٔيً، يصذر ساتك، ص

http://www.uobaylon.edu.iq/
http://www.uobaylon.edu.iq/
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م يبين لنا ما ىي اآلثار القانونية لمتوقيع و نالحع عمى ىذا التعريف ل 
اإللكتروني و ىذا ما بينو القانون المدني الفرنسي الذؼ نص عمى ان التوقيع 
اإللكتروني أنما يدل عمى شخصية صاحبو و يضمن عالقتو بالواقعة التي أجراىا و 

د ، وق(1)تؤكد شخصية صاحبو وصحة الواقعة المنسوبة اليو إلى ان يثبت عكس ذلك
درج بعض الفقو الفرنسي عمى ان التوقيع اإللكتروني ىو مجموعة من اإلجراءات 
التقنية التي تمكن من تحديد شخصية من يصدر عنو ىذه اإلجراءات و قبولو بمضمون 

 .(2)التصرف الذؼ يصدر التوقيع بشأنو
بينما يعرفو البعض بأنو عبارة عن حروف أو أرقام او رموز او إشارات ليا  
منفرد تسمح بتحديد شخصية صاحب التوقيع و تميزه عن غيره وىو الوسيمة طابع 

الضرورية لممعامالت اإللكترونية  في إبراميا و تنفيذىا و المحافظة عمى سرية 
، أما بالنسبة لحجية التوقيع اإللكتروني فيجوز التوقيع (3)المعمومات و الرسائل

من جية التصديق و توافرت فيو  اإللكتروني الحجية في اإلثبات اذا كان معتمدا
 الشروط األتية :

 ان يرتبط التوقيع اإللكتروني بالموقع وحده دون غيره. -1
 ان يكون الوسيط اإللكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره. -2
 ان يكون أؼ تعديل أو تبديل في الوقيع اإللكتروني قاباًل لمكشف. -3
 .(4)ة بتعميمات يصدرىا الوزيران ينشأ وفقًا إلجراءات التي تحددىا الوزار  -4

كما يكون لمتوقيع اإللكتروني في نطاق المعامالت المدنية و التجارية و اإلدارية ذات 
الحجية المقررة لمتوقيع اإللكتروني اذا روعي في إنشائو الشروط المنصوص عمييا في 

لكتروني ( من قانون التوقيع اإل5ىذا القانون، وىي ذات الشروط التي وضحتيا المادة )
 .(5) 2012لسنة  78و المعامالت اإللكترونية العراقي رقم 

                                                           

 
(1)

 ( يٍ انمإٌَ انًذًَ انفزَسً.711انًادج) 
(5)

 .10د. دمحم أيٍٍ انزٔيً، انًصذر انساتك، ص
 (7)

 .108، ص5777دار انفكز انجايؼً،  د. يذذ دسٍٍ يُصٕر, انًسؤٔنٍح اإلنكرزٍَٔح، 
(4)

 .5715نسُح  09( يٍ لإٌَ انرٕلٍغ اإلنكرزًَٔ ٔ انًؼايالخ اإلنكرزٍَٔح رلى 2انًادج )
 (2)

 .74يٍُز ٔيًذٔح انجُثًٓ، انًصذر انساتك، ص 
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لسنة  14رقم  وىذا ما ذىب اليو المشرع المصرؼ في قانون التوقيع اإللكتروني 
إذ نص عمى ان لمتوقيع اإللكتروني في نطاق المعامالت المدنية و التجارية و  2004

اإلدارية ذات الحجية المقررة لمتوقيعات في أحكام قانون اإلثبات في المواد المدنية و 
التجارية إذا روعي في أنشائو و إتمامو الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانون و 

 .(1)نية و التقنية التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانون الضوابط الف
كما ان المشرع المصرؼ قد أقّر حماية جنائية لمتوقيع اإللكتروني اذ عاقب  

بعقوبة الحبس و بغرامة ال تقل عن عرة األف جنيو و ال تتجاوز مئة ألف جنيو أو 
وسيطًا أو محررًا إلكترونيًا أو  بإحدػ ىاتين العقوبتين كل من أتمف أو عيب توقيعًا أو

، (2)زّور شيئًا من ذلك بطريق االصطناع أو التعديل أو التحويل أو بأؼ طريق آخر
نالحع ان المشرع العراقي لم يتطرق إلى مثل ىذه الحماية سواء أكانت جنائية أم 

ي لذلك ندعوا المشرع العراق 2012لسنة  78مدنية في قانون التوقيع اإللكتروني رقم 
إلى تضمين القانون نصوص لحماية التوقيع اإللكتروني من اإلتالف و التزوير عمى 

 غرار ما فعمو المشرع المصرؼ.
ومن جية أخرػ نالحع ان العقود اإلدارية اإللكترونية التي تبرميا الجيات  

الحكومية تشيدًا نموًا متصاعدًا عمى نحو يصعب حصد العقود المرتبطة بالنشاط 
لتعدد أشكاليا و تنوع صورىا حنى باتت العقود اإللكترونية و المتصمة  اإللكتروني

بالخدمات اإللكترونية تشكل نسبة كبيرة بسبب سيولة إبراميا و تنفيذىا و ىذا ما دفعنا 
إلى التساؤل ىل تنطبق تعميمات تنفيذ العقود الحكومية عمى ىذا النوع من العقود ؟ 

كون بالنفي ألن طبيعة ىذه العقود تختمف عن العقود لإلجابة عمى ىذا التساؤل برأينا ي
الحكومية و قد يتفقان من حيث أطراف العقد لكن طريقة إبرام العقد باسموب المناقصة 
و اإلعالنات عن المناقصة و تحميل العطاءات و سريتيا ىذا ما تختمف بو العقود 

 الحكومية عن العقود اإللكترونية.

                                                           
(1)

 . 5774نسُح  14( يٍ لإٌَ انرٕلٍغ اإلنكرزًَٔ انًصزي رلى 14انًادج )
 (5)

 .5774نسُح  14انرٕلٍغ اإلنكرزًَٔ انًصزي رلى ( يٍ لإٌَ 57انًادج )
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راقي إلى إيجاد نظام قانوني خاص بالعقود لذلك نحن ندعو المشرع الع 
اإللكترونية و تكييف بعضيا عمى إنيا عقود إدارية خاصة بعد التطور اإللكتروني و 

 ظيور ما يسمى بالحكومة اإللكترونية.
 

 المطمب الثالث
 وسائل تسوية منازعات العقود اإلدارية اإللكترونية

ية اإللكترونية لتحقيق أىداف في ظل التزايد المستمر ألىمية العقود اإلدار  
المرافق العامة و تزايد االىتمام بوسائل فض المنازعات المتعمقة بيذه العقود بدأت 
األنظار تتجو نحو وسائل تحقق الفائدة العممية بالنسبة لممتعاقدين من اإلدارة 

أن نظرية ، و نظرًا ألن العقد اإلدارؼ اإللكتروني يتسم بالطابع الدولي و بما (1)واألفراد
العقد اإلدارؼ نظرية قضائية أنشأىا القضاء اإلدارؼ و طورىا القضاء اإلدارؼ في 
فرنسا فإن الدول التي يختص القضاء اإلدارؼ فييا في منازعات ىذه العقود و غالبية 
فق القانون العام ال ترػ بدياًل عن القضاء اإلدارؼ لفض منازعات العقود اإلدارية إال 

طور العالقات االقتصادية و التقدم التكنولوجي في العالقات التجارية أن العولمة و ت
بين الدول و توجس األجنبي من القضاء الوطني جعمت المشرع في كثير من الدول 

 يجيز المجوء إلى بديل اتفاقي عن القضاء الوطني وىو التحكيم.
ية اإللكترونية لذا سنسمط الضوء عمى التحكيم و القضاء لحل منازعات العقود اإلدار 

لنرػ أييما أكثر تحقيقًا و انسجامًا مع اليدف و الغاية التي دفعت اإلدارة إلبرام العقد 
اإلدارؼ و أؼ وسيمة لفض منازعات العقد تنسجم مع متطمبات سير المرفق العام 
بانتظام و اطراد ذلك الن الغاية من إبرام العقد اإلدارؼ ىو ضمان سير المرفق العام 

 خدمات لجميور المواطنين بشكل مستمر. و تقديم
فبالنسبة لمقضاء نالحع ان المشرع قد يحدد الجية القضائية المختصة بالنظر  

في منازعات العقد كما فعل المشرع الفرنسي الذؼ أناط بالقضاء اإلدارؼ اختصاص 
                                                           

 (1)
د. ػًز طارق ػثذ انؼشٌش، دٔر انرذكٍى فً يُاسػاخ انؼمذ اإلداري يٍ يُشٕراخ االَرزٍَد ػهى  

  .www.iasj.netانًٕلغ    

http://www.iasj.net/
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النظر في منازعات عقود إدارية سّماىا ثم أصبحت لو الوالية العامة لمنظر في 
عات العقود اإلدارية جميعًا و جعل معيار تمييز العقد اإلدارؼ ىو صمتو بالمرفق مناز 

 العام.
عندما وسع  1949وكذلك فعل المشرع المصرؼ في قانون مجمس الدولة  

وفي العراق ، اختصاصات القضاء اإلدارؼ ليشمل المنازعات لبعض العقود اإلدارية
ي منازعات العقود اإلدارية شأنيا أعطى المشرع لمقضاء العادؼ اختصاص النظر ف

شأن أؼ عقد آخر إال ان القضاء العادؼ طبق أحكام نظرية العقد اإلدارؼ و ىذا ما 
ذىبت إليو محكمة التمييز العراقية في قرار ليا جاء فيو ) ولما كان ىذا العقد قد 
 أبرمتو اإلدارة مع المقاول من أجل إنشاء مرفق عام ... متوسمة في ذلك بأسموب

وشروط غير مألوفة من إجراء مناقصة عامة و اشتراط تأمينات و ، القانون العام
 . (1)فإنو يكون عقدًا إداريًا متميزًا عن العقود المدنية...(، غرامات تأخير

إضافة إلى حكم آخر لمحكمة التمييز جاء فيو ) ال جناح عمى المحاكم إذا ما  
ضائيا ميمة القضاء اإلدارؼ وما درج طرح عمييا نزاع حول العقود ان تمارس في ق

عميو من حمول لمتوفيق بين المصالح العامة و بين مصالح األفراد وحقوقيم ألن والية 
، أما فيما يتعمق (2)المحاكم تتسع لجميع المنازعات إال ما استثنى بنص خاص(

بالتحكيم وىو وسيمة من وسائل فض المنازعات الحاصمة بين اطراف معينين بواسطة 
، ومن القوانين التي أخذت بالتحكيم القانون الفرنسي (3)شخص او أشخاص من الغير

و القانون  1983المعدل و قانون أصول المحاكمات المدنية المبناني عام  1975لعام 
و كذلك قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  1994لسنة  27المصرؼ لمتحكيم رقم 

( لسنة 2عميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )المعدل إضافة إلى ت 1969لسنة  83
أخذت بالتحكيم أيضا كأسموب من أساليب تسوية منازعات العقد اإلدارؼ و لقد  2014

أنساق جانب كبير من الفقو مع موجة ) تشريعات إجازة التحكيم( فيثار التساؤل ىل 
                                                           

 (1)
 .747د. ياْز صانخ ػالٔي، انمإٌَ اإلداري، يصذر ساتك، ص 

 (5)
أشار انٍّ د. ياسٌ نٍهٕ راضً، انمإٌَ  54/1/1811فً  1294لزار يذكًح انرًٍٍش رلى  

 .545،ص5779اإلداري، يطثؼح ْأار، دْٕن، 
(7)

 .4د. ػًار طارق ػثذ انؼشٌش، انًصذر انساتك، ص
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دارؼ و صمة يتفق التحكيم  بعده وسيمة من وسائل فض المنازعات مع فمسفة العقد اإل
العقد بالمرفق العام؟ لإلجابة عمى ىذا التساؤل عمينا بيان موقف المشرع و القضاء من 

 التحكيم في منازعات في العقود اإلدارية اإللكترونية .
فقد حظر المشرع في دول مختمفة التحكيم في العقود اإلدارية حتى السنوات  

رع الدولة و األشخاص المعنوية العامة األخيرة من القرن العشرين ففي فرنسا منع المش
اإلقميمية و المؤسسات العامة من المجوء إلى التحكيم  ويستن ىذا المنع إلى المادة 

( من القانون المدني الجديد اما القضاء اإلدارؼ فإن ممس الدولة الفرنسي قد 2060)
ؼ عام ال أرسى أساسا عامًا لمحظر مفاده انو ال يمكن قبول او تصور ان شخص معنو 

 .(1)يثق بقضاء الدولة او يخضع منازعاتو لغيره
إال ان العولمة و ما أحدثتو ثورة المعمومات التكنولوجية من تقدم و االىتمام  

المتزايد بالعقود اإلدارية اإللكترونية دفع المشرع الفرنسي إلى قبول التحكيم في العقود 
( 27قانون التحكيم رقم ) وفي مصر قبل صدور، اإلدارية بشروط وضوابط محددة

كان الرأؼ يقضي بعدم جواز التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ألن  1994لسنة 
مجمس الدولة أعطى اختصاص النظر في المنازعات لمقضاء اإلدارؼ ثم صدر بعد 
ذلك قانون التحكيم لينص صراحة عمى جواز المجوء الى التحكيم في العقود اإلدارية 

وافقة الوزير المختص او من يتولى اختصاصو عمى اتفاق التحكيم بعد استحصال م
 . (2)في منازعات العقود اإلدارية و لم يجز تفويض ىذا االختصاص

وقد استقرت المحكمة الدستورية العميا في مصر في أحكاميا عمى عدم  
فالتحكيم اختيارؼ وليس ، دستورية النص عمى التحكيم اإلجبارؼ بدياًل عن القضاء

جبارؼ أجاز المشرع المجوء اليو استثناء من األصل وىو المجوء الى قاضي العقد إ
 . (3)واشترط فيو موافقة الوزير المختص

                                                           
 (1)

، دار ٔائم نهُشز 1د. ياْز صانخ ػالٔي، ذذٕالخ انمإٌَ اإلداري فً ظم انؼٕنًح، ط 

 .517، ص5718ٌغ، ٔانرٕس
 (5)

 .57، ص5774د. ياجذ راغة انذهٕ، انؼمٕد اإلدارٌح ٔ انرذكٍى، دار انجايؼح انجذٌذج،  
(7)

 .57د. ياجذ راغة انذهٕ، يصذر ساتك، ص
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( 2( من قانون تنفيذ العقود الحكومية رقم )8اما في العراق فقد نصت المادة ) 
عمى ) يمتزم طرفا العقد باختيار األسموب األمثل لتسوية المنازعات  2014لسنة 

الناجمة عن تنفيذه بينيما وفقًا ألحد األساليب المنصوص عمييا في ىذه المادة وفق 
شروط التعاقد المتفق عمييا و التي يجب ذكرىا ابتداًء في وثائق المناقصة وأسموب 

ويرػ بعض ، تسوية المنازعات المنصوص عمييا ىي التوفيق والتحكيم و القضاء(
( من الدستور العراقي 27فيو مخالفة لنص المادة ) الفقو ان ىذا النص لم يكن موفقًا و

( من 72و71التي تنص عمى حرمة األموال العامة وواجب حمايتيا و نص المادتين )
كما ان التحكيم في العقود اإلدارية اإللكترونية فيو مضار و ، القانون المدني العراقي

ارؼ قد بنيت عمى يد مخاطر كبيرة عمى الدول العربية و ذلك ألن نظرية العقد اإلد
القاضي اإلدارؼ ليدف أساسي ىو تحقيق مصمحة المرفق العام و ضمان سيره 
باستمرار و ال يمكن تحقيق ىذا اليدف اال بحصر منازعات التي يبنوىا العقد اإلدارؼ 

 .(1)سواء التقميدؼ او اإللكتروني بيد القضاء اإلدارؼ 
ل بأن القاضي اإلدارؼ ىو قاضي ويساق ىذا الرأؼ الحجج القانونية التي تتمث 

محايد بين طرفي النزاع ) اإلدارة و المتعاقد معيا( و لكن ىذا الحياد ال يعني عدم 
انحيازه لمصمة المرفق العام فيو في أؼ نزاع بين طرفي العقد ينظر إلى مصمحة  

رة المرفق العام أواًل ثم يضع الحل الذؼ يضمن ىذا اليدف اما المحكم الذؼ ليس لو خب
القاضي اإلدارؼ قد ينظر الى موضوع النزاع نظرة بعيدة عن ىذه االعتبارات و يتيدد 
سير لمرفق العام و بالتالي تصاب المصمحة العامة بضرر كبير كما ان مبدأ دوام 
سير المرافق العامة بانتظام و اطراد ومن جانب اخر فإن دوام سير المرفق العام 

ادغ الدستورؼ حتى ان بعض الدساتير الحديثة مثل اصبح منذ عشرات السنين من المب
قد نص عميو في جمب الدستور كمادة دستورية ممزمة  2011الدستور المغربي لسنة 

لجميع السمطات و ان اؼ نص يتعارض مع ىذا المبدأ يكون بالتالي نص غير 
 .(2)دستورؼ 

                                                           
(1)

 .545د. ياْز صانخ ػالٔي، ذذٕالخ انمإٌَ اإلداري فً ظم انؼٕنًح، يصذر ساتك، ص
(5)

 ٔٔ...511تك، صٌُظز د. ياْز صانخ ػالٔي، انًصذر انسا
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روني أنو ونحن بدورنا نؤيد ىذا الرأؼ ألنو من خصائص العقد اإلدارؼ اإللكت 
عمى إمكانية المجوء  2006ذو طابع دولي وقد تضمن قانون االستثمار األجنبي لسنة 

إلى التحكيم و بما ان العقود المبرمة وفق ىذا القانون ىي عقود إدارية دوية فإذا كان 
ىناك جانب إدارؼ فإن معيار تحديد العقد اإلدارؼ ىو اتصالو بمرفق عام فإن مبدأ 

العام أصبح من المبادغ الدستورية األمر الذؼ يجعل من النصوص دوام سير المرفق 
التشريعية التي أجازت التحكيم غير دستورية لمخالفتيا فمسفة العقد اإلدارؼ وىو 
ضمان سير الرفق العام، لكن من ناحية أخرػ نالحع ان التطور اإللكتروني و عولمة 

إلى المجوء الى التحكيم بعده  االتصاالت و األنترنيت كميا عوامل دفعت معظم الدول
 وسيمة من وسائل فض منازعات العقود اإلدارية اإللكترونية.

 الخاتمة
ان دراسة العقد اإلدارؼ اإللكتروني ىي دراسة في اإلدارة العامة الحديثة لمدولة  

من حيث تقديم وسائل حديثة و استخدام شبكة المعمومات اإللكترونية و اعتمادىا في 
 :موعة من النتائج و التوصيات منيايير أنماط العمل و قد توصمنا إلى مجالعمل او تغ

 -أواًل:
يمكن تعريف العقد اإلدارؼ اإللكتروني بأنو اتفاق يبرم وينفذ عن طريق شبكة  -1

 األنترنيت و ذلك من اجل تسيير مرفق عام و تقديم خدمة لجميور المواطنين.
في إنجاز األعمال أضاف إلى من خصائص العقد اإلدارؼ اإللكتروني السرعة  -2

وجود الوسيط  اإللكتروني كما يتميز بطابعو الدولي كما يمكن إثباتو عبر المحور 
 اإللكتروني او التوقيع اإللكتروني.

و يمكن عد العقد اإلدارؼ اإللكتروني وسيمة من وسائل الرقابة الذاتية و ذلك  -3
 لتفادؼ األخطاء في األعمال اإلدارية.

لمحل في العقد اإلدارؼ معين تعيينًا نافيًا لمجيالة و ان يكون يجب ان يكون ا -4
ىناك سبب يدفع اإلدارة الى التعاقد يتمثل بضرورات تسيير المرفق العام النتظام 

 واطراد.
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يعد التوقيع اإللكتروني من اىم المنازعات التي تنشأ جراء تنفيذ العقد اإلدارؼ  -5
 اإللكتروني.

ئل فض منازعات العقود اإلدارية اإللكترونية و يعد القضاء والتحكيم من وسا -6
 التقميدية.

 
 ثانيًا: التوصيات

نوصي بإيجاد تشريع خاص لمعقود اإلدارية اإللكترونية يتناول مسألة انعقاد العقد  -1
وشروطو و خصائص و المنازعات التي يثيرىا و القضاء المختص بفض 

 المنازعات.
وني و جعمو نوع من أنواع الرقابة الذاتية نوصي بتفعيل دور العقد اإلدارؼ اإللكتر  -2

عمى مؤسسات الدولة و ندعو بعض الشركات التجارية التي تعقد عقود إدارية 
إلكترونية اػ تفعيل دور الرقابة الذاتية لمموظفين و ذلك من اجل تحمل 
مسؤولياتيم و اتخاذ القرار الصائب و بالتالي سيؤدؼ ذلك إلى زيادة والئيم 

لشركة وزيادة اإلنتاج لشعورىم بالدور المحورؼ في مؤسستيم و لممؤسسة او ا
 انعكاس ذلك عمى زيادة األرباح و تحقيق المصمحة العامة .

إعطاء القضاء اإلدارؼ االختصاص الحصرؼ لمنظر في منازعات العقود اإلدارية  -3
حاز التقميدية و اإللكترونية  الن القضاء اإلدارؼ محايد بين طرفي النزاع  ولكنو من

 لمصمحة المرفق العام.
نوصي المشرع العراقي بضرورة التقييد في إحالة النزاع المتعمق بالعقود اإلدارية  -4

 اإللكترونية إلى التحكيم ومنح االختصاص في ذلك لمقضاء اإلدارؼ.
 

 قائــــــمة المراجــــــــع

 اوالَ/ المؤلفات العامة

 .                             5775َرزَد، دار انًكرثح انمإٍََح،يصز،د. أسايح أتٕ انذسٍ يجاْذ  ،انرؼالذ ػثز اال -1

د. اَس جؼفز، انًثادئ اإلدارٌح نُظى انًُالصاخ ٔ انًشاٌذاخ فً يصز ٔ الئذرّ انرُفٍذٌح  -5

 .5777يغ دراسح ػمٕد انثٕخ، دار انُٓضح انؼزتٍح، انماْزج ،
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،جذج، 1، ج0انفمّ اإلساليً، عدسٍ انجٕاْزي، تطالاخ االئرًاٌ، تذث يُشٕر فً يجهح  -7

1885. 

 . 1894، 4د. سهًٍاٌ انطًأي، األسس انؼايح نهؼمٕد اإلدارٌح، ط -4

د. صانخ انًُشالٔي، انمإٌَ انٕاجة انرطثٍك ػهى ػمٕد انرجارج اإلنكرزٍَٔح، دار انُٓضح  -6

 .5772انؼزتٍح، انماْزج، 

 .1885، آ.د. ػثذ انغًُ تسًٍَٕ، أصٕل ػهى اإلدارج، انذار انجايؼٍح -1

د. فارٔق دمحم االتاصٍزي، ػمذ االشرزان فً لٕاػذ انًؼهٕياخ ػثز شثكح األَرزَد، دار  -0

 .5775انجايؼح انجذٌذج، اإلسكُذرٌح، 

د. ػثذ انفراح تٍٕيً دجاسي، انُظاو انمإًََ نذًاٌح انذكٕيح اإلنكرزٍَٔح، دار انفكز  -9

 .5777انجايؼً نهُشز، 

نجُثًٓ، انطثٍؼح انمإٍََح نهؼمذ اإلنكرزًَٔ، دار انفكز يٍُز دمحم انجُثًٓ ٔيًذٔح دمحم ا -8

 .5774انجايؼً، 

 .5710، دار انذاكزج نهُشز ٔانرٕسٌغ، 1د. ياْز صانخ ػالٔي، انمإٌَ اإلداري ،ط -17

دمحم ايٍٍ انزٔيً، انرؼالذ اإلنكرزًَٔ ػثز األَرزَد، دار انًطثٕػاخ انجايؼٍح، اإلسكُذرٌح،  -11

5774. 

 . 5777انًسؤٔنٍح اإلنكرزٍَٔح، دار انفكز انجايؼً،  د. دمحم دسٍٍ يُصٕر, -15

 .5774د. ياجذ راغة انذهٕ، انؼمٕد اإلدارٌح ٔ انرذكٍى، دار انجايؼح انجذٌذج،  -17

 ثانيا/ البحوث:

د. ادًذ ػثذ انكزٌى ساليح، األَرزَد ٔ انمإٌَ انذٔنً انخاص، فزق او ذاللً تذث يمذو  -2

 ٍَد، كهٍح انشزٌؼح ٔ انمإٌَ، انًؼارف انؼزتٍح انًرذذج.نًؤذًز انكٕيثٍٕذز ٔ انمإٌَ ٔ اإلَرز

 -ثالثا/ القــــــــــــوانين:

 .5715نسُح  09لإٌَ انرٕلٍغ اإلنكرزًَٔ ٔ انًؼايالخ اإلنكرزٍَٔح رلى  -1

 .5771نسُح  29انمإٌَ رلى  -5

 انمإٌَ انًذًَ انفزَسً. -7

 . 5774نسُح  14لإٌَ انرٕلٍغ اإلنكرزًَٔ انًصزي رلى   -4

  -عا/ المصــــــادر اإللكترونية:راب

د. ػًز طارق ػثذ انؼشٌش، دٔر انرذكٍى فً يُاسػاخ انؼمذ اإلداري يٍ يُشٕراخ  -1

  .www.iasj.netاالَرزٍَد ػهى انًٕلغ    

تاتم، َٓى خانذ ػٍسى ٔ أسزاء خضٍز يظهٕو، انُظاو انمإًََ نهُمٕد اإلنكرزٍَٔح، جايؼح  -5

  www.uobaylon.edu.iq كهٍح انمإٌَ، يُشٕراخ األَرزٍَد ػهى يٕلغ
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