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 من الرحيمحهللا الربسم 
قالتعالى:

بِاْلِحْكَمىىىىى َِربِّىىىىى ََسىىىىى ِ  ِإِلَىىىىىىاْدع }

بِىىىالي ِ َوَجىىىاِدْل   ْاْلَحَسىىى َ َِواْلَمْوِعظَىىى ِ

صدقهللاالعظ  .{أَْحَسن ِه َ
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 اإلهداء


أُهدي ثمرة هذا الجهد إلى من أدين لهما بفضل كبير ال يقدر بثمن.... إلى من 

إلى أبي الذي و،  إلى أمي بدعائهما اهتديت وبعطائهما خطوت في طريق النجاح واإلنجاز

 ...بالصبر والعزيمة واإلصرارم إال علمني أن األعمال الكبيرة ال تت

التي ما زالت تضحي بوقتها من أجل راحتي، وهيئت لي  إلى كما أهدي هذا الجهد 

كل سبل إلكمال دراستي العلمية والتي اسأل هللا تعالى أن يعوضها خيراً على متابعتها 

 زوجتي العزيزةوتشجيعها لي من اجل إتمام هذه الرسالة العلمية، 

 شقيقي العزيز ....أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى  كما ال يفوتني أن

وإلى أصحاب الفضل عليَّ بعد هللا تعالى أساتذتي الذين غمروني بالنصيحة والتوجيه في هذه  

الرسالة العلمية، إلى أساتذتي األعزاء في كلية القانون/ الدراسات العليا، فلهم مني جزيل 

 ....الشكر والتقدير واالحترام
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 وتقديرشكر 

يسعععع دني وقععععد انتهيععععت به ععععل هللا ورعايتععععس مععععن اعععععداد هععععذه الدراسععععة 

المتواضععع ة أن أتوجعععس إلعععى هللا بالحمعععد والاعععكرن العععذي هعععداني وأنعععار الطريععع  

أمعععامي وأمعععدني بعععال زم والتصعععميم عتمعععام هعععذا ال معععل ال لمعععين وهيععع  لعععي معععن 

رشعععدوني األسعععاتذأل األجعععالء وال لمعععاء األفاضعععل معععن أنعععاروا لعععي سعععبيل ال لعععم وأ

 واألسعععتاذ علعععي الزعبعععيإلعععى قريععع  الصعععوال وأ عععت بالعععذكر األسعععتاذ العععدكتور 

علعععي بقبعععول اعشعععراف علعععى رسعععالتين  ته عععال نن العععذيي قبعععيالتدالعععدكتور حمععع

تقععديم يعععد ال عععون والالصععذ لعععي  عععالل هععذه المرحلعععةن كمعععا أنالععي أتوجعععس بالاعععكر و

 .الرسالةإلى كل شخت ساهم بتزويدي بالم لومات الالزمة عثراء هذه 

كمععععا أتوجععععس بالاععععكر إلععععى األسععععاتذأل األفاضععععل أع ععععاء لجالععععة المالاقاععععة 

لته ععععععلهم بععععععاالقالر ومالاقاععععععة الرسععععععالةن مقععععععدرا  جهععععععودهم الم بععععععر عالهععععععا 

بالتصععععويبات السععععديدأل التععععي أثععععرت مععععا جععععاء بم ععععمون الرسععععالةن وإلععععى كععععل 

أسععاتذتي بجام عععة اعسعععراء العععذين به عععلهم ومعععلت إلعععى هعععذه المرحلعععةن إلعععى كعععل 

ء الاععععكر والتقععععديرن وأسععععال هللا أن يحقعععع  لهععععم رضععععى الخععععال  وتقععععدير هعععع ال

 .الخل 
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 الملخت

الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة في إبرام العقود اإلدارية بطريق المناقصات 

 العراقيالقانون في 

 "دراسة مقارنة"

 إعداد الطالب

 حسين السامرائيمحمد حارث 

 إشراف الدكتور

 علي الزعبي

 مع حمدي قبيالت

 جاءت هذذه الدراسذة بهذدل الوقذول علذى موضذوا فذي غايذة األهميذة وهذو موضذوا 

إلدارة في إبرام العقذود اإلداريذة بطريذق المناقصذات فذي القذانون الرقابة القضائية على سلطة ا

مقارنذة كلمذا وغيرها من القذوانين الوالعراقي العراقي، ومقارنتها بما جاء في القانون األردني 

 استدعت الحاجة لذلك.

كما تمثل الهدل الرئيسي في الدراسة إلذى إبذراز دور الرقابذة القضذائية علذى إبذرام  

المناقصذذات، بمذذا يذذكدي ذلذذك فذذي الحفذذاا علذذى المذذال العذذام والوقايذذة مذذن الفسذذاد اإلداري الذذذي 

للمناصب والنفذوذ ناذراً للتالعبذات التذي يمكذن أن  يشوب منح الصفقات العمومية من استغالل

، وبنذذاء علذذى ذلذذك توصذذل الباحذذع إلذذى مجموعذذة مذذن النتذذائ  تتخلذذل عمليذذة إبذذرام المناقصذذات

ن م ىىى ىىنالماىىدعاتردنىى توح ىىدال عىىو ال اىىديع  والتوصذذيات التذذي أهمهذذا مذذا يلذذي 

نوصىى الماىىدع ناتردنىى ،وكو  ىى ل اىىم لىى الىىدوامدالحكو  ىى الم ظمىى لطعءىىاااحالح

وه ال  ت فذبوسام إلك دون   ىنالى لنظىا والعداق إلىاع مادالم اقعاحاإللك دون  

 لمال ا ن زايا ال  وإداري .الاداااإللك دون اتردن 


