
 

 

بدعوتكم لحضور وكلية القانونتتشرف كلية الدراسات العليا   

رسالة الماجستيرمناقشة   

 العنوان

الناشئة عن العقود اإلدارية المنازعات التحكيم كوسيلة لفض  

)دراسة مقارنة(   

 للطالب 

المرزوقي عبد هللاادل جمال ع  

 المشرف

  العامقسم القانون ، مجدي شعيبأ.د. 

 كلية القانون
 المكان والزمان

صباحا   10:00  

7201أكتوبر  23الموافق  ،الخميس  

 طالب مبنى كلية القانون ، ( بالطابق األرضي0012المحكمة التعليمية ) قاعة

 الملخص

يتناول هذا البحث تسليط الضوء على موضوع )التحكيم في العقود اإلدارية( ألهميته وما يرتبه من آثار على اإلدارة والتزاماتها، 

وما يستتبع ذلك بطبيعة الحال من آثار على االقتصاد الوطني، ولبيان المقصود بمفهوم التحكيم في العقود اإلدارية فقد تناول 

كيم، ومن ثم بيان مفهوم العقد اإلداري من الناحية القانونية، ومن ثم تناول الباحث موضوع البحث البحث بيان مفهوم التح

حيث إن قيام اإلدارة  الخاص بالتحكيم في العقود اإلدارية من حيث مدى مشروعيته وتناسبه مع التشريعات ووضع الدولة.

ات تتعلق بالحقوق وااللتزامات الواردة بالعقود التي تبرمها بتضمين عقودها شرطا  باللجوء إلى التحكيم حال نشوء أية نزاع

اإلدارة مع األطراف المتعاقدة معها ليكون التحكيم وسيلة لفض تلك المنازعات، وتنازل الدولة عن هيبتها وسلطانها وجزء من 

ّد أمرا  مغايرا  لما نشأت عليه سيادتها عند تعاملها مع الغير، وخضوعها لمركز مساوي لمركز المتعاقد معها أمام المحكم، يع

فكرة العقود اإلدارية وما يتعين أن تتضمنه تلك العقود من امتيازات أو شروط خاصة قد تكون تعسفية في بعض األحيان مع 

 اففكرة التحكيم في العقود اإلدارية هي فكرة مستحدثة قد ينشأ عنه  الطرف المتعاقد مع اإلدارة لضمان تحقيق المصلحة العامة.

لى ولبيان المقصود بتلك الفكرة المستحدثة، وتمحيصها ع بعض اإلشكاليات التطبيقية والتنفيذية التي سيتناولها ذلك البحث. 

ماهية العقد اإلداري، من حيث تعريفه وخصائصه، ثم تناول بيان ماهية التحكيم من حيث  البحث بياننحو صحيح، فقد تناول 

قصود بالتحكيم في العقود اإلدارية ورأي الفقه والقانون بشأن ذلك في كل من الدول محل تعريفه وصوره، للوصول لبيان الم

كما استعرض البحث كذلك عدة أحكام قضائية منها المؤيد ومنها الرافض لفكرة لجوء جهة اإلدارة إلى شرط  .المقارنة بالبحث

 التحكيم في عقودها مع الغير، وذلك بالمقارنة مع الدول محل البحث.
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