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 التشريعات تقررمجموعة من اإلجراءات  ىيو الطريقة األساسية إلبرام العقود اإلدارية،  المناقصة العامةتعد 
 مسواء كانت وطنية أشركات  أو أشخاصمع  التي تتبعيا اإلدارة لمتعاقد احد أساليب التعاقد بوصفيا أتباعيا،
في معالجتي لموضوع  سأنطمقات، وأكثرىا شيوعًا، األسموب األصمي لمتعاقد في أغمب التشريع وىيأجنبية، 

ارة يقوم عمى أساس وجود عدد من الراغبين في التعاقد مع اإلد الذي البحث من أسموب المناقصة العامة
، وحسب موخبرتي م، عمى ضوء مؤىالتيالعطاءات، وتختار اإلدارة األفضل فنيًا ومالياً يتنافسون فيما بينيم لتقديم 

عندما تريد تنفيذ المناقصة العامة  أسموبوتمجأ اإلدارة إلى  ،م المعمن عنيا ضمن وثائق المناقصةمعايير التقيي
 ،المحسوبة عمى الموازنة العامة لمدولةاالستشارية  الخدماتأو  ،الحصول عمى السمع أو ،المقاوالت العامة

المحافظة و  ،لتنفيذ العقد واألقدر فنيااألكفاء  ضمان حسن اختيار المتعاقد المناقصة العامة ىو نظامفاليدف من 
العالنية، وحرية المنافسة، ىي:  عمى عدة مبادئ أساسية نظامىذا ال قوميو  ،لإلدارةمالية المصمحة ال عمى

  .والمساواة وتكافؤ الفرص
 يستوجب أن تتعاقد التينيا في بعض الحاالت إف، واإلدارة في سبيل أداء وظيفتيا في إشباع الحاجات العامة

إلى إبرام العقود اإلدارية كوسيمة قانونية تساندىا في لذلك تمجا و من الخبرة، نلما يمتمكو  مع األشخاص الخاصة
السياسية واالقتصادية  الحياة المختمفةنواحي التطور الكبير في ىذا من جية، و  انجاز وظيفتيا الممقاة عمى عاتقيا

 مشاريعل اإلدارةأدت إلى تبني فقد ، أخرىمن جية  المتقدمة الدول مسايرةرغبة الدول النامية و  ،واالجتماعية
وىذه المشاريع تتطمب خبرة ومؤىالت فنية وتقنية  لدفع عجمة التنمية االقتصادية، وميمة ومعقدة، كبيرة إستراتيجية

تصنيعيا  أو أن السمع المراد شراءىا ال يتم ،المحمية الوطنية، أو لشركاتوا المقاولين فر فياال تتو  قد عالية
، والشركات األجنبية فتسمح لألشخاص ،المناقصة العامة الدولية أسموب اتجاه اإلدارة إلى يكون محميا، لذا
كعقود  الذي يمتمك القوة االقتصادية، اإلدارة مع المتعاقد األجنبيالتي تبرميا  عقودعدد ال ازداد قدو  ،الدخول فييا

مفتاح، وىذه العقود يقع تنفيذىا عمى عاتق اإلدارة الية، وعقود تسميم األشغال الدولية، وعقود التجييز االستيراد
ألنيا عقود ، واالقتصادي القانوني وزنيا ليا العقود ىذه، و وفق األسموب األصمي لمتعاقد الذي نص عميو المشرع
تحقيق  اىم فيأىم الركائز االقتصادية والحيوية التي تسخاصة بتنفيذ مشاريع البنية األساسية التي تعتبر من 

أما بالنسبة لمدولة التي يتبعيا المتعاقد األجنبي، فتعتبر ، التي تتبعيا اإلدارة المتعاقدةالتنمية االقتصادية لمدولة 
مزيدًا من فرص العمل، ونموًا لرأس المال، وليذه تحظى تمك العقود بأىمية كبيرة، نظرًا لمدور الذي تمعبو في 

 عمى لمتعاقد التطور االقتصادي واالرتقاء في التنظيم القانوني من مظاىر عدت، و التنمية االقتصادية لمدول
  الصعيد الدولي.

الواقع العممي، ىو  فيوأىم المبادئ التي تحكم عقد اإلدارة مع المتعاقد األجنبي ال بل من مقومات وجوده 
وخصوصا عقود اإلدارة  ،بشكل عامعمى صعيد العقود  عو لقاعدة قانون اإلدارة، وليذه القاعدة الدور الكبيرو خض

تحديد القانون الواجب التطبيق عمى العقد والذي و  تحديد التزامات المتعاقدين، ، من خاللمع المتعاقد األجنبي
يطمق عميو بقانون العقد، باإلضافة إلى دورىا في مجال تحديد االختصاص القضائي لمفصل في منازعات عقود 
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القانون الواجب التطبيق عمى العقد والقضاء المختص  إرادة المتعاقدين عند تحديدف .اإلدارة مع المتعاقد األجنبي
في العقد، وقد يكون  نص عمى تحديدىماعندما ت اصريح ىااختيار لمفصل في منازعات تمك العقود، قد يكون 

تي تفيد ال خالل البحث عن المؤشرات أو القرائن في العقد، وذلك من االختيار ضمنيا عند عدم وجود نص
اتحاد جنسية  أومكان التنفيذ  أو كاتجاه إرادة األطراف نحو قانون معين تشير إليو العقود النموذجية تحديدىما،
تحديد القضاء المختص ىو حضور المدعي عميو  إلىالمؤشرات  ومنلغة العقد،  أوعممة الدفع  أوالمتعاقدين 

  .في الدعوىعدم معارضتو لمقضاء الذي ينظر  أوباختياره  لمدعوى
سواء ما  التي تتسم بصعوبتيا القانونية من المشاكل حوليا الكثير تار أثقد  مع المتعاقد األجنبي عقود اإلدارةف

 من الناحية العقد أطراف في مراكزعدم التكافؤ ل، وذلك باالختصاص القضائي مأ تعمق بالقانون الواجب التطبيق
تحارب بكل طاقاتيا إلخضاع العقد  المتعاقدة من الصراع، فاإلدارة اً نوع وىذا التفاوت خمق، ةواالقتصادي ةالقانوني

الذي  األجنبيالمتعاقد أما ، واجب التطبيقال القانون ىوباعتباره المبرم مع المتعاقد األجنبي إلى قانونيا الوطني 
الوطني  قانونلا تجميدأما يحاول  نوإ، فلحماية مصالحو جاىدا يسعىو  يشعر بضعفو عمى الصعيد القانوني

المبرم مع تدويل العقد  يحاول، أو من خالل اشتراطو تضمين العقد شرط الثبات التشريعي لإلدارة المتعاقدة،
قد يكون ، المتعاقدة لإلدارةبإخضاع العقد إلى نظام قانوني أخر غير القانون الوطني ، من خالل مطالبتو اإلدارة

السيما  عدم ثقتو في تطور القوانين الوطنية منيا ول، وذلك بحجج عديدةأو القانون عبر الد القانون الدولي العام
تجاوبيا مع متطمبات العالقات االقتصادية الدولية، أو جيمو بقواعد القانون المطبق في  عدم ، أوفي الدول النامية
  .الدولة المتعاقدة

في المنازعات التي تنشأ عن  ىو المختص بالفصل ىا الوطنيؤ يكون قضا أن اإلدارة المتعاقدةتسعى  كما
ستبعاد القضاء الوطني ا يحاول بكل السبل األجنبيالمقابل فأن المتعاقد في و  عقدىا المبرم مع المتعاقد األجنبي،

ذلك و إما بالمجوء إلى الوسائل البديمة لتسوية المنازعات أو إحالة النزاع إلى القضاء الدولي،  ،لإلدارة المتعاقدة
أو اعتقاده بأن األجيزة القضائية في الدولة ال تتمتع  القضاء الوطني عدم ثقتو في حياد امنيألسباب عديدة 

 يفضلوفي الغالب  إجراءات التقاضي، وبطء طول فضال عنباستقالل كامل في مواجية السمطة السياسية فييا، 
، ألنيا وسائل وبين اإلدارة المتعاقدةتسوية المنازعات التي تنشأ بينو المجوء إلى الوسائل البديمة ل المتعاقد األجنبي

بعيدًا  في تسوية النزاع اإلسراع إلى يدفتتركز عمى أسباب النزاع أكثر من تركيزىا عمى اإلجراءات القانونية، و 
بارزة عمى  ةمكان والمتمثمة بالتوفيق والتحكيم لتسوية المنازعات لذلك تحتل  الوسائل البديمة ،القضاءساحات عن 

عمى إدراج ، لذلك يشترط المتعاقد األجنبي بصفة خاصة منيا بصفة عامة والتحكيم الدوليو  طنيالو  المستوى
 في حالة نشوب نزاع مع اإلدارة المتعاقدة بأنو ، حتى يحقق لو الطمأنينةاإلدارةشرط التحكيم في العقد المبرم مع 

 . جية محايدةسيتم عرض ذلك النزاع عمى 
ودي لتسوية منازعات عقود اإلدارة مع المتعاقد األجنبي، فيتم المجوء إلى  في حال عدم التوصل إلى اتفاقو 

عندىا تثار مسألة تحديد القضاء و ، فقد يختار المتعاقدين القضاء الوطني، استنادا لقاعدة قانون اإلرادةو القضاء، 
ىما احدإان مستقمتان، ىناك جيتان قضائيت حيث تكون نظام القضاء المزدوج،بالنسبة لمدولة التي تأخذ ب المختص
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القضاء المدني، في حين تختص الجية األخرى بالنظر في منازعات العقود  يت المدنية وىتنظر في المنازعا
القضاء اإلداري، وىذا ىو السائد في كل من فرنسا  ياإلدارة مع المتعاقد األجنبي وى اإلدارية ومنيا عقود

 توجد ألنوائي بالنسبة لمدولة التي تأخذ بنظام القضاء الموحد، وال تثار إشكالية تحديد االختصاص القض ومصر،
، ولكن اإلداريةو  المدنيةالذي يختص بالنظر في جميع المنازعات  ية قضائية واحدة ىي القضاء المدنيج

اختصاص النظر في كافة  وج، وتمنح القضاء المدنينظام القضاء المزدفي الدول التي تأخذ ب المشكمة تكون
ية لتسو  القضاء الدولي إلى المتعاقد األجنبي يمجأقد و  .ت المدنية واإلدارية، كما ىو الحال في العراقالمنازعا

نتيجة تنفيذ التزاماتيم التعاقدية، باعتبارىا وسيمة ضغط عمى  و وبين اإلدارة المتعاقدة،بين تحدثالمنازعات التي قد 
لتي تحدث بينيما إلى ىيئة قضائية دولية، إال أن المتعاقد اإلدارة المتعاقدة من خالل توجيو لتسوية المنازعات ا

 ييئة القضائيةال ىذه المتعاقدة أمام اإلدارةالمطالبة بحقوقو ضد  أوال يممك الحق في مباشرة دعواه  األجنبي
ة ييئالىذه  بصورة مباشرة إال من خالل دولتو التي يحمل جنسيتيا، حيث تحل محمو وتتبنى طمباتو أمام ةالدولي

 ألن، ، وىذا ما يسمى بالحماية الدبموماسيةالمتعاقدة اإلدارةفي مواجية الدولة التي تتبعيا  القضائية الدولية
وعمى ىذا يختص في المنازعات التي تنشأ بين الدول، أي بين أشخاص القانون الدولي،  الدولي أصال القضاء

إلى حصر حق الخصومة لمدول وحدىا بأن  اسياألس نظاميا ينص والتيمحكمة العدل الدولية،  نشأتاألساس 
   .تكون أطرافا في الدعاوي التي ترفع إلييا

، طبيعتو فيتضمنو من شروط جديدة أثرت يد اإلدارة مع المتعاقد األجنبي لما عقيتبين أن ضوء ما تقدم  فيو 
د من وجود نظام قانوني خاص أثرت في النظام القانوني الخاص بالتعاقد، وبالتالي فال ب التيفكرة تدويل العقد و 

م القانوني وتنفيذىا وتسوية منازعاتيا، خصوصا في العراق الذي ساوى في التنظي إبراميابتمك العقود، بشأن 
 .ن كان وطنيا أو دولياالخاص بالتعاقد، إ

مما تقدم تبرز أىمية البحث لما يشيده العراق من تحوالت جذرية عمى جميع  -:أهموة البحث -أوال
تويات، ومن انفتاح اقتصادي وتشجيع التعاقد مع األجنبي لتنفيذ مشاريع البنية األساسية ولتحقيق التنمية المس

عقود تحتاج إلى تنظيم إبرام العديد من العقود مع المتعاقد األجنبي، وىذه ال إلىاالقتصادية، مما دفع اإلدارة 
تفق عميو بدون أي معوقات تؤثر عميو، كما يتطمب جل السرعة في التعاقد والتنفيذ ضمن المدة المأقانوني من 

األمر إيجاد وسائل بديمة لتسوية المنازعات تتميز بسرعة اإلجراءات وقمة التكاليف، كل ىذا من اجل تنفيذ 
  -مشاريع اإلدارة التي ليا أثر عمى خططيا التنموية، لذلك تبدو أىمية موضوع البحث في عدة نواحي:

ع المتعاقد األجنبي من الظواىر المستحدثة نسبيا في مجال العالقات الدولية، ألنيا تيدف عقود اإلدارة م تعد -1
 إلى إلى التنمية االقتصادية بالنسبة لمدول النامية، عمى خالف العقد اإلداري بمفيومو التقميدي، والذي ييدف

ع المتعاقد األجنبي عمى الصعيد الدولي، مفيوما انتظام سير المرفق العام، حيث أصبح لمعقد اإلداري المبرم م
 جديدا ييدف إلى توازن بين مصمحة اإلدارة ومصمحة المتعاقد األجنبي.  
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من أىم المواضيع التي يحرص  ددارة مع المتعاقد األجنبي، يعالقانون الواجب التطبيق عمى عقد اإل -2
احد أشخاص القانون  بوصفيا الكيان القانوني لإلدارةعمى االتفاق عمييا، وكذلك ما يثيره  ةاألطراف المتعاقد

 العام، وبالتالي من الصعب خضوعيا لقانون أخر غير قانونيا الوطني.  
أبرز ما يميز العقود اإلدارية الشروط االستثنائية التي تتضمن امتيازات لإلدارة في مواجية المتعاقد معيا،  -3

بإرادتيا المنفردة، وحقيا في توقيع الجزاءات اإلدارية، وبمقتضى تمك  والتي تعطي لإلدارة الحق في تعديل العقد
الشروط االستثنائية تخرج اإلدارة عمى مبدأ المساواة بين طرفي العقد، وفي المقابل إذا كان المتعاقد مع اإلدارة 

ة المتعاقدة، شخص أجنبي، فأنو يسعى إلى توفير ضمانات الالزمة لحماية حقوقو في مواجية امتيازات اإلدار 
جديدة كشرط الثبات التشريعي، وشرط إعادة التفاوض، وشرط التحكيم، وىذه  اً لذلك يشترط تضمين العقد شروط

الشروط غير المألوفة والدخيمة عمى العقد اإلداري بصورتو التقميدية، تثير العديد من الصعوبات القانونية الرتباط 
، وقد ترتب عمى ذلك ظيور مفيوم عد القانونيةثيرة ومتنوعة من القواعقد اإلدارة مع المتعاقد األجنبي بفروع ك
 متطورة لمعقد اإلداري عمى الصعيد الدولي.

التنظيم القانوني لممناقصات العامة مع المتعاقد  >>موضوع دراستنا ل خاللمن  -:مشكلة البحث -ثانوا
لتنفيذ  الدولية جنبي وفقا ألسموب المناقصة العامةتعاقد اإلدارة مع المتعاقد األ تنظيم والتي تيدف إلى << األجنبي

بمدى استجابة  تتمثلالمشكمة األساسية  تبين أن ، حيثوتحقيق التنمية االقتصادية لمدولة مشاريع البنية األساسية
ادية ممتغيرات االقتصل في ظل التشريع العراقي، ومسايرتو التنظيم القانوني لممناقصات العامة مع المتعاقد األجنبي

لمناقصة العامة، لمتعاقد وفق أسموب ا السيما أن المشرع العراقي قد ساوى في التنظيم القانونيالعالمية الحديثة، 
ة ن عقد اإلدار عقد اإلدارة مع المتعاقد األجنبي يختمف في بعض جوانبو ع أن في حين ،دولياً أو  وطنياً  كان نإ

ىا في الفصل ؤ لواحدة ويخضع لقانونيا ويختص قضاد الدولة ايبرم ضمن حدو  فيذا العقد، مع المتعاقد المحمي
     -:اآلتيةمة البحث تتمثل في النقاط ، فمشكبالمنازعات التي يمكن أن تثور بشأنيا

نما تجاوز لم يعد نطاقيا مقتصرا عمى إق إذع نطاق أسموب المناقصة العامة، ااتس -1 إلى  هميم الدولة الوطني، وا 
 المناقصة العامة الدولية، ويترتب يطمق عميوىو ما لة، ال بل إلى معظم أنحاء العالم، و خارج نطاق إقميم الدو 

أن تكون وثائق المناقصة بأكثر من لغة، ذلك اشتراك أشخاص وشركات أجنبية، وفي ىذه الحالة ال بد من  عمى
زية والفرنسية، أو بإعداد وثائق المناقصة بالمغة االنكمي ىذا يتطمب أن يكون لدى اإلدارة كادر متخصص

 االستعانة بمكاتب الترجمة القانونية الرسمية. 
اد عميو ىل يوجد معيار حاسم يمكن االستنعقد اإلدارة مع المتعاقد األجنبي، متى يكتسب الصفة الدولية،  -2

   ؟ة دوليةيالعتبار العالقة التعاقد
قانونية لفروع القانون الدولي العام والخاص، ال قواعدتجتذبو العديد من العقد اإلدارة مع المتعاقد األجنبي  -3

، فضال متمثال بالقانون المدني والتجاريوقواعد القانون العام متمثال بالقانون اإلداري، وبقواعد القانون الخاص 
عن االتفاقيات الدولية التي تعالج بعض جوانب تمك العقود، كاالتفاقيات المتعمقة بالقانون الواجب التطبيق، 

ال بد من لذلك كان وىو ما يجعل من التنظيم القانوني لتمك العقود مسألة شائكة،  تفاقيات المتعمقة بالتحكيم،واال
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دراسة الجوانب الخاصة بالتعاقدات بتمك القوانين واالتفاقيات الدولية لمخروج بتنظيم قانوني لعقد اإلدارة مع 
جراءات ال ابتداءالمتعاقد األجنبي  تعاقد مع المتعاقد األجنبي واآلثار التي تترتب عمى العقد من تحديد أسموب وا 

المبرم مع المتعاقد األجنبي، وأخيرا بيان آلية تسوية المنازعات التي تنشأ بين اإلدارة المتعاقدة باعتبارىا احد 
 المتعاقد األجنبي. بين أشخاص القانون العام و 

ثر من نظام قانوني، فيل يخضع ىذا العقد لقاعدة قانون بما أن عقد اإلدارة مع المتعاقد األجنبي محاط بأك -4
وطرف  احد أشخاص القانون العام بوصفياأن وجود اإلدارة  وتحديد القانون الواجب التطبيق، أاإلرادة، لغرض 

لمعرفة القانون الواجب و  خضع لقاعدة قانون اإلرادة،ياإلدارة  عقد إذا كانففي العقد يخرجيا من ىذه القاعدة، 
يجب الرجوع عن اإلرادة الصريح لألطراف المتعاقدة من خالل النص الصريح عمى القانون  ،طبيق عمى العقدالت

البحث عن  أو ىيئة التحكيم المختار في العقد، وفي حال غياب اإلرادة الصريحة يجب عمى القاضي أو المحكم
المحيطة بالعقد، ولكن المشكمة تظير وتثير من خالل اإلرادة الضمنية المتمثمة بالظروف  القانون الواجب التطبيق

جدل واسع في الجانبين النظري والعممي، في حالة سكوت إرادة أطراف العقد عن تحديد القانون واجب التطبيق 
لقانون الوطني لمدولة اعمى عقدىم، حيث تعددت االتجاىات المختمفة حول المسألة، فيل يطبق عمى العقد 

 لقانون عبر الدول.   ا وولي ألقانون الدا والمتعاقدة أ
أن طبيعة عقد اإلدارة مع المتعاقد األجنبي تختمف عن طبيعة العقد اإلداري المبرم مع المتعاقد المحمي،  -5

أن تؤثر  يامن شأنو وذلك بسبب الشروط التي يتضمنيا والتي ال وجود ليا في العقد اإلداري بصورتو التقميدية، 
لصعيد وبالتالي ظيور مفيوم جديد لمعقد اإلداري عمى ا ة اتجاه المتعاقد األجنبي،عمى امتيازات وسمطات اإلدار 
  .    األخرىمن الجانب الدولي عمى توازن مصمحة الدولة وعالقتيا بالدول   الدولي، حيث أصبح ينظر إليو

، كما أن إرادة ئيايمقي بظاللو عمى االختصاص القض األجنبيمع المتعاقد  طبيعة العقد الذي تبرمو اإلدارة -7
تظير ، فإذا اختارت إرادة المتعاقدين القضاء الوطني، في تحديد االختصاص القضائيالمتعاقدين دورا كبيرا 

أفردت قضاًء  التي ،نظام القضاء المزدوجبمشكمة تحديد االختصاص القضائي المختص، ففي الدول التي تأخذ 
لكن بعض الدول ومنيا عات عقود اإلدارة مع المتعاقد األجنبي، متخصصا لنظر المنازعات اإلدارية بما فييا مناز 

نظام القضاء المزدوج، إال أنو يجعل والية النظر في منازعات عقود اإلدارة مع المتعاقد يأخذ ب رغم أنو العراق
وبة القضايا المشالقضاء الدولي الذي يحكم في  المتعاقدان، وقد يختار كقاعدة عامة مدنياألجنبي لمقضاء ال

إال من خالل دولتيم التي  مأن المتعاقدين ال يستطيعون مباشرة دعواى في ، ولكن المشكمة تظيربعنصر أجنبي
 حاالتيحممون جنسيتيا والتي يطمق عميو بفرض الحماية الدبموماسية، كما أن بعض التشريعات الوطنية تحدد 

قضاء، فيي مسألة تتعمق بسيادة الدولة أي بنصوص قانونية صريحة الرتباطيا بال االختصاص القضائي الدولي
التي تعالج  5515( لسنة 04( من القانون المدني العراقي رقم )51بالنظام العام، كما ىو في المادة )

متقاضي أمام المحاكم لقبول األجنبي  إلىر صراحة أو ضمنا لقضائي الدولي، لكن المشرع لم يشاالختصاص ا
  العراقية. 
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لتحقيق ىدف الدراسة والوصول إلى النتائج المرجوة منيا، كان البد من االعتماد عمى و  -:ثمنهج البح -ثالثا
في دراستنا، لذلك  غير كاف  ولكنو  أصل كل المناىج في نطاق الدراسات القانونية، بوصفوالمنيج االستقرائي 

لفات خاصة بالعقود مؤ  الستنتاجي، حيث تم تحميل ما جمعتو منااعتمدت عمى المنيج القانوني التحميمي 
وبشكل أساسي في كل من العراق  الخاصة بالمناقصات التشريعات العربية والمقارنةو  اإلدارية وبالمناقصات

ومن دون إغفال ألراء الفقو واالتفاقيات الدولية، القوانين النموذجية  إلىوعند الضرورة المجوء  ومصر وفرنسا
  .في العراقو المقارن وموقف القضاء في الدول المقارنة 

فقد بذلت ما في وسعي من بعض الصعوبات،  بحثي وكأي بحث عممي ال يخمو  -:خطة البحث -رابعا
 مشكمةتبين مضمونو، وتجيب عمى وركزت عمى إبراز أىمية البحث بكل عناصره من خالل خطة  ،لتجاوزىا
تتضمن أىم النتائج تمييد وتنتيي بخاتمة  يسبقيافصول ثالث إلى  موضوع البحث لذلك قسمتالبحث، 

    -تي:آلالخطة كاقد جاءت الدراسة، و  والمقترحات التي توصمت إلييا بعد
 وأىميتو، ومنيجو، وخطتو.تضمنت مقدمة عن موضوع البحث، ومشكمتو،  :مقدمة
   .نشأة أسموب المناقصة العامة :تمهيد

 ماهية المناقصة العامة وأساسها القانوني :الفصل األول
 التعريف بالمناقصة العامة. -ل:المبحث األو  

  األساس القانوني لممناقصة العامة مع المتعاقد األجنبي.  -المبحث الثاني: 
 .إجراءات اختيار المتعاقد األجنبي بأسلوب المناقصة العامة واالستثناءات الواردة عليها :الفصل الثاني

 .مناقصة العامةإجراءات اختيار المتعاقد األجنبي بأسموب ال -المبحث األول: 
 .االستثناءات الواردة عمى المناقصة العامة -المبحث الثاني: 

 .النتائج المترتبة على اختيار المتعاقد األجنبي بأسلوب المناقصة العامة :الفصل الثالث
 .إبرام العقد مع المتعاقد األجنبي -المبحث األول:   
 .جنبيتنفيذ عقد اإلدارة مع المتعاقد األ -المبحث الثاني: 
 .تسوية المنازعات الناشئة عن عقد اإلدارة مع المتعاقد األجنبي -المبحث الثالث: 

       .والتوصيات النتائج والمقترحات :خاتمة

 

 واهلل ولي التوفوق


