
 
 
 
 
 
 

 العامة  ءيالمباد
 القانون اإلداري في



 

 2 

 سعيد عبدالكريم دانا. د ، كريم حمه رؤوف زانا. د

 
 

 العراق –حكومة إقليم كوردستان 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 

 العامة  المبادىء
 القانون اإلداري في

 الكتاب الثاني
 

 )مبدأ المشروعية –)االعمال االدارية 
 

 بدالكريم سعيدد. زانا رؤوف حمه كريم                       د. دانا ع
 أستاذ القانون العام المساعد                أستاذ القانون العام المساعد                

 كلية القانون والسياسة                                     كلية القانون والسياسة 

 يةجامعة السليمان                               جامعة التنمية البشرية        

 

2017 



 

 3 

 القانون اإلداري العامة في ءيالمباد
 

 
 

 

 

 

 

 

 

تم تأليف هذا الكتاب بتكليف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 
( في 11835باألمر الوزاري المرقم )العراق  –حكومة إقليم كوردستان 

(19/5/2016.) 

o الكتاب الثاني( سم الكتاب: المبادىء العامة في القانون اإلداريإ ( 
o  سعيدد. دانا عبدالكريم   ،تأليف: د. زانا رؤوف حمه كريم 
o  :التنضيد الكتروني 
o خراج الفني: هريم عثمانإلتصميم واال 
o  سليمانيةال – طبع: مطبعة 
o  :2017سنة الطبع 
o نسخ عدد ال : 
o طبع هذا الكتاب على نفقة جامعة التنمية البشرية 
o  



 

 4 

 سعيد عبدالكريم دانا. د ، كريم حمه رؤوف زانا. د

 الفهرست
 المقدمة

 تمهيد
 ......................... العامة االدارة ألعمال القانوني العام اإلطار

 األول الفصل
 اإلداري القرار لمفهوم القانوني العام اإلطار

 ........................................ اإلداري القرار ماهية: األول المبحث ▪

 ....................................... اإلداري القرار عناصر:  الثاني البمحث ▪

 .......................................... اإلداري القرار أهمية: الثالث المبحث ▪

 ........................................... اإلداري القرار أركان: الرابع المبحث ▪

 ................................... االدارية القرارات انواع: الخامس المبحث ▪

 ......................................... االداري القرار نفاذ: السادس المبحث ▪

 ...................................... اإلداري القرار تنفيذ: السادس المبحث ▪

 .......................................... اإلداري القرار نهاية: السابع المبحث ▪

 الثاني الفصل
 .......................... اإلداري العقد لمفهوم القانوني العام االطار

 ..... األخرى العقود عن تمييزه ومعايير اإلداري العقد ماهية:  ألولا المبحث ▪

 ....................................... اإلداري العقد إبرام:  الثاني المبحث ▪

 ...................... اإلدارية العقود في اإلدارة صالحيات : الثالث المبحث ▪

 ................................. اإلدارة مع المتعاقد حقوق: الرابع المبحث ▪

 ......................................... اإلداري العقد نهاية:  الخامس المبحث ▪
 الثالث الفصل
 ............. بالقانون العامة االدارة التزام وضرورة المشروعية مبدأ
 ............................ المشروعية بمبدأ التعريف:  االول المبحث ▪

 

 المقدمة
 الدولددة بهددا تتميددز خاصددية للقددانون الدولددة خضددوع مسددألة أصددبحت لقددد  
 تطبيقهددا فددي الدددول كددل تجتهددد التددي الدسددتورية المبدداد  مددن ومبدددأ الحديثددة

 أجهدددزة وكافدددة الحكدددام خضددوع عامدددة بصدددفة المبدددأ هدددذا ويعندددي وإحترامهددا،
 للقدانون،( والقضدايية والتنفيذيدة التشريعية) للسلطة الممارسة الدولة ومؤسسات

 سدلفا   الموضدوع بالقدانون العامدة السدلطات وأعمدال قدرارات جميدع تتقيد أن أي
 وطدرق إلجدراءات طبقدا القدانون ذلد  يلغدى أو يعدل أن إلى األفراد، مثل مثلها

 الدولدة تقييدد أو المشدروعية بمبددأ المبددأ هدذا ويعدرف مسدبقا ، ومحدددة معروفة
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 بدل وتعديلده القدانون وضدع فدي مطلقدة حريدة لهدا تليسد فالدولة ومنه. بالقانون
 .بها التقيد يجب محددة وشروط ضوابط هنا 
 قدددد التنفيذيدددة السدددلطة مدددن فعدددال كجدددزء العامدددة اإلدارة األعمدددال أن وبمدددا 

 المجتمددع لتطددور نظددرا   وذلدد  الحددالي، الوقددت فددي تنوعددت و كثيددرا   تضددخمت
 التي المجاالت في بالتدخل ةللدول السماح إلى أدى مما. ومطالبه رغباته وتنوع
 لدددى وعيددا   التدددخل ذلدد  صدداحب كمددا الفددردي، النشدداط علددى مقصددورة كانددت
 لهددم يحقدد  الددذي بالقدددر إال اإلداريددة الدولددة لسددلطات اإلعتددراف بعدددم األفددراد
 .الرفاهية
 القدانون سديادة بمبددأ تمسدكها المعاصدرة الدولدة سمات من كان إذا عليه،   
 و بالقدانون اإلدارة تقيدد فدنن. رقيهدا ومسدتوى الددول تطدور مقياس أصبح الذي

 العامة لإلدارة القانونية األعمال أن إذ ، نجاعتها معيار هو بالتحديد به التزامها
 فددنن هنددا مددن. بالقددانون اإلدارة تقيددد مدددى لتحديددد الحقيقددي المجِسددد هددي باتددت
 مقتضديات نبدي التدوازن تحقيد  يبغدي الدذي القدانون ذلد  يمثدل اإلداري القانون
 و جانددب، مددن األفددراد وحريددات حقددوق وحمايددة العامددة المرافدد  سددير حسددن
 آخر جانب من بأحكامه والتقيد بالقانون اإللتزام

 العلميددة للضددرورات تلبيددة جدداءت الدراسددة هددذه فددنن األسدداس، هددذا وعلددى
 األعمددال طبيعددة لبيددان ، القددانون كليددات فددي الدراسددة تقتضدديها التددي والعمليددة
 مدددع ، العامدددة اإلدارة أعمدددال توافددد  ومددددى الدولدددة، تمارسدددها التدددي اإلداريدددة
 المدام ولضدرورة. التوافد  هدذا تنديظم فدي القدانون ودور ، المدواطنين متطلبات
 إال يتددأتى ال وهددذا تطددوره، حركددة ومتابعددة اإلداري القددانون بقواعددد الطددالب
 اإلداري نالقدانو أن المعلدوم مدن حيدث ، المجتمعيدة للتطورات القانون بمواكبة
 .والظروف التطورات مع والماليمة بالمرونة يتسم
 العامددة اإلدارة أعمددال -االداري القددانون مددادة كددون الددى باالضددافة عليدده  
 تهددف. القدانون كليدات مدن الثالثدة المرحلة في المقررة القانونية المناهج ضمن
 عددة، زوايدا مدن العامدة اإلدارة أعمدال بمحتويدات القانونيدة االحاطدة الى المادة
 اإلدارة أعمدال عليده تقدوم الدذي المبددأ طبيعدة فدي البحدث الى يهدف جانب فمن

 شددروط و مصددادره و ماهيتدده لبيددان وذلدد  ، المشددروعية مبدددأ وهددو األ العامددة،
 طبيعة تحديد الى يهدف آلخر جانب ومن ،. عليه الواردة واإلستثناءات تطبيقه
 الدى يهددف وأخيدرا  . أنواعهدا بيدان مدن ، العامدة اإلدارة تمارسدها التدي األعمال
  .القانونية قوتها التصرفات هذه يستمد أين لبيان األعمال هذه أصول في البحث
 الدولدة تباشدرها التدي األعمدال أهدم بيدان الى المنهج هذا يهدف المعنى بملخص
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 ماهي و وسايلها، هي وما الدولة، تعمل كيف لمعرفة العامة اإلدارة في المتمثلة
 أن الممكددن مدن التدي القانونيدة االعمدال ومدداهي مداذا، ومقابدل نشداطاتها، أوجده
 نمداذج في البحث يتم لم ما يتحق  ال ما وهذا ؟ صيغة الية وفقا الدولة، تتوالها
 دراسة الى بالضرورة يقودنا الموضوع هذا ودراسة. القانونية األعمال هذه من
 والعقددد اإلداري القددرار فددي ةوالمتمثلدد العامددة لددإلدارة القانونيددة األعمددال أهددم

 . اإلداري
 تمهيدد يسدبقهما فصدول، ثدالث على الدراسة هذه تحتوي األساس، هذا على
 ومعيدار مدلولده بيدان خدالل مدن االداري للعمدل القانونيدة الطبيعدة لبحدث سريع
 في بالتفصيل، اإلدارية القرارات شارحا   االول الفصل يأتي ثم وانواعه، تحديده
 امددا. اإلداريددة العقددود لدراسددة الدراسددة هددذه مددن الثدداني لالفصدد يخصددص حددين
 مفهومده، بيدان خدالل مدن المشدروعية مبددأ لدراسدة فسنخصصده الثالث الفصل
 .وموازنته مصادره
 لددى قانونيدة نظدر وجهدة بنداء فدي الفدرا  بعد  الكتداب هدذا يسد أن آملين
 . العراق - كوردستان إقليم جامعات في القانون طالب
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 تمهيد

 اإلطار العام القانوني ألعمال االدارة العامة
 األعمدال هذه بع  واألعمال، النشاطات من نوعين العامة اإلدارة تمارس
 توصف منها اآلخر وبالع  العامة، لإلدارة مادية أعماال   مجرد بكونها تتصف
 :قانونية أعمال بأنها
 

 :  العامة لإلدارة المادية األعمال:  أوالا 

 الماديددة لألعمددال مححددد تعريددف الددى االداري القددانون فقهدداء يتوصددل لددم
 من يعد قانونيا   عمال   ليس ما كل ان بالقول معظمهم اكتفى وانما العامة، لألدارة
 .المادية االعمال
 التدي واألعمدال النشداطات جميدع هدي الماديدة االعمال ان القول يمكن عليه
 مجدداالت مددن مجددال فددي خاصددة أهميددة لهددا ألن بمباشددرتها العامددة اإلدارة تقددوم

 ذل  أكان سواء قانوني أثر أي إحداث ذل  من تقصد أن  دون  االدارة وظايف
 و البندداء أعمددال ذلدد  علددى مثددال إنهدداءه، أو تعديلدده أو قددانوني، مركددز بننشدداء
 هددم أو العامدة الطرقدات فدي االشدجار زرع أو الشوارع وتبليط يرالدوا ترتيب
 وغيرهدل صدناعية، مخلفدات اتدالف أو  عامدة حديقة بناء أو للسقوط آيل منزل
 . 1كثير

 المراكدز فدي مدؤثرة غيدر ماديدة واقعدة مجرد هو المادي العمل آخر بمعنى
 القدرارات عيدارم هدو القدانوني األثدر وجدود كان فنذا بها، تتصل التي 2القانونية
 . المادية األعمال معيار هي تصبح األثر هذا غيبة فنن اإلدارية،
 وتددخلت اإلدارة أرادتهدا إراديدة، أفعداال   تكدون أن إما المادية األعمال وهذه
 كهددم اإلداري، القدرار لمرتبدة تسمو ال التي التنفيذية اإلجراءات مثل لتحقيقها،
 إراديدة غيدر أفعاال   تكون وقد. بالهدم اإلدارة رلقرا تنفيذا   للسقوط اآليلة المنازل
 مددوظفي أحددد يسددببها التددي السددير حددوادث مثددل واإلهمددال الخطددأ بطريدد  تقددع

                                                           
 و بيددروت- الحقوقيددة زيددن منشددورات ،1ط االداري، القددانون وأحكددام مبدداىء الحسدديني، حسددين طدده محمددد.د: 1

 .297ص ،2017 النجف،- ةالقانوني السالم دار ومكتبة
 اسدتنادا   معدين شدخص بهدا يتمتدع ان يمكدن التدي وااللتزامدات الحقدوق مدن مجموعة" القانوني بالمركز يقصد: 2

 عامدا ، يكدون قدد القانونيدة والمراكدز" القدانون ازاء الفدرد فيهدا يوجدد التدي الحالدة هدو اخدر وبمعندى القانون، الى
 خاصددا ، يكددون وقدد العددام، الموظدف مركددز مثدل يشددغلونها الدذين الفددرادا لجميدع بالنسددبة واحددا   مضددمونها يكدون

 القدانون أو الخداص القدانون مجدال فدي سدواء العقدود عدن تنشدأ ما مثل حدة على فرد كل بصدد يتحدد مضمونها
 ص ،2004 باالسدكندرية، المعدرف منشأة االداري، القانون اصول الدين، جمال سامي.د: ينظر للتفصيل. العام
 .389-397 ص
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 .1االدارة

 ترتب ال ألنها اإلدارية، القانونية األعمال قبيل من تعتبر ال المادية واألعمال   
 أمددام لغدداءباإل الطعددن نطدداق عددن األعمددال هددذه وتخددرج. مباشددرة قانونيددة آثددارا  
 محدل: "  بدأن مصدر فدي العليدا اإلداريدة المحكمدة قضدت وقد. اإلداري القضاء
 أو ماديدة واقعدة دايمدا   يكدون اإلداري القضداء بده يخدتص ال الذي المادي العمل
 إرادة وليد منها كان ما إال قانونية آثار تحقي  به يقصد أن دون لها مثبتا   أجراء
 . "2دارةاإل جهة أرادة ال مباشرة المشرع
 دايمددا   يكددون الددذي المددادي العمددل عددن القددانوني العمددل محددل يتميددز وبهددذا 
 المدادي العمدل إعتبدار عددم فدنن ذلد  مدن الدرغم وعلدى . واقعيدة- ماديدة نتيجته
 محددال   يكددون أن يصددح فأندده باإللغدداء، فيدده الطعددن يمنددع كددان وأن إداريددا ، قددرارا  
 أساس على التعوي  لطلب محال   فيكون. األفراد مصالح تمس إدارية لمنازعة
 يصدر لم قرار كل أن اإلداري القضاء في المستقر ومن. الكامل القضاء دعوى
 يعدد ال فننده ،"إيجابيدا   أن كدان سدلبيا  " قدانوني أثدر أحدداث فدي اإلدارة أرادة عن
 أو تنفيدذيا    أجرايدا   يكدون أن يعددو وال. باإللغداء فيه للطعن صالحا   أداريا   قرارا  
 األعمدال، هدذه أهدم بدذكر لدإلدارة الماديدة األعمال توضيح ويمكن . ماديا   عمال  
 :وهي

 وظدايفهم بحكدم المختصون اإلدارة رجال بها يقوم التي: الفنية األعمال -
 األشدددغال لمشدددروعات الفنيدددة والرسدددومات التصدددميمات إعدددداد) كالمهندسدددين

 (.العامة
 اإلداريددة واألوامددر تللقددرارا تنفيددذا   اإلدارة بهددا تقددوم التددي األعمددال  -
 .. للسقوط آيل منزل هدم – األفراد مل  على االستيالء – األفراد على القب )

 (.الخ

 أثدرا   وتحدث اإلدارة، رجال بها يقوم التي المشروعة اإلدارية األعمال -
 ..بالدين كالوفاء( قانونية أعماال   تعتبر ال ولكنها) قانونيا  

 اإلدارة جاندددب مدددن تصددددر لتددديا والقدددرارات والتعليمدددات المنشدددورات -
 األفدراد تجاه أثرا   تحدث ال ألنها ، إدارية قرارات ذل  مع( تعتبر وال) وحدها،

                                                           
 االسددكندرية، للنشددر، الجديدددة الجامعددة دار االداريددة، القددرارات الحلددو، راغددب ماجددد.د: ذلدد  فددي ينظددر :1

 .4ص ،2012

 علددى نددت، قددانوني مدونددة علددى متاحددة دراسددة ،2جددزء اإلداري، القددانون فددي الددوجيز:  راجددع للتفصدديل:2 

  -( :1/12/2015 الزيارة تأريخ)  اآلتي اإللكتروني الرابط

http://www.qanouni-net.com/2010/04/2.html 
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: ذلددد  أمثلدددة ومدددن. علددديهم بهددا يحدددتج ال أدق بمعندددى أو. مصدددالحهم تمددس وال
 ..العامة للمراف  الداخلي بالتنظيم تتعل  التي والتعليمات المنشورات

 حدا   مشروعيتها عدم درجة تبلغ التي روعةالمش غير القانونية األعمال -
 .مادية أعماال   فتصبح القانونية طبيعتها يفقدها

 ومددن اإلدارة عمددال جانددب مددن خطددأ تقددع التددي القانونيددة غيددر األعمددال -
 .1 السيارات حوادث: أمثلتها

 
 

ا   :  العامة لإلدارة القانونية األعمال: ثانيا

 نحددو( النيددة) االرادة فيدده تجددهت الددذي العمددل ذلدد " القددانوني بالعمددل يقصددد
 .2"قانوني أثر احداث
 النشداطات جميع العامة لألدارة القانونية باالعمال تقصد االساس هذا على 
 الوضددع فددي معينددة قانونيددة أثددار إحددداث بهدددف العامددة اإلدارة تمارسددها التددي

 أو( عدام موظدف كتعيدين) جديدد قانوني مركز بننشاء ذل  أكان سواء القانوني،
 االول -:نوعدددان االدارة عدددن تصددددر التدددي األعمدددال وهدددذه. إنهددداءه أو يدددرهتغي

 الددى تحتدداج وال المنفددردة، بدداإلرادة االدارة عددن تصدددر التددي القانونيددة االعمددال
 وهدذا لألدارة، المقصودة القانونية االثار عليها وتترتب آخر، طرف أي موافقة
 . االدارية القرارات اسم عليها يطل  التي هي القانونية االعمال من النوع

 انضدمام عليهدا القدانوني االثدر لترتدب تحتاج التي القانونية االعمال والثاني
 .االدارية العقود تسمى النوع وهذا االدارة، ارادة جانب الى اخرى ارادة

 ضدمن الندوعين هدذين علدى الضدوء تسدليط نحداول فنننا األساس هذا وعلى
 تمارسدها التدي القانونيدة األعمدال لىع الضوء نسلط األول الفصل ففي فصلين،
 مدددن الثدداني الفصددل أمددا(. اإلداري القدددرار)  المنفددردة بدداإلرادة العامددة اإلدارة

 العامددة اإلدارة تمارسددها التددي القانونيددة األعمددال لدراسددة فيخصددص الدراسددة،
 (.اإلداري العقد)  آخر طرف مع باإلشترا 
 

                                                           
 .442-441 ص ص الساب ، المصدر الدين، جمال سامي.د: ذل  في ينظر:  1
 مجموعددة: كتداب فدي منشدور بحددث القدانوني، بالعمدل التعريدف عبددد ، رحديم عبددالرحمن.د: عدن نقدال  :  2

 القدانوني للعمدل تعريدف من لمزيد. 2009 اربيل، المقارن، القانون ابحاث مركز منشورات من قانونية، بحوث
 ،1981 بغدداد، القانونيدة، البحدوث مركدز خالدد، رشددي.د: ترجمدة العدام، القدانون في دروس دكي، ليون: ينظر
 .ومابعدها 35ص
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 األول الفصل

 اإلدارية القرارات لمفهوم القانوني العام اإلطار
 
 األول المبحث

 اإلداري القرار ماهية

 
 العامدة اإلدارة تسدتخدم التدي القانونيدة الوسايل أهم من اإلداري القرار يعد 

 المؤلفددات فددي بددارزا   مكانددا   يحتددل فهددو لددذا أهدددافها، وتحقيدد  نشدداطها لممارسددة
 أهدم اإلداري فدالقرار. الهامدة اإلداري القدانون موضوعات أحد بنعتباره العامة
 العدام القدانون مدن وتسدتمدها اإلدارة بهدا تتمتدع التدي السدلطة مظاهر من مظهر
 تحقيددد  باألسددداس وتهددددف العدددام، الصدددالح تمثدددل اإلدارة لكدددون ذلددد  ويرجدددع
 المنفردة إرادتها من انطالقا تستعملها وسيلة بكونه يتميز فهو العامة، المصلحة
 وال وواجبددات حقددوق عليهددا بوتترتدد إرادتهددا بمحدد  أعمددال بسددن تقددوم حيددث
 وذلد  بهدا المعنيدة الجماعدات أو األفدراد رضا توفر التنفيذ حيز دخولها يتطلب
 غيدر صدالحيات مدن لدإلدارة التشدريع يخولده مدا أسداس على تقوم لكونها   نظرا
 .العادي القانون في مألوفة
 الددذي النشدداط طبيعددة معرفددة هددو اإلداري، القددرار تحديددد مددن الهدددف إن   
 ال فداإلدارة رييسديا ، دورا   األخيرة هذه فيه تلعب عمال باعتباره اإلدارة رسهتما

 يتنددوع نشدداطها أن ذلدد  األعمددال، مددن معددين بنددوع القيددام علددى مهمتهددا تقتصددر
 وهدذا. النشداط بهذا المعنية األطراف حسب وكذل  والمجاالت، األهداف حسب
 تتخددذها التددي راتالقددرا علددى بالضددرورة يددنعكس اإلداري النشدداط فددي التنددوع
 .القانوني نظامها وكذل  طبيعتها حيث من وذل  اإلدارة،

 اإلداريددة القددرارات كانددت إذا بأندده القددول يمكددن الفكددرة، هددذه مددن وانطالقددا  
 يضدفى التي االنفرادية صفة من به تتمتع لما نظرا   نافذة، قرارات بكونها تتميز
 قددد الصددفة هددذه فددنن. دارةاإل عليهددا تتددوفر التددي العموميددة السددلطة طددابع عليهددا
 بدد ال كدان لدذا األخيدرة، هدذه عليهدا تقددم التي األعمال بع  بخصوص تتغيب
 . أركانه و وعناصره أنواعه و ماهيته تحديد من

 اإلداريددة بالسددلطة المتعلقددة المختلفددة التشددريعات تعددرف لددم الحقيقددة وفددي
 المتنداثرة يةالتشدريع النصدوص إختصدرت وإنما. اإلدارية القرارات وأنشطتها،
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 النصوص من العديد وهنا . 1اإلدارية القرارات إلي فقط باإلشارة وهنا ، هنا
 القدرارات إلدى تشدير التدي الدولدة فدي السدايد القانوني النظام فروع في المفترقة
 . مفهومها وتحديد لتعريفها التعر  دون اإلدارية
 إلجتهدددادات متروكدددة  اإلداري بدددالقرار التعريدددف   مهمدددة  أن يبددددو لدددذل 
 الفقهداء بعد  من عديدة مداوالت قامت لذا. والقضاء الفقه من كل ومجهودات

 ندددال المنطلددد  هدددذا ومدددن اإلداريدددة، القدددرارات لتعريدددف اإلداري القدددانون فدددي
 اإلداري القضداء أسدهم كمدا الفقهداء، مدن الكثيدر عناية اإلداري القرار موضوع

 للقرار والقضاء الفقه اريفتع إختالف ومع. مالمحه من الكثير عن الكشف في
 . واحددددددد مضددددددمون عددددددن يددددددنم فأندددددده األلفدددددداظ، حيددددددث مددددددن اإلداري

 مختلفددة زوايددا مددن االداري القددرار تعريددف الفقهدداء حدداول الفرنسددي الفقدده ففددي 
 :2يأتي فيما منها بعضها نستعر 
 تعددديل بقصددد يصدددر إداري عمددل كددل"  بأندده دكددي ليددون العميددد عرفدده فقددد
 مستقبلة لحظة في تكون كما أو صدوره وقت قايمة هي كما القانونية األوضاع
 ". معينة

 تغييدرا   يحددث إداري عمدل كدل" بأنده االداري القدرار بوندار العميد وعرف
 ".القايمة القانونية األوضاع في

 ازاء قدانوني اثدر احدداث بقصدد االدارة اعدالن" بأنده هوريدو الفقيده وعرفده
 الدى تؤدي صورة في أو تنفيذية، صورة في ادارية، سلطة عن يصدر االفراد،
 ".المباشر التنفيذ

                                                           
 العامدة للوظيفدة العدام األساسدي القدانون مدن 30 المادة إليه أشارت ما ذل  على مثال:  1

 المحدددة الشدروط فمن. الموظف بمهنة المتعلقة اإلدارية تالقرارا تنشر:" أنه إلى الجزايرية
 مفهدوم بحدث:  راجدع للتفصديل". القانونيدة بالتأشديرات اكتسدابها بعدد ذلد  و مرسدوم بموجب
 تأريخ)  اآلتي اإللكتروني الرابط على متاحة دراسة ، مشروعيته و وأنواعه اإلداري القرار
  -( :1/12/2015 الزيارة

http://www.startimes.com/?t=16412421 
 علدى مصدر/  المنصدورة جامعدة – الحقدوق كلية منتدى:  نفسه الموضوع حول راجع و
  -( :1/12/2015 الزيارة تأريخ)  اآلتي اإللكتروني الرابط

http://www.f-law.net/law/threads/15476-

%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85- 
 

 منشددورات االداري، القددانون راضددي، ليلددو مددازن.د: وللمزيددد الفرنسددي للفقدده التعدداريف هددذه فددي ينظددر:  2

 قضداء فدي االداري القدرار موسوعة عكاشة، ياسين حمدي. 158ص ،2008 الدانمار ، في العربية االكاديمية
 السداب ، المصددر الحسديني، حسين طه مدمح.د. 19ص ،2010 النشر، دار بدون االول، الجزء الدولة، مجلس
 .306ص

http://www.startimes.com/?t=16412421
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 هييدة أو اداريدة، هييدة عدن يصددر قدانوني عمدل" بأنده فدالين الفقيده ويعرفه
 تنفيدذا   ويصددر اداريدا ، موضدوعه ويكدون العامدة، السدلطة امتيازات لها خاصة
 ".الدستور في ممنوحة لسلطات أو للقوانين
 شدابا الددكتور عدرف فقدد العراقدي الفقده فدي وبالتحديد العربي، الفقه في أما
 االداريدة، السدلطة عدن يصدر قانوني، عمل" بأنه االداري القرار منصور توما
 .1"قانونيا   اثرا   ويحدث واحد جانب من
 والددكتور البرزنجدي عصام والدكتور بدير محمد علي الدكتور عرف وقد 
 بدداالرادة ادرصدد قددانوني عمددل" بأندده االداري القددرار السددالمي ياسددين مهدددي
 فددي تغييددر ألحددداث الدولددة فددي االداريددة الجهددات ألحدددى والملزمددة المنفددردة
 تعددديل أو -فددردي أو عددام- جديددد قددانوني مركددز بانشدداء امددا القايمددة، االوضدداع
 . 2"الغايه أو قايم قانوني لمركز
 القددرار بددأن الدددين جمددال سددامي الدددكتور عددرف فقددد المصددري الفقدده وفددي
 قانوني أثر أحداث بقصد إدارية لسلطة المنفردة اإلرادة عن تعبير" هو االداري
 ".3 معين
 منفددردة إرادة عددن إفصدداح" بأندده الحلددو راغددب ماجددد الدددكتور يعرفدده كمددا 
 . 4 قانونية آثارا   ويرتب إدارية سلطة عن يصدر
 إفصداح"  أنده علدى تعريفده علدى إسدتقر فقد المصري، اإلداري القضاء أما
 بقصدد واللوايح القوانين بمقتضي سلطة من لها بما الملزمة إرادتها عن اإلدارة
 . 5"عامة مصلحة ابتغاء معين قانوني أثر أحداث

 عمددل كددل"  أندده علددى اإلداري القددرار تعريددف يمكددن األسدداس هددذا وعلددى
 فدددي تغييدددر إحدددداث بغيدددة المنفدددردة بنرادتهددا إداريدددة جهدددة مدددن صدددادر قددانوني

                                                           
 ،1980 بغددددداد، النشددددر، دار بددددون ،1ط الثدددداني، الكتددداب االداري، القددددانون منصدددور، تومددددا شدددابا.د:  1

 .397ص
  االداري، القانون وأحكام مبادىء السالمي، ياسين مهدي.ود البرزنجي عصام.ود بدير محمد علي.د:  2
 .573 ص الساب ، المصدر الدين، جمال سامي.د:  3
 الطبددع سدنة اإلسدكندرية، الجامعيدة، والمعرفدة دارالمطبوعدات اإلداري، القدانون الحلدو، راغدب ماجدد.د:  4

 .بعدها وما 41ص بال،
 الطبدددع، سدددنة بدددال باالسدددكندرية، المعدددارف منشدددأة االداري، القضددداء عبدددد ، بسددديوني عبددددالغني.د.د:  5

 .410ص
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 قدانوني مركدز إنهاء أو تعديل أو قانوني مركز بننشاء وذل  القانونية األوضاع
 .1"قايم

 الثاني المبحث
 اإلداري القرار عناصر

 اإلداري القدرار أن يظهر االول، المبحث في المذكورة التعاريف خالل من
 -:اآلتية العناصر من يتكون
 

 :  قانوني عمل االداري القرار ان: أوالا 

 قانونيددة آثددار إحددداث الددى تهدددف اإلدارة بهددا تقددوم التددي األعمددال أن بمعنددى
 أثدر أي ترتيدب اإلدارة تندوي ال التدي الماديدة األعمدال عدن تتميدز وبهذا. معينة
 غايدة لتحقيد  يهدف إرادي عمل هو اإلداري القرار أن يعني وهذا. بها قانوني
 أن آخددر بمعنددى. القايمددة القانونيددة األوضدداع فددي معددين قددانوني أثددر ترتيددب أو

 قدانوني، أثدر ترتيدب بقصد إرادتها عن اإلدارة تعبير على يقوم اإلداري القرار
 قدانوني مركدز تعديل أو جديد قانوني مركز انشاء يكون قد القانوني األثر وهذا
 .إلغاؤه أو قديم
 المدادي العمدل عن اإلدارة جانب من الصادر القانوني العمل يختلف وبهذا 
 أن دون لهددا مثبتددا إجددراء أو ماديددة واقعددة دايمددا يكددون المددادي العمددل محددل فددي
 .معينة قانونية آثار تحقي  به يقصد
 

ا   :معينة إدارية جهة عن يصدر االداري القرار: ثانيا

 يكدون أن ينبغدي إداريدا ، قدرارا   يصدبح لكدي القدانوني العمدل أن يعني وهذا 
 الشدخص ممثدل خدالل من عام معنوي شخص أو عامة إدارية جهة من صادرا  
 .العمل بهذا امللقي المختص العام المعنوي
 : معنيان يتنازع العامة اإلدارية الجهات لتحديد و

 المعندى، هدذا بموجدب أنده إذ(: شدكلي -عضوي)  معنى هو:  األول المعنى
. قانوندا   للدولدة المملوكة والدواير والمؤسسات األجهزة تعني العامة اإلدارة فنن

 اإلقليميددة ريددةاإلدا واألشددخاص والآلمركزيددة المركزيددة اإلدارات ذلدد  ويشددمل
 .والمصلحية والمرفقية

                                                           
 الثداني، الكتداب ،1ط اإلداري، القدانون كنعدان، نواف.د:  راجع اإلداري، القرار تعريف حول للتفصيل:  1

 ركدن العدازمي، فهيدد طدالل نواف:  أيضا   راجع و. 237ص ،2000األردن، عمان، الثقافة، ودار العلمية الدار
 معدةجا الحقدوق، كليدة ماجسدتير، رسدالة اإلداري، العمدل علدى القانونية آثاره و اإلداري القرار في اإلختصاص

 .بعدها وما 14 ص ،2012 األردن، األوسط، الشرق
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 هدي اإلدارة أن بموجبده إذ(: موضدوعي -مدادي) معنى هو:  الثاني المعنى
 إشباع بهدف والمنشيات والمراف  والمؤسسات الدواير به تقوم نشاط عن تعبير

 وتمشددية الخدددمات مجددال فددي الدولددة سياسددة وتنفيددذ للمددواطنين العامددة الحاجددات
 .اطنللمو اليومية األمور

 فدي عليده المعدول المعيدار هو العضوي – الشكلي المعيار أن  جليا   ويظهر
 العامدة الهييدات أعمدال بين وللتمييز العامة اإلدارة ماهية لتحديد عموما   العراق
 .المختلفة
 قدرارا   يعتبدر ال القدرار أن على اإلداريين والقضاء الفقه إجتهاد استقر وقد 
 السدلطة هدذه كاندت سدواء ،1عامدة إداريدة سدلطة نعد صدادرا   يكن لم ما إداريا ،
 وعليده. 2تتدواله الدذي النشاط طبيعة عن النظر وبغ  مركزية، ال أم مركزية

 كالسدلطة إدارية غير أخرى عامة سلطة من الصادر التصرف أو العمل يعد ال
 الصدادر التصدرف أو العمدل يعتبدر ال كمدا. إداريا   قرارا القضايية أو التشريعية

 ذات الخاصدة الهييدات مدن الصدادرة كدالقرارت إداريا ، قرارا   خاصة، ةهيي عن
 والمستشدددفيات والجامعدددات والمددددارس– الصدددحفية كالمؤسسدددات) العدددام النفدددع

 السددفريات ومكاتددب الخاصددة كالفنددادق) الخدداص القددانون أشددخاص أو( الخاصددة
 (.والخارجية الداخلية
 

ا   :لإلدارة ةالمنفرد باإلرادة يصدر االداري القرار: ثالثا

 تنقسدم عدام بشدكل العامدة لإلدارة القانونية األعمال كانت إذا أنه يعني هذا  
 لددإلدارة، المنفددردة بدداإلرادة تمددارس التددي القانونيددة األعمددال الددى األسدداس فددي

 القددرار فددنن أخددرى، جهددات مددع اإلتفدداق خددالل مددن تمددارس التددي تلدد  وكددذل 
 أو طدرف تدخل الى اإلدارة فيه اجتحت ال الذي القانوني العمل ذا  هو اإلداري
 إنتداج و العمدل هدذا إلتمدام وحددها إرادتهدا تكفدي إذ إرادتها، غير  آخرى إرادة
 .القانونية آثاره
 

ا   :القانونية والمراكز األوضاع في معين قانوني أثر إحداث الى يهدف أنه: رابعا

                                                           
 المقددارن، القددانون أبحداث مركددز االداري، القدرار أركددان عبددد ، رحديم عبدددالرحمن.د: ذلد  فددي ينظدر:  1

 .14ص ،2012 اربيل،
 هدذه أن ذلد  المهنيدة، واالجتماعيدة االقتصدادية األنشطة من غيره أو اإلداري بالنشاط األمر تعل  سواء: 2

 أمدور بشدأن إداريدة قدرارات إصددار فدي الحد  تخولهدا والتدي العامدة السدلطة امتيدازات مدن بقددر تتمتع المراف 
 .معينة
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 عمالهداأ عدن تميزهدا والتدي لدإلدارة  القانونيدة لألعمدال األساسدية الخاصية
 األوضداع فدي معدين قدانوني أثر إحداث تبغي القانونية األعمال أن هي المادية،
 أثددر أي إحددداث الددى تهدددف ال التدي لددإلدارة الماديددة األعمددال بخددالف القانونيدة،
 وراءه مدددن اإلدارة تبغدددي إرادي، عمدددل هدددو اإلداري والقدددرار. معدددين قدددانوني
 أمام نكون فال قانوني، أثر أي نتجي ال العمل كان فنذا. معين قانوني أثر إحداث
 فددي تغييددر إحددداث فددي اإلداري للقددرار القددانوني األثددر ويتمثددل. إداري قددرار
 التزامات يفر  أو جديدة حقوقا   فينشىء القانوني، التنظيم أو القانونية المراكز
 .1لألفراد القانونية المراكز أو التنظيم يعدل أو جديدة
 
 
 
 

 الثالث المبحث
 اإلداري رارالق أهمية

 أهددم ومددن االداريددة الوظددايف مباشددرة وسددايل أهددم مددن االداري القددرار يعددد
 تعدد بدل العام، القانون اطار في االدارية للجهات الممنوحة القانونية االمتيازات

 والمتجددة المتعددة نشاطاتها لممارسة االدارة تستخدمها التي الوسايل انجع من
 مدن تحققده لمدا االداري، والضبط العامة راف بالم والمتعلقة الحاضر الوقت في

 مباشددرا   تنفيددذا   تنفيددذها علددى قدددرتها وعلددى االداري العمددل فددي وفعاليددة سددرعة
 .الجبرية وبالقوة
 لممارسددة االساسدية القانونيددة الوسديلة ان الفرنسددي الدولدة مجلددس عدد فقدد" 

 العقدود ىوحتد االداريدة، القدرارات فدي تتجسدد ومهامهدا نشاطها العامة المراف 
 ابرامهددا يسددب  قددد نشدداطها ممارسددة سددبيل فددي االدارة تجريهددا التددي االداريددة
 أو المناقصددة الددى االدارة تلجددأ عندددما مددايظهر وهددو اداريددة، قددرارات صدددور
 التنظيمدة االداريدة القدرارات وتعد كما. 2"معها المتعاقد ألختيار العامة المزايدة

 الضدددبط نشددداطات لممارسدددة اهرمظددد ابدددرز مدددن الفرديدددة االداريدددة والقدددرارات
 بهددا تقيددد ومجددردة عامددة قانونيددة تصددرفات اصدددار خددالل مددن وذلدد  االداري،

                                                           
 ،1996 بغددداد، الكتدداب، لصددناعة االداري،العاتدد  القددانون مبددادىء الجبددوري، عددالوي صددالح مدداهر.د:  1

 .156ص
 .225ص النشر، وسنة دار بدون الثاني، ءالجز االداري، القانون مبادىء طلبه، عبد .د: عن نقال  :  2
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 تمدس التدي فرديدة وقدرارات االفدراد حريدات بمقتضاها وتضبط الفردي النشاط
 .1بذواتهم محددين االفراد من مجموعة أو بذاته محددا   فردا  

 الجوهريددة المهددام مددن ارياإلد القددرار إتخدداذ عمليددة يعددد سددب  لمددا اسددتنادا  
 القانونيددة األعمددال قلددب بأنهددا  العمليددة هددذه وصددفت هنددا ومددن العامددة، لددإلدارة
ِدر يوصف كما العامة، لإلدارة  اتخاذهدا فدي النظدامي وحقده بقدرتده القدرار ُمص 
 .اإلداري التنظيم أعضاء من غيره عن يميزه الذي هو
 اإلداريددة العمليددة محددور هددي القددرارات اتخدداذ عمليددة أصددحبت هنددا ومددن 
 قددرة علدى بعيدد حدد إلدى يتوقدف منظمدة أي تحققده الدذي النجاح مقدار وأصبح
 .المناسبة القرارات اتخاذ في قيادتها وكفاءة
 أعمدال جواندب كافة العملية الناحية من تمثل القرارات اتخاذ عملية أن ذل 
 وثيقدا ، إرتباطا ابه وترتبط التنفيذ عملية عن أهمية تقل ال وإنها العامة، اإلدارة
 اتخداذ وأسداليب أسدس علدى يركدز أن ينبغدي اإلدارية العملية في تفكير أي وأن

 الحقداي  هدذه مدن انطالقا  .تنفيدذها وإجدراءات أسدس علدى يركدز كمدا القرارات،
 مدددن رييسددديا   موضدددوعا   اإلداريدددة القدددرارات اتخددداذ مدددن اإلدارة علمددداء جعدددل

 وإدارة العامددة اإلدارة كتددب ظددممع فددي بددارزا   جددزءا يحتددل وأصددبح دراسددتهم،
 إمتيازات أهم من اإلداري القرار يعد ذل ، على. اإلداري النفس وعلم األعمال
 جمهدددور وخدمدددة العدددام النفدددع تحقيددد  مدددن لتمكينهدددا لهدددا أعطيدددت التدددي اإلدارة

 .المواطنين
 لسدببين  األخيدرة السدنوات فدي اإلداري القدرار دراسدة أهميدة إزدادت وقدد 

 -: رييسين
 فقدط، العدراق فدي ليس واجباتها، وتعدد اإلدارة نشاط إتساع:  األول ببالس
 . المعاصر العالم دول جميع في بل

 فدي وإتسداع سدرعة بالضدرورة يرافقه والواجبات، المهام في اإلتساع وهذا
 إصددار في سلطتها طري  عن المنفردة بنرادتها لإلستجابة اإلدارة تدخل مجال
 .بها فراداأل وإلزام إدارية قرارات
 بحددود اإلدارة رجدل تبصدير فدي تسداعد اإلداري القدرار دراسدة فدنن لذل  

 القدرار مشدروعية ومدى الحدود تل  معرفة على األفراد وتساعد. إختصاصاته
 نظدرا   اإلداريدة، القرارات تحققها التي النتايج سرعة فنن آخر بمعنى.  اإلداري

                                                           
 فددي العامددة المبددادىء سددعيد، عبدددالكريم دانددا.ود كددريم حمددة رؤوف زانددا.د: وللتفصدديل ذلدد  فددي ينظددر:  1

 ،2016 السدددليمانية، يادكدددار، مكتبدددة العلمدددي، والبحدددث العدددالي التعلددديم وزارة االول، الكتددداب االداري، القدددانون
 .بعدها وما 141ص



 

 17 

 القانون اإلداري العامة في ءيالمباد
 

 اآلخددرين، موافقددة الددى تحتدداج الو. للددإلدارة المنفددردة بدداإلرادة تصدددر لكونهددا
 سدير ولضمان جانب، من المواطنين متطلبات لمواجهة الكاملة النجاعة تمنحها
 علدى للمدواطنين اليوميدة األمور تمشية في اإلدارة لرغبة وتلبية العامة المراف 
 . آخر جانب من التلقايية و اإلستمرارية و بالديمومة يتسم نحو

 ضدمنهم ومدن العالم، دول معظم في اإلداري اءالقض إنشاء:  الثاني السبب
 قايما   يكون يكاد القضاء هذا اختصاصات اغلب وان كوردستان، وإقليم العراق
 االداري القضداء محداكم تخدتص المثدال سدبيل علدى االداري، القرار فكرة على
 صدحة فدي بالفصدل  العراق -كوردستان اقليم في االدارية والمحاكم العراق في

 المددوظفين عددن تصدددر التددي والتنظيميددة الفرديددة االداريددة القددراراتو االوامددر
 ،1العددام والقطدداع بددوزارة  المرتبطددة غيددر والجهددات الددوزارات فددي والهييددات
 االداري القضداء نشداط مدن كبيدرا   حيدزا   االداري القدرار موضدوع شدغل وبذل 
 وعلى االلغاء، دعوى نطاق في وذل  االدارة أعمال على للرقابة ممارسته عند

 القدرارات إصددار فدي وإختصاصداتها صالحياتها لحدود اإلدارة تجاوز احتمال
 قضاييا ، بالغايها والمطالبة فيها في للطعن اليه اللجوء األفراد تستطيع اإلدارية،
 .صالحياتها إستخدام في اإلدارة تعسف تجاه حقهم لضمان وذل 
 

 الرابع المبحث
 اإلداري القرار أركان

                                                           
 2013 لسددنة( 17) رقددم الخددامس التعددديل قددانون مددن( رابعددا  /7) مددادةال تددنص حيددث:  1
 محكمددة تخددتص"  اندده علددى 1979 لسددنة( 65) رقددم الدولددة شددورى مجلددس مجلددس لقددانون
 التددي والتنظيميددة الفرديددة االداريددة والقددرارات االوامددر صددحة فددي بالفصددل االداري القضدداء
 العدام والقطداع بوزارة المرتبطة رغي والجهات الوزارات في والهييات الموظفين عن تصدر
 ، وممكندة وحالدة معلومدة مصدلحة ذي مدن طلدب علدى بنداء   فيهدا للطعدن مرجع يعين لم التي
 الضدرر الحداق مدن التخدوف الدى يددعو مدا هنا  كان ان تكفي المحتملة فالمصلحة ذل  ومع
 لسددنة( 14) رقددم االقلدديم شددورى مجلددس قددانون مددن( 13) المددادة تددنص كددذل ". الشددأن بددذوي
 :يلددددددددددددددي بمددددددددددددددا االداريددددددددددددددة المحكمددددددددددددددة تخددددددددددددددتص" اندددددددددددددده علددددددددددددددى 2008
 فدي والهييدات المدوظفين مدن تصددر التدي االدارية والقرارات األوامر صحة في النظر: أوال  

 االقلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديم دوايدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
 مصددلحة ذي مددن طعددن علددى بندداء فيهددا للطعددن مرجددع يعددين لددم والتددي القددانون هددذا نفدداذ بعددد

 محتملددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
 ".الشأن بذوي الضرر الحاق من التخوف ىال يدعو ما هنا  كان ان وتكفي
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 -السبب -اإلختصاص)  هي رييسة، أركان خمسة على االداري القرار يقوم
 األركدان لهذه صحة شروط توافر القرار لصحة ويلزم(. الغاية -المحل -الشكل

 هدذا. معيب دا القدرار يكدون مدا، عيدب األركدان هدذه مدن ركن شاب وإذا الخمسة،

 سيتسدرب كيدف ونبدين األركدان، هدذه مدن ركدن كل يلى فيما نستعر  وسوف

 .  اإلداري القرار على العيب هذا سيؤثر وكيف األركان، هذه العيب
 

 األول المطلب
 اإلختصاص ركن

 األول الفرع
 1واشكاله اإلختصاص ركن تعريف

 :ومصادره االختصاص ركن تعريف: أوالا 

 :االختصاص ركن تعريف •

 فددي بدده ويقصددد القددانون، فددروع معظددم فددي مهمددة مكانددة لألختصدداص ان
 لمباشدرة موظف أو عامة لهيية تمنح التي القانونية حيةالصال" االداري القانون
 اداري بعمدل قيدام علدى القانونيدة القددرة" هدو أو ،2"القانونيدة األعمال من عمل
 بما للقيام االداري الموظف صالحية" هو أو 3"القانون به يعتد وجه على معين
 .4"القانون يبينها التي والزمنية والمكانية الموضوعية الحدود في اليه يعهد

 مددن اإلداري القددرار صدددور أسدداس علددى االختصدداص فكددرة تقددوم عليدده
 لمبددأ طبقدا وذلد  آخدر، شدخص أي مدن ال بنصدداره قانونيدا   المختص الشخص
 الموظدف يعدين بدل االداريدة االعمدال بيدان على يقتصر ال فالقانون. التخصص

                                                           
 القانونيدة وآثداره اإلداري القدرار فدي اإلختصداص ركدن العدازمي، فهيدد طدالل ندواف:  راجدع للتفصديل:  1

 ومددا 36 ص ،2012األردن، األوسددط، الشددرق جامعددة الحقددوق، كليددة ماجسددتير، رسددالة اإلداري، العمددل علددى
 القضدايية الرقابدة و اإلداري القدرار في اإلختصاص الشريف، محمد نب أحمد بن عبد :  أيضا   راجع و. بعدها
 ،2012 الريدا ، األمنيدة، للعلدوم العربيدة ندايف جامعدة ماجسدتير، رسدالة السدعودية، العربيدة المملكدة في عليه
 .بعدها وما 39 ص

 .161 ص الساب ، المصدر الجبوري، عالوي صالح ماهر.د:  2
 ،1981 القدددداهرة، الكتددددب، عددددالم االداري، القضدددداء رأس، أبددددو الشددددافعي محمددددد.د:  3
 .250ص

 القضدداء، مجلددة االداري، القددرار علددى االداري القضدداء رقابددة خطدداب، شدديت ضددياء:  4
 .24ص ،1955 الرابع، العدد العراقيين، المحاميين نقابة
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 مددن لقددرارا صدددر فدداذا ايضددا ، االداريددة االعمددال مباشددرة بدده المنددوط المخددتص
 .1االختصاص لعد معيبا   القرار هذا كان مختص غير موظف

 لددبع  معينددة إختصاصددات سدديمنح الددذي هددو المشددرع فددنن ذلدد  وعلددى
 اإلدارة صدالح فدي التحديدد وهدذا. محدددة ولفتدرة األمداكن بعد  في األشخاص
 آخدددر، جاندددب مدددن األفدددراد لصدددالح أيضدددا وهدددو جاندددب، مدددن اإلداري والعمدددل
 ويحدد له يخصص فيما كفاءته من يزيد معين عمل في ةاإلدار رجل فتخصص
 أعمدالهم ألداء إليده المدواطنين توجيده على يساعد كما. اإلدارة داخل المسؤولية
 .2القلة أيدي في السلطات تركز من الناشية التعسفات ويجنبهم
 القدانون فدي األهليدة فكدرة تماثدل العدام القدانون فدي االختصداص وفكدرة 

 عنه تترتب بتصرف األتيان على القدرة يعني منهما كال  نأ حيث من الخاص،

 -: التالية النواحي في وذل  بينهما الفارق مالحظة مع قانونية، آثار
 في العامة، المصلحة حماية هي االختصاص قواعد تحديد من الغاية إن .1

 .الفرد مصلحة حماية إلى األهلية قواعد تهدف حين
 مباشدرة إمكدان حددود يبدين الذي نونالقا الى االختصاص قواعد تستند  .2

 حين في معين، قانوني عمل

 إسدتثناء، فهدو األهليدة عددم وأما .العامة القواعد الى تستند األهلية قواعد أن

 .منها يحد أو أهليته عدم القانون يقرر لم ما للتعاقد أهال   شخص كل يعتبر حيث
 صالتخصد علدى العمدل هدو اإلختصداص، قواعدد تحديدد فدي الددافع إن .3
 العمدل إنجداز سدرعة عنده فيندتج األداريدة، السدلطة أعضداء بدين العمدل وتقسديم

 أن حدين فدي الخطدأ، ارتكداب عندد المسدؤولية تحديدد وسدهولة وأجادتده األداري

 .3للشخص العقلي النضوج كفاية عدم في يتركز األهلية عدم سبب
 

 : اإلختصاص ركن مصادر •
 : ( األساسي التشريع) الدستورية القواعد .1

                                                           
 االسددكندرية، الجددامعي، الفكددر دار ،1ط االداري، القددانون أصددول مرسددي، حسددام.د:  1

 .512ص ،2012
 مطبعدة األولدى، الطبعدة المغربدي، اإلداري القدانون فدي المقتضدى بوجمعة، رضوان:  2

 السدداب ، المصدددر كنعددان، نددواف أيضددا   راجددع و. 182ص ،1999 البيضدداء الدددار النجدداح،
 .بعدها وما 251ص

 القدرار فدي اإلختصداص عيدب مدن العدراق فدي اإلداري القضداء موقدف العاملي، محسن صاحب سرى:  3

 ص الدى هندا اإلشدارة ،355-343 ص ص واسط، ،2012 ،11 العدد ،11 المجلد التربية، كلية مجلة اري،اإلد
346. 
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 التنفيذيدة السدلطة ومنهدا الدثالث، السلطات إختصاصات عادة الدستور دديح
 الدولدة، ريديس إختصاصدات الدسدتور يحددد فقدد. االداريدة الوظيفدة تتدولى التي
 بصدفته الدوزراء مجلس إختصاصات ويحدد كما. النفيذية السلطة رييس بصفته
 . والخارج الداخل في الدولة شؤون إدارة تتولى التي الهيية

 : (العادي التشريع) قانونال .2

 االختصداص قواعدد يحددد الدذي هدو المشرع أن هو عامة، كقاعدة االصل،
 أن بنصدددارها المخولدة الجهددة أو الموظدف وعلدى االداري، القددرار إصددار فدي
 تختلددف أن الطبيعددي فمددن لددذا. المشددرع رسددمها كمددا االختصدداص حدددود تلتددزم

 عنهددا يصدددر التددي ريددةاالدا السددلطة مسددتوى بددنختالف االختصدداص مصددادر
 .االداري القرار
 (:الفرعي التشريع) والتعليمات االنظمة .3

 مدددن مصددددرا   التنظيميدددة اإلداريدددة القدددرارات أو والتعليمدددات االنظمدددة تعدددد
 و أهميدة أكثدر األوقدات بعد  فدي المصددر هدذا أن ويبد االختصاص، مصادر
 .العادية التشريعات و الدستورية القواعد من تطبيقا   أوسع
 
ا ث  : اإلختصاص قواعد خصائص: انيا

 فدي لده وإمتددادا   السدلطات فصل لمبدأ طبيعية نتيجة االختصاص فكرة تعد 
 سدلطات تخصديص علدى الفصدل مبددأ يعمدل حيث. التنفيذية السلطة عمل مجال
. اإلداريدة واألعمدال االختصاصدات فيدات مدن معيندة لمجموعدات معيندة إدارية
 المصدالح وتحقد  المبددأ، هدذا إطدار فدي سدلطاتها الفيدات هدذه كل تمارس حيث
 .اللوايح أو التشريع من قانونية نصوص إلى باالستناد وذل  مجالها، في العامة

تستهدف فكرة االختصداص حسدن سدير اإلدارة العامدة، وكدذل  مصدلحة    
األفراد في حمايدة حقدوقهم وحريداتهم الفرديدة، إذ أن تحديدد االختصداص يعندي 

من أهم مباد  علم اإلدارة الحديث، مما يؤدي إلى تحقي  تقسيم العمل الذي هو 
قدٍر أكبر من الدقة في أداء العمل اإلداري والسرعة في إنجازه، كما يؤدي إلى 
تنامي وتراكم الخبرات لدى كل فرع من فروع اإلدارة العامة فدي أداء أعمالهدا 

كمدددا إن تحديدددد االختصددداص يمندددع مدددن تضدددارب وتعدددار    .المخصوصدددة
ات اإلداريددة وتنازعهددا، والتددي يمكددن أن تصددل إلددى التعددار ، فيمددا لددو القددرار

إختلطت االختصاصات والصالحيات بين أكثر من إدارة أو أكثر من فدرع مدن 
أما بالنسبة لألفراد : فنن فكرة التخصص أو االختصاص تقضي .فروع اإلدارة 

ترتدب  بأن القرارات التي تصدر وفقا  لقواعد االختصداص، هدي التدي يمكدن أن
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لهم حقوقا  أو التزامات في مواجهدة اإلدارة، كمدا تيسدر علديهم عمليدة الحصدول 
على األداءات المختلفة التي يؤديها كل فرع من فروع اإلدارة العامة. مما يقلل 
مددن تكدداليف وأعبدداء الحصددول علددى هددذه األداءات. كمددا وتحدددد مسددؤولية كددل 

تعدددة والمتشدابكة، وخاصدة عضو من أعضاء اإلدارة في أقسامها وفروعها الم
في الدولة المعاصرة التي تعددت وتعقدت مهماتها وتنوعدت مجداالت تددخالتها 

  .وتشعبت نشاطاتها إلى حد كبير لم يكن معهودا من قبل
عليه فننه من حيث إرتباط ركن اإلختصاص  بفكرة النظدام العدام، الدذي    

م العام، ينبني عليه نتدايج يعد عدم االختصاص العيب الوحيد الذي يتعل  بالنظا
 :مهمة تتمثل فيما يلي

للمحكمة، أن تثير مسألة االختصاص وتقضي به من تلقاء نفسها، و إن  .1
ومن مقتضى ذل  أيضا أنه يمكدن للخصدوم إثدارة عيدب عددم  .لم يثره الخصوم

االختصاص في كل وقت من األوقدات، وفدي أي مرحلدة مدن مراحدل الددعوى، 
 حكمة اإلدارية.ولو ألول مرة أمام الم

ال يجوز االتفاق على تعديل قواعد االختصداص بدين اإلدارة واألفدراد،  .2
إذ أن قواعد االختصداص تعدد مدن النظدام العدام، وليسدت مقدررة فقدط لمصدلحة 
اإلدارة لكي يكون بوسعها التندازل عنهدا أو تعدديلها، وإنمدا هدي مقدررة لتحقيد  

و تغيرهدا إال وفقدا لمدا يدنص عليده الصالح العام وال سلطة لإلدارة في تعدديلها أ
 .القانون

ال يمكن تبرير مخالفة قواعد االختصاص على أساس فكرة االستعجال  .3
ومتطلبات السرعة في إنجاز األعمال اإلدارية، وذل  ما لم يكن هنال  ظروف 
إستثنايية حقيقية بالمعنى القانوني للنظريدة، تتطلدب عجلدة قصدوى فدي التحدر  

وتبقددى  .داريددة لمعالجتهددا، أو حالددة مددن حدداالت الضددرورةواتخدداذ القددرارات اإل
شرعية سلطة اإلدارة التي تتوسع في مثدل هدذه الظدروف علدى حسداب القدانون 
ممدثال  بقواعددد االختصداص، محكومددة بننصدرافها إلددى تحقيد  المصددلحة العامددة 
دون سددواها، فددنن حددادت عنهددا، فددنن االسددتثنايية والضددرورة ال يمكنهمددا تبريددر 

عدد اإلختصداص، األمدر الددذي يقدرب مفهدوم اإلختصداص مدن مفهددوم خدرق قوا
الغاية من القرار اإلداري أو مدن مدنح سدلطة إصدداره. حيدث تدرتبط مشدروعية 
األول )اإلختصدداص( فددي الظددروف االسددتثنايية أو حالددة الضددرورة بمشددروعية 
الثدداني )الغايددة( هددذه التددي تتمثددل فقددط فددي المصددلحة العامددة، ذلدد  أن الظددروف 

ثنايية أو االسددتعجال ال يسددعه تبريددر إنحددراف اإلدارة بسددلطاتها أو إسدداءة االسددت
إسددتعمالها، وإن كددان بمقدددرتها تبريددر تجدداوز الشددكليات وخددرق قواعددد الشددكل 
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واإلجراءات في سبيل تحقي  الغاية التدي تكدون مشدروعيتها فدي هدذه الظدروف 
 .أكثر إلحاحا  ومتطلبة أكثر من قواعد الشكل

دارية معينة أن تتنازل عن إختصاصها كليا أو جزييدا ال يجوز لسلطة إ .4
لصددالح أحددد المرؤوسددين مددا لددم يددأت ذلدد  بندداء  علددى تفددوي  أصددولي يجيددزه 

وغالبددا  مددا تمددس الحاجددة إلددى التقيددد بهددذه  .القددانون فددي حدددود أوامددره ونواهيدده
القاعدة في الظروف العصيبة التي قد تمر بهدا دولدة مدن الددول عقدب تغييدرات 

أو مفاجية في األنظمة اإلجتماعيدة أو السياسدية أو القانونيدة القايمدة، ال  إنقالبية
سيما إذا جاءت التغييرات عقب أعمدال عندف وإضدطرابات وأعمدال عسدكرية، 
تعلدد  فيهددا المشددروعية والديمقراطيددة، وتهدددد الحقددوق والحريددات، دونمددا سددند 

 .دستوري أو تشريعي وعن غير طري  المؤسسات
قددرار اإلداري المشددوب بعيددب عدددم االختصدداص ال يجددوز تصددحيح ال .5

بددنجراء الحدد ، فددنذا ولددد القددرار اإلداري مشددوبا  بعيددب عدددم الختصدداص، فددال 
يجوز تغطية هدذا العيدب وتصدحيحه بالتصددي  عليده أو إقدراره مدن السدلطة أو 
الجهة اإلدارية المختصدة، سدواء كاندت جهدة رياسدية للجهدة مصددرة القدرار أو 

سل الهرمي لإلدارة، ويبقى من المتوجب أن يصدر القدرار مساوية لها في التسل
الصحيح إبتدداء  عدن السدلطة المختصدة بنصدداره، وهدذا مدا أكدده مجلدس الدولدة 

 الفرنسي في العديد من أحكامه.

ومع ذل  فنن غالبية الفقه والقضاء تؤكد علدى أنده ال يجدوز تصدحيح عيدب 
ه مدددن قبدددل السدددلطة عددددم االختصددداص باالعتمددداد الالحددد  للقدددرار المشدددوب بددد

، لكنها ال تمل  جبر هذا  المختصة، وإن كانت هذه األخيرة تمل  إصداره ابتداء 
الخرق لقواعد االختصاص وال ترتيب آثداره إال مدن تداريخ إصدداره باألسدلوب 
الصددحيح وفقددا لقواعددد االختصدداص النافددذة، وفددي حدددود هددذا القددرار وأسددبابه 

هدا لرقابدة القضداء. بينمدا يبقدى القدرار ودوافعه والغاية منه والتدي تخضدع جميع
األول )باطال  بطالنا  يتعل  بالنظام العام(. ونشدير هندا أنده إذا أصدبحت السدلطة 
التددي أصدددرت القددرار لمشددوب بعيددب عدددم االختصدداص، مختصددة بنصددداره 
بموجب قانون جديد يمنحها هذا االختصاص ويخولها إصدار هكدذا قدرار، فدنن 

 .عن إذا أصرت اإلدارة على موقفها مجددا  الطعن سوف لن يفيد الطا
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ا   :1اإلختصاص ركن بها ينظم التي األشكال: ثالثا

ل قد :المانع اإلختصاص .1  اإلداري القدرار إصددار سدلطة المشدرع  يخدول

 إداريدة هييدات أو أشدخاص مدن مشداركة بددون إداريدة، هييدة أو بذاتده، فرد إلى

 فدالوزراء  .اإلدارة صاصداتاالخت تحديدد في الغالبة الصورة هي وهذه .أخرى

ل قدد البلديدة، المجدالس ورؤسداء  العامون، المدراء أو  إصددار القدانون لهدم يخدول
 ويكدون .معيندة إداريدة جهدات أو أشدخاص مدن مشداركة دون معيلندة، قدرارات

 قبل معيلنة، جهة بنستشارة االختصاص صاحب قام لو حتى كذل ، االختصاص

 صداحب يلجدأ بدأن إختيارية، االستشارة هذه كانت سواء إلختصاصه، ممارسته

 ملزمدا يكدون أن دون القدرار، اتخداذ قبدل أخرى جهة إستشارة إلى اإلختصاص

 يلزمده قدانوني ندصل  وجدود حالدة فدي وذلد  إجبارية، االستشارة كانت أو بذل ،

 قد االختصاص، صاحب أنل  االعتبار بعين األخذ مع .البطالن طايلة تحت بذل ،
 .االستشارة تل  في ورد بما األخذب ملزما   غير يكون

                                                           
 االختصاص تقسيم بموجبه يمكن والذي اإلختصاص، ركن ألشكال آخر تقسيم هنال :  1

 تقديري وآخر مقيلد اختصاص إلى اإلدارية، أعمالها مباشرة في اإلدارة حرية مدى حيث من

 بالعمدل القيدام فدي المشداركة مبددأ حيدث مدن االختصداص، تقسديم يمكدن كمدا ،(أوال) جهة من

 االختصداص :أوال. ( ثانيدا) أخدرى جهدة مدن مشدتر  وآخدر منفدرد اختصداص إلدى اإلداري،

 يلزمها قد اإلدارية، لوظيفتها ممارستها بصدد وهي اإلدارة إنل  :التقديري واالختصاص المقيد

 يكدون حيدث معيلندة، حالدة أو موضدع فدي معديلن، قدرار اربنصدد التنظديم أو القدانون ندص

 و التقدير بحرية تتمتلع ال الحالة هذه في فاإلدارة .ا   مقيلد اإلداري القرار اتخاذ في االختصاص
ف وظروف تفاصيل بكلل  أحاط قد القانوني النظام ألنل  الماليمة،  لإلدارة يكون قد كما .التصرل

 وشدروط ألركدان بالتفصديل التنظديم أو القدانون تعدرل ي ال عنددما وذلد  تقديري، اختصاص

ف،  :ثانياا .المخدتص اإلدارة لرجدل أو لدإلدارة والماليمدة التقددير سلطة تتحرل  حينها التصرل

 عنددما مسدتقال، أو منفدردا االختصداص يكدون .المشدتر  واالختصداص المنفرد االختصاص

 ومسدتقلة، منفدردة بصدفة قدرارات اتخداذ المختصدة، اإلدارية السلطة أو اإلدارة رجل يمارس

 القدرار ثدوب اإلداري القدرار يلدبس فعنديدذ .أخدرى سدلطة أو جهدة أيدة ذلد  فدي يشداركها وال

 يكدون وقدد .التأديدب أو التعيدين لقدرار بالنسدبة الحدال هدو كمدا هواألصدل، وهدذا الفدردي،

 هددفي موضدوعية، لمقاصدد تحقيقدا وذلد  إداريدة، سدلطة مدن أكثدر بين مشتركا االختصاص

 إداريدة جهدات أو جهدة مدع االشدترا  معيلندة، إداريدة جهدة على فيفر  تحقيقها، إلى المشرع
 لقدرارات بالنسبة مثال الشلأن هو كما واحدة، مسألة بصدد واحد، إداري قرار إلصدار أخرى

 بدين مشدتركة تصددر والتدي االسدتقالة، وقبدول الوظيفدة، مدن والفصدل والترقيدة، التوظيدف،

ة بالوظيفة المكللف والوزير، المالية ووزير لعمل،ا صاحب الوزير  .العامل

 



 

 24 

 سعيد عبدالكريم دانا. د ، كريم حمه رؤوف زانا. د

 أشدخاص لعدلة القانونية النصوص تعهد قد: الجهات متعدد اإلختصاص .2

 لكدل يكدون فحينيدذ .حدى على كل معيلن، إختصاص ممارسة إدارية، هييات أو

 السدلطة مصدادقة أو إلسدتيذان الحاجدة دون االختصداص، هدذا ممارسدة هييدة

 اإلدارية، القرارات أنواع لبع  لحدوثا نادرة تكون قد الحالة وهذه. األخرى

 جهدات عدن الصدادرة اإلداريدة القدرارات بدين تضدارب مدن عليده يترتلدب قد لما

 المحافظ كنختصاص واحد، موضوع وفي البع ، بعضها عن ومستقلة مختلفة
 علدى كدل اإلداري، بالضدبط تتعللد  قدرارات بنصددار البلددي المجلدس وريديس 

 .حدى

 القانونيددة النصددوص تعهددد قددد :(ماااعيالج) المشااتر  اإلختصاااص .3
 ومتميلدزة، مسدتقلة إداريدة هييات أو أفراد عدلة مشاركة ما، إختصاص لممارسة

 في اإلختصاص فممارسة جميعا ، بموافقتها إالل  القرار يصدر أن يمكن ال بحيث

 مسدتقلة، أخدرى هييدات أو أشدخاص عدلة مشاركة على متوقفة تكون الحالة هذه

 بدالقرارات يعدرف مدا أو معيلندة، قطاعدات عددلة يخدصل  الدذي اإلداري كدالقرار

 .1 المشتركة الوزارية

 مهمددة قاعدددة الددى االشددارة ينبغددي االختصدداص اشددكال عددن الحددديث وعنددد
 قاعاادة وهددي أال العشددرين قددرن أوايددل فددي الفرنسددي االداري القضدداء انشدديها
 اإلداريون اءالفقه عنها قال التي ،(األشكال تقابل قاعدة أو) اإلختصاص توازي
هدا التدي المكتوبة غير القواعد أكبر من إنها ظهورها بعد  اإلداري، القضداء أقرل
 الحدديث، العصر في الخاص بمعناه اإلداري القانون لقواعد جديدة إضافة وتعد

 معيندة إداريدة لهييدة يحددد قانوني نص وجد إذا أنه تعني القاعدة هذه ومضمون
 المشرع سكت ثم القرارات، من معين نوع إصدار إختصاص معين لموظف أو
 هدذا فدنن الحالدة هدذه ففي.إلغايه او تعديله إختصاص تمل  التي الجهة بيان عن

 أمدا. إبتدداءا   القدرار إصددار تمل  التي اإلدارية الهيية لنفس يكون  اإلختصاص
 هددددذا فيكدددون معيندددة إدارة الدددى بددده يعهدددد لدددم إختصاصدددا    المشدددرع نظدددم إذا

 مشددابها   أو مقاربددا   إختصاصدداتها تكددون التددي الجهددة ةصددالحي مددن اإلختصدداص
 . 2القرار هذا لطبيعة

                                                           
 الحقدوق كليدة ماجسدتير، رسدالة اإلداري، القرار في اإلختصاص ركن عبد ، كتناوي: راجع للتفصيل:  1

 .بعدها وما 27ص ، 2011 الجزاير، تلمسان، – بلقايد ابوبكر جامعة السياسية، والعلوم
 وتطبيقاتهدا األشدكال تقابدل أو تدوازي قاعددة قددورة، احمد زهير.د: راجع الموضوع هذا حول للتفصيل:  2

 الكويدت، جامعدة ،3 العددد ،36 المجلدد الحقدوق، مجلدة واألردن، ومصر فرنسا في اإلداريين والقضاء الفقه في
 165ص. 2012
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 الثاني الفرع

 اإلختصاص ركن عناصر

 -: اآلتية العناصر من اإلختصاص قواعد تتكون
 : لإلختصاص الشخصي العنصر: أوالا 

 أن هدو اإلداري، القدرار فدي لالختصاص الشخصي بالعنصر المقصود إن 

 بشدخص أُنديط فدنذا القدانون، حدددها التدي الهييدة أو صالشدخ مدن القدرار يصدر

 أو لشدخص عنه تتنازل أن لها يجوز فال معينا ، إختصاصا   معينة سلطة أو معين
ل اإلختصاص ممارسة ألن .أخرى هيية . قانونيدا   واجبدا   صدار قانوندا ، لده المخدول

 االختصداص ممارسدة وهدي  عامة، قاعدة أصبح هنا االختصاص فنن وبالتالي

 قانوني، وجود القرار لُمص در يكون أن يجب وعليه .المختص الشخص قبل نم

 بقدرار اإلدارة لعضدو السدلطة هدذه وتثبدت الدولدة،  إرادة عدن التعبيدر سلطة وله
 أن يعندي الحدال بطبيعدة وهذا .هيية كان إذا تشكيله بقرار أو فردا   كان إذا تعينه

 . التشكيل أو التعيين ارقر شرعية على تتوقف اإلدارية  القرارات شرعية
 لده يبقدى اإلدارة رجدل أو الموظدف أن إلدى نشدير أن بمكان األهمية ومن   

 بصدفته بهدا يحدتفظ التدي المددة طيلدة االختصداص صالحيات ممارسة في الح 

 ممارسدة مدن حدرم آلخدر، أو لسدبب القانونيدة الصدفة فقدد فدنذا .القانونيدة

 اإلداريدة، القدرارات إصددار تمل  التي اإلدارية للهيية بالنسبة أما إختصاصاته،

.  عملهدا سدير تدنظم التدي للقواعدد إحترامها على متوقفة قراراتها مشروعية فنن
 .إختصاصاتها ممارسة في حقها فقدت جايزا ، حلها وكان حلت فنذا

 الشخصدي العنصدر أسداس علدى اإلختصداص تحديدد أن يتبدين سب  مما    

 معدين، لعمدل بالنسدبة التصدرف قدرة تمل  لتيا اإلدارية الهيية أو الشخص يفيد

 أو حقوقدا   فيكسدبهم التصدرف هدذا إلديهم تتجده أن يمكدن الدذين األفدراد تحديد مع

 .1 التزامات يحملهم
 حيدث الموظدف، تعيدين بقدرار اإلختصاص في الشخصي العنصر يتحدد   
 المحدددة اإلختصاصدات معيندة وظيفدة الدى نقلده أو تعيينه عند الموظف يمارس
 بده تنداط قد التي واإلختصاصات يحتله الذي الوظيفي المركز يشغل لمن قانونا  
 فددنن الشخصددية، بصددفته مددا إختصاصددا   الموظددف مددنح فددنذا. الشخصددية بصددفته
 لمدن يجدوز وال الدوظيفي، مركدزه عن منفصلة تكون اإلختصاص هذا ممارسة

                                                           
 دراسدات، لدةمج اإلداري، القدرار فدي اثره و اإلختصاص عدم عيب السماعنة، عبد  سمير:  عن نقال  :  1

 .785 ص الى هنا اإلشارة ،791-779 ص ص ،2015 ،(2)العدد ،(42) المجلد والقانون، الشريعة علوم
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 وهدذا. الشخصدية بصفته لسلفه منح إختصاص ممارسة بعده المركز هذا يشغل
 الدى تمدنح الدى اإلختصاصدات أمدا تنتقدل، ال الشخصية اإلختصاصات أن يعني

 تمددنح التددي الصددالحيات بعدد  هنالدد  أن كمددا. تنتقددل فننهددا الددوظيفي، المركددز
 مدددوظفي ألحدددد األخدددرى هدددي تخويلهدددا يجدددوز فدددال السياسدددية، بصدددفته للدددوزير
 .1وزارته
 

ا: العنصر الموضوعي )المادي( لإلختصاص:  ثانيا
 هييدة لكدل يجدوز التدي المواضيع عادة يحدد المشرع أن يعني  العنصر اهذ    

 يمكددن الددذي المجددال أو إختصاصدده، ممارسددة فددي مباشددرتها موظددف أو عامددة
 للموظدف يجدوز وال. بشأنه القرارات وإتخاذ فيه التدخل المعنية اإلدارية للجهة
 . ددالمح الموضوعي إختصاصه نطاق ضمن يدخل ال عمل أي  مباشرة العام
 أو القددرارات أو التصددرفات أنددواع يعنددي الموضددوعي العنصددر فددنن هنددا مددن   

 أنده يعندي وهدذا. اإلداريدين األعضداء قبل من إتخاذها يستوجب التي المواضيع
ل الدذين األشدخاص المشرع يعيلن عندما  بنصددار االختصداص ممارسدة لهدم خدول

 لهدم يجدوز التدي اضديعوالمو األعمدال مدنهم لكدلل  يحددلد فننده اإلداريدة، القرارت

 ذكدره مدا علدى اإلختصاص صاحب عمل يقتصر أن يتعيلن وبالتالي ممارستها،

ع  القواعدد، هدذه عدن االختصداص صداحب وخدرج حددث فنذا صراحة،  المشرل

 القدرار كدان اختصاصداته، ضدمن من المشرع يجعله لم قرارا   يصدر أن وحاول
 القدرار فدي ختصداصاال لدركن الموضدوعي بالعنصدر فالمقصدود عليده. بداطال  

لدة القانونيدة، األعمدال أو التصدرفات وتحديدد بيدان اإلداري  أو للشدخص المخول

 . 2اإلدارية الهيية
 فدي المشدرع لهدا حدددها التي االعمال ممارسة االدارية الجهات على عليه،
 الجهدددة اختصاصدددات علدددى تعددددي اي فدددأن الموضدددوعي، اختصاصدددها مجدددال
 أو االدندددى االداريدددة الجهدددة أو االعلدددى داريدددةاال الجهدددة أو المسددداوية االداريدددة

 مدن يجعدل القضدايية، السدلطة اختصاصدات أو التشدريعية السدلطة اختصاصات
 . 3متفاوتة وبدرجات االختصاص عدم بعيب ومعيب مشروع غير قرارها
 

                                                           
 ،2012 اربيددل، المقددارن، القددانون أبحدداث مركدز االداري، القددرار أركددان عبددد ، رحدديم عبددالرحمن.د:  1

 .22ص
 .بعدها وما 786 ص نفسه، المصدر السماعنة، عبد  سمير:  2
 .بعدها وما 315ص الساب ، المصدر الحسيني، حسين طه محمد.د: راجع للتفصيل :3
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ا   :لإلختصاص المكاني العنصر: ثالثا

 بموقدددع األحيدددان مدددن كثيدددر فدددي تتحددددد اإلدارة رجدددل إختصاصدددات  إن  
 مثددل الدولددة، إقلدديم كامددل الددى تمتددد إختصاصددات وهنددا  كمددا. محدددد جغرافددي

 إختصاصددات وهندا . والددوزراء الدوزراء ومجلددس الدولدة ريدديس إختصاصدات
 مقام والقايم المحافظ إختصاصات مثل الدولة إقليم من محدد جزء على تمارس
 يمتد صإختصا ممارسة العام للموظف يجوز وال. البلدية ومدير الناحية ومدير
 خدالف واذا إختصاصده، لممارسدة المحدددة الجغرافية الرقعة حدود خارج آثاره

 مشدروع غير قراره كان غيره اختصاص في قرارا   وادر القواعد هذا الموظف
 .المكاني االختصاص عدم بعيب ومعيب

 الناحيددة مددن الحددوث نددادرة المكداني االختصدداص عددم حدداالت ان ويالحدظ
 االداريدة االختصاصدات لممارسدة المكانيدة الحدود ان هو ذل  ومرجع العملية،
 مخدالف اداري قدرار اصددار يبقدي ذلد  مدع ولكن كافية، بدرجة واضحة تكون
 .1وارد امر المكانية للحدود
 
 

ا   :لإلختصاص الزماني العنصر: رابعا

 المدة تحديد بأنه اإلداري، القرار في لالختصاص الزمني العنصر يعرف   

 إصددار هييدة، أو كان ا   فرد االختصاص، صاحب خاللها تطيعيس الذي الزمنية

 انتهاء بعد أو إصداره، والية الموظف منح قبل إصداره يجوز ال بحيث القرار،

 مدن كثيدر ففدي. األحدوال حسدب علدى خدمتده أوانتهداء منده، بسحبها الوالية تل 

 أن علدى الدزمن، حيدث مدن االختصداص ممارسدة بتنظيم المشرع يقوم األحيان

 لديس فدالموظف ومتعددلدة، كثيدرة الخصدوص هدذا في يضعهاالمشرع التي القيود
 كدلل  خالله يفقد لذل  ونتيجة معين، حد عند خدمته تنتهي بل وظيفته، في  خالدا  

 هدذا بعدد أو قبدل االختصداص هدذا مدارس فداذا إختصاصده، مزاولدة فدي صدفة
 المرشدح مدن قدرار كصددور الزماني، االختصاص عدم بعيب معيبا   كان الزمن
 التقاعد الى احالته بعد قرار اصدار أو تعيينه، قرار صدور قبل المدير لمنصب
 مددة لهدا التدي المنتخبدة المجدالس علدى كدذل  األمدر وينطبد  .2واحدد بيدوم ولدو

 تدؤدي لهدا، مخالفدة وأي تحترمهدا، أن عليهدا محدودة، انعقادها وأدوار معروفة

 . عنها رتصد التي اإلدارية القرارات بطالن إلى

                                                           
 .36ص الساب ، المصدر االداري، القرار أركان عبد ، رحيم عبدالرحمن.د:  1
 .164ص الساب ، المصدر الحلو، راغب ماجد.د:  2
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 االختصداص عددم بعيدب مشدوب اإلداري القدرار ويكدون سدب  لمدا اسدتنادا  

 : هما أساسيتين، حالتين في الزمني
 أن إذ  :الوظيفيدة صدفته زالدت موظدف مدن القدرار صددور:  األولاى الحالاة

. الوظيفددة تقلددده بمدددة محددددة اإلداريددة القددرارات إصدددار فددي الموظددف حدد 
 صدفته كدل ذلد  بعد يفقد معين، حد عند خدمته يتنته بل مخلدا ، ليس فالموظف

 ولدم بالوظيفدة، صدلته انقطعدت المدة تل  انتهت فنذا. العامة األعمال مزاولة في

 فعل فنن القرار، إصدار سلطة ومنها أعمالها، من بأي يضطلع بأن  مختصا   يعد

  الزمندي االختصداص بعددم مشدوبا   قدراره أصدبح وضدعه، تغييدر متجداهال   ذلد 
 .اإللغاء جبويستو

 فدي تتمثدل الزمندي، االختصداص عددم عيدب فيهدا يتحق  التي الثانية الحالة

 القدانون يحدد قد إذ إلصداره، القانون حددها التي المدة بعد القرار صدور حالة

 المدة، هذه القرار ُمَصدر تجاوز إذا بحيث إلصداره، معينا   أجال   القرار لُمصدر

  .1 الزمني صاالختصا بعدم مشوبا   قراره كان
 

 الثالث الفرع
 اإلختصاص ركن على الواردة اإلستثناءات

 أو تهاصدالحيا اإلداريدة السدلطة تباشدر أن فدي العامدة القاعددة تتمثدل   
. بدذل  اللدوايح أو القدوانين، أو الدسدتور، إليهدا عهدد مدا إذا بنفسها، تهااختصاصا
 حينهدا الختصداصا مباشدرة ألن لغيرهدا، عنهدا تتندازل أن لهدا يجدوز ال بحيدث

 يجدوز ( محدددة حداالت وفدي) أنه إال .لها حقا   وليس عليها، قانونيا   واجبا   يكون

 العامدة المرافد  سير لمبدأ وتطبيقا   العامة لإلدارة  العامة، القاعدة على إستثناءا  

 نشدهد قدد أنندا يعندي ممدا ، إختصاصداتها بعد  عن تتنازل أن وإطراد، بننتظام
 أو أشدخاص قبدل مدن اإلداريدة القدرارات إلصددار دةمحد إختصاصات ممارسة
 :2 في تتمثل االستثناءات هذه .بنصدارها أصال   مختصة غير هي جهات

 ونظريددة اإلنابددة أو والوكالددة الحلددول و اإلختصدداص(  تفددوي )  تخويددل
 :للتالي وفقا   فيها سنفصل الفعلي، الموظف

 :3أوال : تخويل اإلختصاص ) تفوي  اإلختصاص(

                                                           
 .788ص الساب ، المصدر السماعنة، عبد  سمير:  1
 رسدالة الجزايدري، اإلداري القضداء فدي اإلداري القدرار تنفيذ وقف محمد، اويصحر:  راجع للتفصيل:  2

 .بعدها وما 19 ص ،2014 الجزاير، بسكرة، خيضر محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ماجستير،
 .المعنى في كمترادفين( التفوي ) و(  التخويل)  مصطلحي نستخدم:  3
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 الموظدف علدى ينبغدي مقدسدة، وأماندة إجتماعيدة خدمدة العامة وظيفةال تعد 
 ركدن فدي العامدة القاعددة أن كمدا. بنفسده إختصاصداتها ويباشدر يؤديها أن العام

 بأمانة بنفسه الموظف يمارسه أن ينبغي  أي شخصي، بأنه تقضي اإلختصاص
 يجيدز التدي الحداالت فدي اإل لغيدره تخويلده لده يجدوز وال بالمسدؤولية، شعور و
 المرافد  وتسديير اإلداري العمدل تسديير ضدرورات فدنن هندا مدن. المشرع فيها
 مباشدرة إجدازة الحداالت بعد  في تستلزم إنقطاع، دون وإطراد بننتظام العامة

. األصدديل اإلختصدداص صدداحب غيددر هددو آخددر، موظددف قبددل مددن اإلختصدداص
 ، إلسدتثناءاتا هذه ومن. محددة حاالت وفي العامة القاعدة من كنستثناءا   وذل 
 .1اإلختصاص تخويل فكرة
 ركدن علدى الدواردة االسدتثناءات أهدمل  يعدد التفدوي  أو التخويدل فدنن عليده 

 تنظديم مجدال في كبرى أهمية من له لما وذل . اإلداري القرار في االختصاص
 مدن اإلدارة خددمات وتقريدب وإطدراد، بننتظدام العامدة المرافد  سدير وحسدن
 المجدال فدي واسعة تطبيقات له التفوي  أن إلى شارةاإل وتجدر كما  .المواطن
 .العملي
 

 :االختصاص تفويض أو االختصاص بتخويل المقصود •

 صداحب يعهدد أن هدو اإلختصداص تفدوي  أو اإلختصاص بـتخويل يقصد
 آخدر، موظدف الدى إختصاصده مدن معدين جدزء بممارسدة األصيل اإلختصاص

 إختصاصداته بعد  الدوزير تخويدل ذلد  مثدال. 2بدذل  القانون يسمح أن بشرط
 بعبدارة. المحدافظ الدى أو وزارتده في العامين المدراء الى أو الوزارة وكيل الى

 سواء اختصاصه، من جانب بممارسة االختصاص صاحب يعهد أن هو أخرى
 يمكدن، وال. آخدر موظدف إلدى المسدايل، مدن معدين نوع في أم معينة مسألة في
 أو الدسدتور فدي إليهدا المسند اصهابنختص تتصرف أن للسلطة المبدأ، حيث من

                                                           
 .170ص الساب ، المصدر بوري،الج عالوي صالح ماهر.د: ينظر:  1
 يعهدد إجدراء" بأنده االختصداص تخويل بأن الطماوي سليمان الدكتور األستاذ يعرف:  2

 أو معينة مسألة في سواء إختصاصاته، من بعضا أو جانبا نقل االختصاص صاحب بمقتضاه

 اد مب الطماوي، محمد سليمان.د: أنظر" أخرى سلطة أو آخر فرد إلى المسايل، من نوع في

 الددكتور أمدا 97 .ص ، 1977 القاهرة، العربي، الفكر دار ، األول الكتاب اإلداري، القانون

 داخل التركيز عدم لتحقي  األمثل األسلوب هو" التفوي  أن فيرى عبد  بسيوني الغني عبد

 بعد  إلدى اختصاصاته من جانبا بنقل اإلداري الرييس قيام منه والمقصود اإلداري، التنظيم

 عبد: انظر". العليا الرياسات أمام مسؤوليته بقاء مع إليه، الرجوع دون ليمارسونها ؤوسيهمر

 116 .ص ، 2004 اإلسكندرية، المعارف، منشأة اإلداري، التنظيم  ، عبد بسيوني الغني
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 للتخفيدف وذلد  بدالتفوي ، اإلداري القدانون قبِدل ذلد  ومدع اللوايح، أو القانون
 والقدانون الدستور يجيزه ما حدود في المراف ، عن المسؤولية أعباء بع  من

 .1التفويضات من واللوايح
 يفددددو  أن لدددده المخددددول للموظددددف يجددددوز ال القانونيددددة الناحيددددة ومددددن   

 لصداحب يعدود اإلختصداص تخويدل ألن أخدرى، مدرة بده المخدول إلختصاصا
. التشدريع نصدوص بهدا يسدمح التي الحدود وفي ، حصرا   األصيل اإلختصاص

 سدلطاته لجميدع اإلداري الدرييس تدر  يعندي ال التفدوي  أو التخويدل فنن عليه

د هو بل وإختصاصاته،  اإلداريدة األعمدال إنجداز لضمان إجراء أو طريقة مجرل

 .التفدوي  إلغداء فدي دايمدا   الح  للموظف يكون أن ذل  ويتبع .وبكفاية بسرعة
 .2العمل متطلبات بحسب وضيقا ، إتساعا   تعديله صالحية يمل  كما

 وسدايل مدن وسديلة باعتبداره اإلداري التنظديم مجال في هام دور وللتفوي 

 ممارسة في التركيز عدم

 أهميدة اإلداري التفدوي  وبأسدل ويكتسدب الدولدة، فدي اإلداريدة الوظيفدة

 إطار في بالغة وعملية نظرية

 دراسدة فدي إشدتراكهما حيدث مدن وذلد  العامدة، واإلدارة اإلداري القدانون

 يهدف الذي اإلداري التنظيم

                                                           
 اإللكترونددي الددرابط علددى(  Arab Encyclopedia) العربيددة الموسددوعة:  راجددع:  1
 (:2/1/2016 ةالزيار تاريخ)  اآلتي

http://www.arabency.com/ar/%D8%A7%D9%84  
 بمعندى وقتدي، إجدراء هدو التفدوي  أن:  أوالا : هي اإلختصاص، تخويل سمات أهم ومن

 المهمدة بننتهداء ينتهدي بدل محددد، غيدر ألجدل بداإلطالق يتسدم ال وبالتالي مدته، في محدد أنه
ا . بشأنها التفوي  إجراء تم التي  العبء من اإلقالل هو التفوي  إجراء من فالهد إن:  ثانيا
 مهدارة مدن يقلدل قدد الدذي األمدر الكثير، الوقت منه يأخذ قد والذي المدير، عات  على الملقى
ا  .بنتخاذهدا المددير يقدوم التدي القدرارات من العديد اتخاذ في المدير قبل من التركيز  أن:  ثالثاا
 وبالتدالي عليده، الملقداة األعبداء تخفيدفل نتيجدة وذلد  للمددير، الوقدت عنصدر يدوفر التفوي 
 االختصاصددات علددى التركيددز علددى إيجابيددا   يددنعكس الددذي األمددر الوقددت، مددن متسددعا   لدده يتدديح

ا . إتخاذهددا قبددل وتقددديرها تفاصدديلها، فددي الدددخول وبالتددالي للمدددير، والهامددة الرييسددية :  رابعااا
 شدامال ، كدان إذا ألنده ،شاملة وليست معينة، صالحيات بخصوص محدد بأنه التفوي  يمتاز
ا . الحصر سبيل على معينة بمسايل محدد هو بل صاحبها، لمنصب سالبا   سيكون فننه  :خامسا

 .إتخاذه في الح  له ليس لمن تخويل ال فننه وبالتالي التخويل، يمل  عمن يصدر التخويل
 .61 ص الساب ، المصدر ، عبد  كنتاوي:  2
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 القدانون فقهداء أن إال. اإلدارية والمنظمات للهييات الحسن السير تحقي  إلى

 وسدايل من وسيلة باعتباره نيالقانو الجانب من التفوي  إلى ينظرون اإلداري

 الشخصدي غيدر االختصداص ممارسدة فدي أداة يعدد وأنده اإلداري التركيدز عددم

 اإلدارية، القرارات اتخاذ مراكز وتنوع لتعدد وسيلة إذن فهو اإلدارية، لألعمال

 بانتظدام العدام المرفد  وإسدتمرارية اإلداريدة الوظيفدة فعاليدة تحقي  إلى ويهدف

 .1وإضطراد
 

 :اإلختصاص خويلت عناصر •

 .غيره تخويل يتولى الذي الموظف أو(: الٌمَخٍول) الُمف ِو  .1
ددول)  لدده الُمف ددَو  .2  تددم الددذي الموظددف أي(: اليدده المخددول أو لدده المخ 
 .تخويله
 .به المخول اإلختصاص .3
 

 :اإلختصاص تخويل خصائص •

 ال( القانوني المركز)  القانوني للمنصب يعطى اإلختصاص تخويل إن .1
 .الموظف لشخص

 األصديل اإلختصداص صداحب حرمدان الدى يدؤدي اإلختصاص تخويل .2
 يجوز ال إذ. التخويل فترة طيلة به المخول اإلختصاص ممارسة من( المِخول)
 يحدول أنه أي. قايما   التخويل كان طالما اإلختصاص من الجزء هذا ممارسة له
 .التخويل فترة أثناء إختصاصه ممارسة وبين األصيل اإلختصاص صاحب بين

ٍول) من كل بقاء عدم أو زوال إن .3 َول) و( المخ   ال أحددهما، أو( لده المخ 
 يعطددى اإلختصدداص تخويددل ألن بدده، المخددول اإلختصدداص زوال الددى يددؤدي
 .للشخص ال القانوني، للمنصب
 

 : أسسه أو اإلختصاص تخويل شروط •

 التفدوي ، جدواز هدو واالسدتثناء التفدوي ، جدواز عددم هدو األصل كان إذا
 ليدتم الشدروط مدن مجموعدة تتدوفر أن البدد االسدتثناء، هدذا تطبيد  نيدةإلمكا فننده
 :في تتمثل الشروط وهذه اإلختصاص، تخويل

                                                           
 والتوزيدع، للنشدر الثقافدة دار مكتبدة الثاني، الجزء اإلداري، القضاء موسوعة شطناوي، خطار علي. د:  1

 .695 ص ،2004 عمان،
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 فيهدا يسدمح التدي المواضديع وتحديدد)  بالل  يسمح قانوني نص وجود .1
 لده المعدين إختصاصده يمدارس بدأن ملدزم االختصاص صاحب ألن ،(بالتخويل
 االختصداص أن واألصدل. اللدوايح أو القدوانين أو الدستورية المباد  بمقتضى

 وال بنفسده، القدانون يحدددها التي الهيية أو الموظف يمارسه أن يجب شخصي،
 ذلدد  المشددرع أجدداز إذا إال غيددره، إلددى إختصاصدده بعدد  يفددو  أن يسددتطيع
. لهدا حقدا   وليس اإلدارة، على قانوني واجب االختصاص مباشرة ألن صراحة،
 الوجده وعلدى الحددود، فدي إال  فيه اإلنابة أو هعن النزول يجوز ال فننه ثم ومن
خص قانون ثمة كان لو كما. القانون في المبين  البدد واإلجازة، التفوي  في يرَّ
 بقددرار أو بقددانون أي نفسددها، االختصاصددات لتلدد  المنظمددة بدداإلدارة تكددون أن

 .1 الحال بحسب تنظيمي
 ال بددده، المفدددو  اإلختصددداص أن بمعندددى التخويااال، تخويااال يجاااوز ال .2
 بعبدارة عنه يعبر ما وهذا. التفوي  فترة طيلة آخر منصب الى تفويضه يجوز
 (.الباطن من التفوي  أو المفوضة االختصاصات تفوي  يجوز ال)

ا  التفويض يكون أن يجب .3  صراحة ذل  غير القانون أجاز إذا اإل ،جزئيا
 أن جدبي التفدوي  أنل  هدو ، السدياق هدذا فدي المقدررة القاعددة أن إذ. ضدمنا   أو

 على .العامة للقواعد مخالفة يعد بكاملها السلطة تفوي  وأن دايما ، جزييا   يكون

 بهدا تتمتدع التدي االختصاصدات كدل ممارسدة ، مدا لسدلطة المشدرع أجاز إذا أنه

 يخلد  الدذي هدو األخير في المشرع ألن إرادته، إحترام من فالبد أخرى، سلطة

 التأكيد يجب ذل  ومع .الدستورية دللقواع وفقا   يمارسه من ويحدد االختصاص،

 إسدناد وإنمداهو تفويضدا ، يعتبدر ال هدذا فدنن ذلد ، المشدرع فعدل إذا أنه على هنا

 .2 االختصاص ذات لممارسة هييتين
 لددذا يُفتددر ، ال فددالتفوي  أصااولي، بشااكل التخوياال قاارار نشاار يجااب .4
 صدريحا ، يكون أن وينبغي سليما ، نشرا   للتفوي  المجيز القرار ينشر أن يجب
 .3ضيقا   تفسيرا   يفسر و

                                                           
 القددانون فددي االختصدداص فددي التفددوي  حسددين، رسددول مصددطفى: انظددر الشددرط هددذا فددي للتفصدديل:  1

 .بعدها وما 100ص ،2009 والسياسة، القانون كلية الماجستبر، رسالة االداري،

 إلى إختصاصاته جميع عن األصيل تنازل بموجبه يتم الذي كلي،ال للتفوي  بالنسبة:  2

 تدولي ألن تفويضدا ، يعدد ال إختصاصداته كدل عدن األصديل تخلدي أن والواقدع إليده، المفدو 

 النظدام محمدد، خليفدي:  راجدع .حلدوال أو نيابدة يعدد الدرييس اختصاصدات كافدة المدرؤوس
 تلمسدان، تلقايدد بكدر أبدي جامعدة ير،ماجسدت رسدالة الجزايدر، فدي اإلداري للتفدوي  القانوني
 .15ص ،2008 الجزاير،

 .113ص الساب ، المصدر حسين، رسول مصطفى: انظر:  3
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ا  التخويل يكون أن يجب .5  .1مؤقتا

 يختلدف سدابقا ، شرحناه ما وف  االختصاص، تخويل ان الى باالشارة جدير
 االصديل الموظدف يعهدد ان" بده ويقصدد التوقياع تخويال.   التوقيدع تخويل عن
 مدع ،منده بددال   القدرارات بعد  علدى التوقيدع بمهمدة اخدر الدى بالعمدل قام الذي
 مدن بدالرغم عليده الموقدع مدن ال االصديل مدن صدادرا يعد العمل هذا ان اعتبار
 . 2"التوقيع تفوي 
 صدداحب يعهددد أن يعنددي إذ فقددط، ماديددة حالددة هددو التوقيددع تخويددل ان عليدده

 علدى التوقيدع مهمدة(  عدام موظدف)  معدين إداري لعضو األصيل اإلختصاص
 األصديل، اإلختصداص صداحب بنسدم يتخذ فالقرار منه، بدال   اإلدارية القرارات
 صددداحب عدددن عليددده والتوقيدددع بنتخددداذه بدددالتوقيع لددده المخدددول الموظدددف ويقدددوم

 .األصيل اإلختصاص
 ما وكل آخر، موظف الى اإلختصاص ينقل ال التوقيع تخويل أن يعني هذا 
. األصدديل اإلختصدداص صدداحب عددن الماديددة األعبدداء تخفيددف هددو عليدده يترتددب
 االعتبدار بعدين يأخدذ شخصدي، تفدوي  هدو توقيدع،ال تفوي  إن أخرى بعبارة
 ثدم ومدن ،(الددايرة ريديس)  الرييس ثقة على ينطوي إذ. إليه المفو  شخصية
 يسددمح التفددوي  هددذا أن كمددا. إليدده المفددو  أو المفددو  بتغيددر ينتهددي فهددو

 ذلد  يمندع وال السدلطة، باسدم المفوضدة االختصاصدات بممارسدة إليده للمفو 
 القرارات أن كما. التفوي  مع االختصاص ذات فو الم الرييس ممارسة من

 .3 المفوضة السلطة قرارات مرتبة تأخذ التفوي ، نطاق في الصادرة
 

 :التوقيع تخويل خصائص •

 تفوي  عن تميزه التي والخصايص الميزات ببع  التوقيع تفوي  يتميز

 حيث من االختصاص

                                                           
 الزيددارة تدداريخ)   :اآلتددي اإللكترونددي الددرابط علددى متاحددة دراسددة اإلداري، التفددوي  ذنيبددات، محمددد.د:  1

2/1/2016) 

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=546 
 بيددروت، العربيددة، النهضددة دار االدارة، ألعمددال ورقابتدده اللبندداني االداري القضدداء خليددل، محسددن. د:  2

 .87ص ،1978
 . نفسها الصفحة و نفسه المصدر ذنيبات، محمد. د:  3
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 المفو  ألن ختصاصلال نقال   يتضمن ال التوقيع فتخويل . وأحكامه طبيعته

 العمل بممارسة يقوم

 ينطوي ألنه الشخصي، بالطابع يتميز كما .إليه المفو  جانب إلى المفو 

 وال خاصة ثقة على

 ذلد  يسدتلزم أن دون تلقدايي بشدكل ذلد  ويدتم طرفيه، أحد بتغير إال ينقضي

 من صريح قرار إصدار

 تعدد إليده المفدو  بده يقدوم الدذي للعمدل القانونيدة القيمدة أن كمدا .1المفو 

 للقيمة مساوية أو معادلة

 تكدون ألنهدا المفدو  الشخص بها يقوم التي واألعمال للتصرفات القانونية

  .2 ولحسابه باسمه
 -: في تتمثل التوقيع تخويل وميزات خصايص أهم بأن يتبين هنا من
 ال بنسددمه للشددخص يعطددى إذ شخصددي، تفددوي  هددو التوقيددع تخويددل .1
 .القانوني لمنصبه

 األصديل اإلختصداص صداحب حرمدان الى يؤدي ال التوقيع تخويل إن .2
 القددرارات علددى يوقددع أن لدده يحدد  بددل. بدده المفددو  اإلختصدداص ممارسددة مددن

 صداحب بدين يحول ال أنه أي. به المفو  بنالختصاص العالقة ذات والمسايل
 .إختصاصه ممارسة في قرارات وإتخاذ األصيل اإلختصاص

 زوال الدى يدؤدي لده والمفدو  لمفو ا من أي بقاء عدم أو زوال إن .3
 أو وجدود مع وعدما   وجودا   يدور ولكونه. شخصي تخويل ألنه التوقيع، تخويل
 .له والمخول المخول من كل وجود عدم
 

 :التوقيع تخويل و اإلختصاص تخويل بين مقارنة •
 االختصداص مدع بدالموازاة باألسداس يدرتبط اإلختصداص تخويدل أن بما   
 فدي لمباشدرتها معيندة لسدلطة القدانون بهدا يعهد إدارية وظيفة يعد الذي االداري
 بددأن ملددزم االصدديل االختصدداص صدداحب فددنن ولهددذا .لهددا المرسددومة الحدددود
 ممارسدددة فدددي غيدددره يفدددو  أن لددده يجدددوز وال بنفسددده، إختصاصددده يمدددارس

 كندا اذا اال. صدراحة القدانون يجيزهدا قانونية ضوابط إطار في اإل إختصاصه،
 عليده يترتدب لمدا وذلد .  قانونا   بها معترفة أو محددة ناييةإستث ظروف ظل في

                                                           
 بيدروت، ، الحقوقيدة الحلبدي منشدورات اإلداري، القدانون وأحكدام مبداد  الوهداب، عبدد رفعدت محمدد : 1

 122 .ص ، 2002
 .698 ص الساب ، المصدر شطناوي، خطار علي. د:  2
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 المخدول و المخٍول االصيل من كل وسلطات مسؤولية تحديد في سواء آثار من
 االداريين والقضاء الفقه إستقر وقد. قانونية جزاءات من ذل  عن ينجم وما اليه
 لصدداحب فددردةالمن بدداالرادة صددادرا   إداريددا   قددرارا   بنعتبدداره التخويددل أن علددى

 عددة القانونيدة الناحيدة مدن ومشدروعيته لصدحته يشدترط االصديل، االختصاص
 التوقيدع، تخويدل و االختصداص تخويدل مدن كل في تختلف أو تتحد قد شروط،
 وأوجدده الشددبه أوجدده بيدان تقتضددي التخويددل مددن ندوعين بددين فالمقارنددة ثددم ومدن

  .االختالف

 :التشابه أوجه ✓

 تخويددل مددع اإلختصدداص تخويددل شددتر ي:  الموضددوعية الناحيددة مددن   .1
 تخويدل  ال حيدث االصديل، بده يدأذن قانوني نص الى اإلستناد ناحية من التوقيع
 أن ويشترط كما إفتراضه،  يمكن ال إذ ، وبوضوح  صراحة يجيزه نص بدون
 يعدد ذل   ألن لألصيل، المسندة إختصاصات كل يشمل ال بحيث جزييا ،  يكون
 مدن بده اآلذن الدنص حددود فدي يكدون أن يشدترط كمدا. مباح غير وهو ، تنازال  
 قبدل التخويدل قدرار يصددر وأن الموضدوعات و اليهم المخول االشخاص حيث
  .المخولة االختصاص ممارسة في البدء

 يشدترط فننده إداريدا ، قدرارا   التخويدل بنعتبدار  :الشدكلية الناحيدة من أما .2
 والوقيدع والتداريخ يبوالتسدب كالكتابدة وجوهريدة أساسدية شدروط توافر لصحته
  .والتبليغ كالنشر الجوهرية والشكليات اإلجراءات وإحترام

 
 

  :االختالف أوجه ✓

 تخويددل إن  :اليدده المخددول نحددو االصدديل المخددٍول سددلطة حيددث مددن .1
 المخولة االختصاصات ممارسة من االصيل يمنع حاجز، تصرف االختصاص

 بدنرادة سدواء التخويدل،  ءبننهدا اال ذل  إسترجاع يجوز وال التخويل، مدة طيلة
 أو المدانح عدن الصدفة بنزالدة وذلد  حكمدا ، أو الصدريحة،( األصيل أي) المانح
 طددرف مدن تجددرى التدي والتصدرفات.  الددخ.... الوفداة أو االسددتقالة لده الممندوح
  ضدمن إدراجهدا يمكدن األصديل، علدى القانونيدة الصفة إزالة خالل له المخول

 مددن االصدديل يمنددع ال التوقيددع تخويددل أن حددين فددي .الفعلددي الموظددف أعمددال
 المخدول الدى خولدت التدي الحداالت فدي حتدى التوقيدع، في اليه المخول مشاركة
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 الددى بشددأنه التوقيددع تخويددل تددم مددا علددى التوقيددع يمكندده مددثال ، فالمحددافظ. 1اليدده
 بنسمه رييسه عن يوقع بالتوقيع اليه المخول يكون أن شريطة المخول الموظف

  .ومسؤوليته رقابته تحتو هو، لحسابه و

 هددو كمددا شخصددي، ولدديس موضددوعي تخويددل هددو االختصدداص تخويددل .2
 المنصددب الددى يُمددنح االختصدداص تخويددل أن أي. 2التوقيددع تخويددل فددي الحددال
 الدوزارة، فدي العدام االمين الى الوزير) القانون يحدده مرؤوس الى أو القانوني

 بصددفتها هييددة أو حددوال،اال حسددب العددام المدددير نايددب أو العددام المدددير الددى أو
 تخويدددل هدددو الدددذي التوقيدددع تخويدددل عكدددس علدددى. الشخصدددية ولددديس الوظيفيدددة
 الدى يمنح ال أي ، اليه والمخول المخِول بين العالقة أساس على يقوم شخصي،
  .القانوني المنصب

 تختلدف التخويدل حالدة فدي المسدؤولية ترتيدب إن: المسدؤولية حيدث من .3
 المخول يعد االختصاص تخويل ففي. توقيعال تخويل و االختصاص تخويل بين
 اإلختصداص إطدار فدي مارسدها التدي التصدرفات جميدع عدن المسدؤول هدو اليه

 مدا فداذا. المخدِول قدرار ال قدراره يعدد عنده الصدادر القرار أن ذل  له، الممنوح
 فددان مددثال ، العددام المدددير أو المحددافظ الددى إختصاصدده مددن جددزء وزيددرا   فددو 
 قدرارا   لديس و العدام المددير أو للمحدافظ تابع قرار هو ويلالتخ قرار بعد القرار
 ويكون العام، المدير أو المحافظ عات  على تقع المسؤولية فان ثم ومن. وزاريا  
 القددرارات شددأن شددأنه االداريددة، المحدداكم أمددام االلغدداء لدددعوى معرضددا   قددراره
  .3 األخرى

                                                           
 ص ،1979 القدداهرة، العربيددـ الفكددر دار االداري، التفددوي  نظريددة الددوالي، ابددراهيم محمددود. د: انظددر:  1

 . ومابعدها 278
 . 136ص الساب ، المصدر حسين، رسول مصطفى. د:  2
:  منهددا اإلختصدداص، تخويددلل المحاسددن و اإليجابيددات مددن العديددد وجددود مددن بددالرغم:  3
 تحفيددز و اإلداريددين القددادة لتهييددة الفددرص تددوفير و األصدديل الددرييس عددن العددبء تخفيددف
 عليده يعداب أنده اإل اإلدارة، فدي األخرى األمور ضبط على للقدرة الفرص وتهيية الموظفين

 مدع يءشد كدل بننجداز بنفسه يقوم أن على معتادا يكون المدير ألن:  السيطرة فقدان: أوالا  –
 سدوف أنده يشدعر فننده النتدايج، علدى وكدذل  المجداالت، كدل علدى الكاملة بالسيطرة االحتفاظ
ا . األمدور مدن أمدر فدي محلده يحدل أخدر شدخص بتفوي  قام ما إذا السيطرة هذه يفقد : وثانياا

 فهددو بمرؤوسديه، يثد  ال ألندده فدذل  بنفسده، بالعمددل يقدوم عنددما المدددير إن إذ :الوقات ضاياع
 عليده سديكون ألنده للوقدت، مضديعة سدوى ليس أخر لموظف المهام بع  فوي ت بأن يؤمن
 أن األفضل من أنه المدير يشعر فلذل  أخطاءه، يتقبل أن عليه وكذل  أوال، ويدربه يعلمه أن
 يشكو فهو يفو ، أن عليه لزاما كان إذا أما والجهد، للوقت توفيرا بنفسه العمل بننجاز يقوم



 

 37 

 القانون اإلداري العامة في ءيالمباد
 

 التدي االضدرار عدن ةالناجمد المدنيدة المسدؤولية فدان التوقيدع تخويل في أما
 فننهدا التوقيدع، تخويدل علدى بنداء عليهدا الموقدع االعمدال جراء من بالغير تلح 

 ولحسابه المخِول بنسم يتصرف اليه المخول ان بنعتبار االصيل، الى تنصرف
. الجزاييددة بالمسددؤولية منهددا يتعلدد  مددا اال اللهددم. مسددؤوليته و رقابتدده وتحددت
 إعتبددار التوقيددع، فددي اليدده المخددول و خددولالم بددين العالقددة هددذه علددى ويترتددب
 المخدول عدن صدادرة قدرارات اليده المخدول طدرف مدن عليها الموقع القرارات
 القضدايية الجهدة تحديدد ثدم ومدن االداري السدلم فدي مكانتده مرتبدة وتأخذ. نفسه

  . االلغاء دعوى بنظر المختصة

 
ا   (:اإلنابة أو) والوكالة الحلول:  ثانيا

 مدا بده يحل أو كان، سبب ألي األصيل، اإلختصاص بصاح يتغيب قد    

 ممارسة في محله ليحل المشرع ع ينه من فيقوم إختصاصه، ممارسة من يمنعه

 حلدول علدى المشدرع يدنص أن ويجب. بالحلول المقصود هو وهذا إختصاصه،

 وبخدالف إختصاصده، ممارسدة من يتمكن ال الذي الشخص محل معين شخص

 المقصددود فددنن عليدده. 1بددالحلول اإلختصاصددات ةممارسدد أحددد يسددتطيع ال ذلدد 

 يحدول مدانع بده يقدوم أو األصديل اإلختصداص صداحب يتغيب أن" هو بالحلول

 ممارسدة فدي محله ويحل ممارستها، عن يمتنع أو إلختصاصاته ممارسته دون

 بالحلول يراد آخر بمعنى. 2"لذل  المشرع عينه الذي الشخص اإلختصاص هذا

 مددن أخددر عضددو اختصاصددات بممارسددة اإلداريددة السددلطة أعضدداء أحددد قيددام

 . 3الختصاصاته ممارسته دون من طار  ظرف أو مانع حال إن أعضايها

                                                                                                                                        

ا . وقتده ضدياع فدي لتسدببهم يناآلخر على باللوم ويلقى  فعنددما:  والنفاول الاتحكم فقادان: ثالثاا
 يفقدد سدوف بأنده يشدعر فننده أخدر، شدخص بهدا ليقدوم األعمدال بعد  أداء عدن المدير يتخلى
 بده يدؤدى قدد والنفدوذ القدوة فقددان بدأن يدؤمن الوقدت نفس وفى مرؤوسيه، على ونفوذه قوته،
 .وظيفته يفقد أن إلى

 
 .175ص الساب ، المصدر الجبوري، عالوي صالح ماهر.د:  1
 ،3العربدي،ط الفكدر دار مقارندة، دراسدة اإلداريدة، للقدرارات العامدة النظريدة الطمداوي، محمدد سليمان:  2

 .325ص ،1966 القاهرة،
 ،1974 مصدددر، الجامعدددة، شدددباب مؤسسدددة بدددال، الطبعدددة اإلداري، القضددداء الحلدددو، راغدددب ماجدددد. د:  3

 .199ص
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 إختصاصداته، ممارسدة فدي أخدر محدل موظدف حلدول هدي أخري وبعبارة 

 لهددذه مباشددرته عددن وانقطاعدده الختصاصدداته ممارسددته مددن تمكندده لعدددم وذلدد 

 يحدل أن علدى يدنص بدان الحلدول حالدة المشرع ينظم ما وعادة. االختصاصات

 بمجددرد( الغايددب األصدديل) اإلداري الددرييس إختصاصددات ممارسددة فددي البددديل

 أن حيددث  القددانون، نظمدده إذا اال مشددروعا   يعددد ال الحلددول فددان عليدده 1.غيابدده

 . بأنتظام العام المرف  سير لضمان ناجعة وسيلة جعله المشرع

( الغايدب) األصديل ظدفالمو سلطات ذات( الحال) الموظف سلطات وتكون
 وأسددباب. شدداغلها لغيدداب نتيجددة الوظيفددة شدداغل خلددو لحالددة معالجددة هددي أذن ،

 الموظدف كتمتدع إختياريدا ، الغيداب يكدون فقدد. متنوعة و عديدة الموظف غياب
 .كالمر  أرادته من خارجا   الغياب يكون وقد أيفاد أو سفر حالة في أو بنجازة
 من اإلختصاص تفويض أو تخويل عن يختلف الحلول أن يظهر هنا من   
 :االتية النواحي

 ال الدذي الموظدف إختصاصدات يباشر الذي الموظف يحل الحلول في  .1
 تخويدددل فدددي لددده المخدددول بعكدددس. كاملدددة ويمارسدددها ممارسدددتها، مدددن يدددتمكن

 آخر بمعنى إختصاصات، من خول ما على صالحياته تقتصر إذ اإلختصاص،
 فدي منهدا بكثيدر أوسع سلطات بالضرورة يه بالحلول، تنتقل التي السلطات إن

 يخدددول أن يتصدددور وال جزييدددا   إال يكدددون ال التفدددوي  ألن التفدددوي ، حالدددة
 تفدددوي  يتعددددى بهدددذا ألنددده إختصاصددداته، كدددل آخدددر موظدددف إلدددى الموظدددف

 حالدة فدي أمدا. جدايز غيدر أمدر وهدذا. ذاتهدا السلطة تفوي  إلى االختصاصات
 يجدوز ثم ومن األصيل، إختصاصات كلب يتمتع بالوكالة الموظف فنن الحلول،

 . 2لألصيل الممنوح نفسه بالقدر إختصاصاته بع  يفو  أن له

                                                           
 حالدة فدي)) أنده علدى 2005 لعدام العراقدي الدسدتور من(  ج فقرة/  72) المادة تنص ثالالم سبيل علي:  1

 لواليدة المتبقيدة المددة الكمدال جديدد ريديس انتخداب يدتم األسدباب، مدن سدبب ألي الجمهوريدة رييس منصب خلو
 : أنه على فتنص نفسه، الدستور من( 75) المادة أما((.  الجمهورية رييس

  . غيابه عند الرييس محل الجمهورية ييسر نايب يحل: ثانيا   -

 وعلدى كدان سدبب الي منصدبه خلدو عند الجمهورية رييس محل الجمهورية رييس نايب يحل :ثالثا    -

  . الخلو تاريخ من يوما ثالثين تتجاوز ال مدة خالل جديد رييس انتخاب النواب مجلس

 الجمهوريدة ريديس محدل وابالند مجلدس ريديس يحدل الجمهورية رييس منصب خلو حالة في: رابعا   -
 تدداريخ مددن يومدا ثالثددين تتجدداوز ال مددة خددالل جديدد ريدديس انتخدداب يدتم ان علددى لده نايددب وجددود عددم حالددة فدي

 . الدستور هذا الحكام وفقا الخلو،

 .ومابعدها 70ص الساب ، المصدر حسين، رسول مصطفى: للتفصيل راجع :2
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. الحلدول فدي األصديل اإلختصداص صداحب غيداب بالضرورة يفتر  .2
 . 1حضوره فيفتر  اإلختصاص، تخويل في أما

 االختصداص صاحب عجز بمجرد القانون بقوة يتم الحلول فنن وأخيرا   .3
 وجدود يتطلدب الدذي اإلختصداص تخويدل بعكدس العامدة، ةالوظيفد عن تغيبه أو
 . 2األصيل اإلختصاص صاحب من وإرادة بالتخويل يسمح صريح نص
 يتغيب أن تعني الوكالة أن إذ: 3 (اإلنابة أو) الوكالة عن الحلول ويختلف  
 إختصاصه، ممارسة من يمنعه لديه مانع يقوم أو األصيل اإلختصاص صاحب
 تعيددين لحددين عندده بددديل بتوكيددل منهددا أعلددى تكددون خددرىأ إداريااة ساالطة فتقددوم
 حالة إنتهاء و لممارسته األصيل اإلختصاص صاحب عودة أو مختص موظف
 الحلددول مثددل الوكالددة أن يعنددي هددذا. النيابددة هددذه بننهدداء قددرار وصدددور الغيدداب
. 4 إختصاصاته ممارسة دون االصيل يحول دايم أو مؤقت مانع وجود تفتر 
 أو مكتوبة قانونية قواعد الى تستند أن الممكن من أنها هي وكالةال مايميز ولكن

                                                           

 األصديل بدين يحدول مؤقدت أو دايدم مدانع وجدود عندد الحلدول أو اإلنابدة تتحقد  إذ :1

 عنده، نايبدا بتعيدين العليدا اإلداريدة السدلطة تقدوم أو القدانون فيقدوم الختصاصداته وممارسدته

 خليفدي:  راجدع. المدانع زوال حدين إلدى الغايدب األصديل وإختصاصدات بأعباء بالقيام وتكليفه
 .19 ص الساب ، المصدر محمد،
 يتحددد ألنده الوظيفيدة، الصدفة عليده تغلدب حلولال أن في التخويل، عن الحلول يفترق :2

 االختصدداص صداحب يجعددل مدا الحدوادث مددن وجدد إذا ويحددث مجددردة، بطريقدة و بالقدانون
 إلددى( القددانون بقددوة) جميعدده االختصدداص هددذا ينتقددل فهنددا اختصاصدده، مزاولددة عددن عدداجزا  
 الموظدف إختصاصدات جميدع يمدارس وبدذل . خداص قدرار إلدى حاجدة وبغيدر أخر، موظف
 بدبع  فيعهدد نفسده، تلقداء مدن االختصداص صداحب عليه يقدم فأمر ، التخويل أما. األصيل

 أن مدا القدانون بقوة يتم فالحلول وهكذا. مؤقتة بصورة يزاولها آخر موظف إلى إختصاصاته
 الددذي التفددوي  عكددس علددى إختصاصدده، مزاولددة عددن عدداجزا   االختصدداص صدداحب يصددبح
 . بذل صريحا   قرارا   القانون يتطلب
 ومددا 73ص السدداب ، المصدددر حسددين، رسددول مصددطفى: االنابددة فددي للتفصدديل راجدع :3
 .بعدها

 ياسدددين مهددددي.ود البرزنجدددي عبددددالوهاب عصدددام.ود بددددير محمدددد علدددي.د: انظدددر:  4
 تختلدف الوكالدة بدأن الدبع  يدرى أنده الدى اإلشارة تجدر  .423 الساب ، المصدر السالمي،

 اإلدا التخويدل مدن كدال   يتشدابه وبهدذا. كليدا   ولديس جزييدا   ةاإلناب أو الوكالة كون الحلول، عن
 أن كمدا النايدب، أو إليده المفدو  الشدخص تعيدين فيه يتم إداري قرار وجود في واإلنابة ري

 ببع  يقوم إليه المفو  أن أي ومؤقت، جزيي بشكل تكون يمارسونها التي االختصاصات
 لهدا ليست التي األعمال فقط يمارس فهو للنايب بالنسبة األمر وكذل  المفو ، اختصاصات

 حسين .د راجع للتفصيل...  شاملة ليست اإلنابة ألن ، الشخصية الصفة أو التقريرية الصفة
 118ص ، 1991 بيدروت، الجامعيدة، الددار العامدة، اإلدارة فدي دروس عثمان، محمد عثمان
  .بعدها وما
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 الوكالدة تكون ما  غالبا   إذ. 1العليا اإلدارية السلطات صالحيات أو مكتوبة غير
 علدى. 2النايدب أو الوكيدل تعيدين فدي معقدة إجراءات تتطلب وال مفاجيء بشكل
  . مكتوبة قواعد دون يتم ال الذي الحلول عكس
 معيندة زمنيدة لفتدرة اإل الوكالدة تكدون ال أن ينبغدي القانونية، احيةالن ومن  
 مددة كاندت إذا تقدديرها فدي يتددخل فرنسا في اإلداري القاضي أخذ وقد معقولة،
 .3 اإلعتيادية المدة تجاوزت قد الوكالة

 علدددى التفدددوي  يبقدددي هدددل:  هدددو هندددا نفسددده يطدددرح الدددذي السدددؤال ولكدددن
 الوكالة أو الحلول حدوث عند التفوي  لمح المسايل في األصيل إختصاصات

 ؟ الحلول حدوث بمجرد  سينتهي التخويل أن أم ؟
 محتفظدا   سديبقى لده المفدوَّ  أن هدو الدراجح الدرأي أن يبددو الشدأن هذا في

 الوكالدة، أو الحلدول بمجدرد ينتهدي ال ـفالتفوي . لده المفوضة باإلختصاصات
 المسلَّم من أنه إذ. التفوي  إنهاء  الوكيل أو له المحال سلطة يعدم ال هذا ولكن
 مددع تتفدد  التددي الحدددود فددي إختصاصدده كافددة بممارسددة لدده يسددمح أندده قانونددا   بدده

 . 4التفوي 

                                                           
 هدذه أن إال .مكتدوب غير أو مكتوب كان سواء نص إلى األساس في تستند اإلنابة أن:  1

 ضدمنا ، أو صدراحة اإلنابة يمنع مكتوب نص وجود عدم :وهما بشرطين مقيدة األخيرة الحالة
 توكل أن يمكن األصيل من أعلى أو موازية إدارية سلطة وجود اإلداري التنظيم يتضمن وأن

 إال تعطى ال اإلداري لتدرجا في األصيل من أدنى سلطة نيابة أي ذل  ماعدا أما. .اإلنابة إليها

  .صراحة بها يسمح مكتوب بنص
 .19ص ، الساب  المصدر ، محمد خليفي:  2
 مدا صدراحة اإلنابدة أو الوكالدة فتدرة أو مددة يحددد النافدذة العراقيدة التشدريعات فدي صدرح نص يوجد ال:  3

 .فقط( معقولة مدة أو مؤقتة فترة) بــــ تحديدها عدا

 فدي قدرارين إليده المفدو  والموظف األصيل الموظف أصدر ذاإ الحل هو ما ولكن:  4
 أن والسديما كبيدر، جددل محدل المسدألة األصديل؟ قرار ينفذ هل نفسه؟ اليوم في واحدة مسألة
 إليده، المفدو  اختصداص مدن أكثدر إختصاصا   يمل  ال األصيل أن الشأن هذا في به المسلم
 اختصدداص هدو الصددورة هدذه فددي لاألصدي اختصداص أن مفهومددا   يكدون أن ينبغددي هدذا وفدي
 إختصاصدده ممارسددة األخيددر ولهددذا.  competence parallele الحددال الختصدداص مددواز
 الصدادرة للقدرارات اإلداري الدرييس يعد ال التفوي  أجرى الذي األصيل والموظف. كامال  
 يعدد أن لألصديل فلديس لده، مرؤوسدا   إليده المفدو  الموظدف كان ولو حتى للنصوص، طبقا  
 عدن الصدادرة القدرارات ألن. محلده حدل عمدن الصادرة التصرفات إزاء رياسية سلطة نفسه
 احتدرام فدنن ثدم ،مدن نفسده، الدرييس عن صادرة كأنها تعدل  إنما للتفوي  طبقا   المرؤوس هذا
 أحدد مدثال ، ، الددفاع وزيدر فدو  أن حددث فنذا شخصيا ، الرييس على واجب القرارات هذه
 فدنن التفدوي  لهدذا طبقدا   إداريدا   أمدرا   اللدواء هدذا وأصددر ينمعد اختصداص في الجيش ألوية
 لدم إذا األصديل أن الصددد هدذا فدي والقاعددة. هدذا ألغدى إذا اختصاصه حدود يتجاوز الوزير
 وأراد ماليمدددة غيدددر أو مشددروعة غيدددر تصددرفاته أن ورأى إليددده المفددو  قدددرارات تعجبدده
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 عددم على جرى قد العراق في العمل واقع أن الى اإلشارة تجدر ، أخيرا   و
 .الوظيفية اإلختصاصات ممارسة في والوكالة الحلول بين التمييز

 االختصدداص صدداحب بمجردعددودة الوكالددة أو حلددولال ينتهددي وأخيددرا  

 مددة بننتهداء أو األصديل محدل آخدر شدخص بتعيدين أو الختصاصاته وممارسته
 . 1 الوكالة
 

                                                                                                                                        

 إلدى أو المشدتركة الرياسدية السدلطة إلدى بااللتجداء المشدروع السدبيل يسدل  أن فعليه إلغاءها،
 صداحب فدنن عامدة وبصدورة. األحدوال بحسدب المختصة القضايية الجهة أو الوصاية سلطة

 فددي إال محلدده يحددل ممددن الصددادرة القددرارات علددى يعقددب أن يمكددن ال األصدديل االختصدداص
 فوضدة،الم السدلطة بعكدس وهدذا. شخصديا   هدو منده الصدادرة والقدرارات يملكها التي الحدود
 رياسدية سدلطة كدان إذا أنده كما. التفوي  يسترد أن يستطيع اختصاصاته بع  يفو  فمن
 مندده الصددادرة القددرارات علددى التعقيددب فدي حقدده يجددب   ال التفددوي  فددنن إليدده، المفدو  إزاء
 القددرارات هدذه صدددرت سدواء قراراتدده علدى يعقددب أن حقده مددن ألن اإلداري رييسده بصدفته
 . مفو  وأ أصيل الختصاص ممارسة

 .161ص الساب ، المصدر اإلداري، التنظيم عبد ، بسيوني عبدالغني. د:  1
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ا   : 1الفعلي الموظف: ثالثا

 دون العامدة الوظيفدة مهام يمارس الذي الشخص الفعلي بالموظف يقصد   
 بصدحة اإلداري اءالقضد إعتدرف وقد. صحيح قانوني سند ذل  في له يكون أن

 ضددمانا   التصددرفات تلدد  بصددحة اإلعتددراف تملددي التددي الظددروف بسددبب اعمالدده
 : حالتين في الفعلي الموظف تصور يمكن و. منتظم بشكل العام المرف  لتسيير

 إسدتثنايية ظدروف تحددث فقدد. اإلسدتثنايية الظدروف ظدل فدي األولى الحالة
 القيدام مدن العمومييون ظفونالمو يتمكن وال ذل  غير أو فيضان أو حري  مثل
 بممارسددة بالوظيفددة، لهددم عالقددة ال  آخددرون اشددخاص فيقددوم أعمددالهم، بمهددام
 بصددحة اإلعتددراف يددتم هنددا بننتظددام، المرفدد  عمددل إسددتمرار لتددأمين مهامهددا
 .عموميين موظفين من صادرة وكانها هؤالء تصرفات

 في تصدر قد حيث. اإلعتيادية الظروف ظل في تتمثل فهي ،الثانية الحالة 
 فدي صدحيح قدانوني سدند لهدم لديس أشدخاص عن تصرفات اإلعتيادية الظروف
 بتعييندده، معيددب إداري قددرار يصدددر الشددخص فهددذا. العامددة الوظيفددة ممارسددة
 مددن صددحيحا   لدديس التعيددين قددرار أن اإلدارة تكتشددف ثددم عملدده، مهددام ويباشددر
 مدع تنتهدي واإلدارة فالموظد بدين القانونيدة الرابطة فنن بذل . القانونية الناحية

 بناء النية حسني الغير تجاه منه الصادرة القانونية التصرفات بصحة اإلعتراف
 الموظدف إختصداص عددم حداالت فدنن هندا من. الحال ظاهر به يوحي ما على
 حداالت فدي حصدرها يمكدن الدبع  يسدميه كمدا( الظداهر الموظدف)  أو الفعلي
 -:ثالث
 .أصال   بتعيينه قرار دوجو عدم أو صحيح بقرار تعيينه عدم .1
 .العامة الوظيفة مهام الشخص هذا تولي قرار بطالن .2
( ذل  رغم)  وإستمراره العامة بالوظيفة الموظف عالقة إنتهاء وأخيرا   .3
 تصدددرفاته بصدددحة اإلعتدددراف مدددع. إختصاصددداتها ومباشدددرة مهامهدددا أداء فدددي

 .الفترة تل  اثناء القانونية
 

 الرابع الفرع
 اإلداري القرار في اإلختصاص عدم عيب

 

                                                           
، فقهدا   الفعلدي الموظدف نظريدة البطدوش، محمدد عبدد : الفعلدي الموظف نظرية حول للتفصيل:  1  وقضداء 

 داندا.دو كدريم حمدة رؤوف زاندا.د: كدذل . بعددها ومدا 23 ص ،2006 األردن، مؤتده، جامعة ماجستير، رسالة
 . ومابعدها 173ص الساب ، المصدر سعيد، عبدالكريم
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 :اإلختصاص عدم عيب تعريف: أوالا 

 بالقيدام المختصدة الجهدة تحددد التدي القواعد خرق االختصاص بعيب يقصد
 إلدى بده أوكل ما إختصاص بتحديد المشرع قام إذا أنه بمعنى معينة، بتصرفات

 أو مدوظفين عددة إلدى بده أوكدل أو مشداركة، دون بدذاتها هيية إلى أو معين فرد
 عددة مشداركة مدا إختصاص لممارسة إشترط أو حدة، على كل مارسهلي هييات
 إال صددحيحا   اإلداري العمددل يكددون ال بحيددث معددا، وتعاونهددا هييددات أو أفددراد

 للجهدة مخالفة جهة من اإلداري التصرف أو العمل صدر وإذ. جميعا   بموافقتهم
 يمل  ال نمم صادرا   يعتبر تصرفها فنن العمل، بذل  للقيام المشرع حددها التي
 .االختصاص عيب لتوفر لإللغاء قابال   ويكون به مختصة غير ألنها. الح  هذا

 اإلداري القضدداء إعتمدده عيدب أول كونده فددي االختصداص عددم أهميدة وتظهدر
 إنبثد  الذي العيب بأنه والقول التكرار ضروب من ولعل اإللغاء، دعوى لقبول
 عدددم دعددوى إسددم حملددت هابدددايت فددي اإللغدداء دعددوى وبددأن العيددوب، بقيددة مندده

 الوحيدد العيدب االختصداص عيدب يدزال وال .السدلطة حدد وتجداوز اإلختصاص
 نفسده تلقداء من له يتصدى أن القاضي يستطيع بحيث العام، بالنظام يتعل  الذي
 األفدراد مدع تتف  أن تستطيع ال اإلدارة أن كما اإللغاء، طالب يثره لم ولو حتى
 ولديس العدام للصدالح مقدررة القواعدد هذه نأل االختصاص، قواعد مخالفة على

 بعدددددم اإلداريددددة القددددرارات يلحدددد  الددددذي العيددددب أن كمددددا اإلدارة، لمصددددلحة
 حد  مدن الحد  بدنجراء تصدحيحها يمكن ال باطلة قرارات يجعلها االختصاص

 .1 المختصة السلطة
 
ا   :االختصاص عدم عيب صور: ثانيا

 فالصورة اإلداريان، ضاءوالق الفقه بَينهما صورتان االختصاص عدم لعيب
 السلطة إغتصاب ويسمى جسيما ، االختصاص عيب فيها يكون التي هي األولى
 :بسيطا   االختصاص عيب فيها فيكون الثانية الصورة أما ،2 اإلختصاص أو

                                                           
 ص السدداب ، المصدددر اإلداري، القددرار فددي أثددره و اإلختصدداص عدددم عيددب السددماعنة، عبددد  سددمير:  1

783 

 فدي اإلختصاص إغتصاب حاالت تجسيد يمكن المقارن االداري القضاء تطبيقات حسب:  2
 : حاالت( 3)

 بأعمددال الموظددف صددفة لدده لدديس عددادي فددرد يدددخل جبهددابمو: الساالطة إغتصاااب حالااة-
 فكدل اإلداريدة، اإلختصاصدات مباشدرة حد  أصال   تمل  ال خاصة هيية تدخلت إذا أو اإلدارة
 السددلطة إغتصداب قبيدل مدن يعتبدر الخاصدة الهييدة هددذه أو العدادي الفدرد هدذا عدن يصددر مدا

 اإلداريااة الساالطة غتصااابإ حالااة -. إداريددة صددفة أيددة تحمددل ال منعدمددة قددراراتهم وتعتبددر
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 عادي فرد من القرار يصدر عندما ويتحق : الجسيم االختصاص عيب •
 اإلداريدة، القدرارات بنصددار له صلة ال موظف من أو القانونية الصفة له ليس
 أو التشدريعية السدلطتين إحدى االختصاص من موضع في إدارية سلطة من أو

 معدددوما   بددل فحسددب، بدداطال يعتبددر ال القددرار أن ذلدد  علددى ويترتددب. القضددايية
 – الطعدن ميعداد – األوان بفدوات يتحصدن فال اإلدارية، القانونية لصفته وفاقدا  
 القددرار فددنن آخددر، بمعنددى و. 1 التعدددي أعمددال ضددمن تنفيددذه إجددراءات وتدددخل
 جسدديمة درجددة العيددب فيدده يكددون قددرار كددل هددو: " المعدددوم أو المنعدددم اإلداري
 القدرار يفقدد الواضدح العيدب أي) اإلدارية صفته يفقده حيث( واضحة) صارخة
 2(.اإلدارية صفته
 

 قواعدد بمخالفدة األمدر يتعلد  عندما ويكون:  البسيط االختصاص عيب •
 حددوثا   وأكثر خطورة أقل العيب وهذا اإلدارية، الوظيفة نطاق في ختصاصاال
 االختصدداص عدددم فهنددا  مختلفددة، أنددواع إلددى وينقسددم ذكددره السدداب  العيددب مددن

 .3المكاني االختصاص عدم ثم الزمني االختصاص وعدم الموضوعي

 

                                                                                                                                        

 أعمددال مددن عمددل اإلدارة تغتصددب بموجبهددا: القضااائية أو التشااريعية الساالطة إلختصاصااات
 .القضدايية السلطة من بدالُ  النزاع ذل  بفصل( نزاع بحال) اإلدارة قيام أو التشريعية السلطة

 تمات وال منهاا اعلاى ادارية جهة اختصاص من ادارية جهة من اداري قرار صدور حالة -
 .بصلة اليها
 دراسدة اإلداري، القدرار فدي اإلختصداص عددم عيدب الزهيدري، عيسدى عبدد ريا . د: للتفصيل انظر:  1

 (.2016-1-20 الزيارة تأريخ)  اآلتي اإللكتروني الموقع على متاحة

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1255 
 .341 ص ،1973 بال، الطبع مكان ،2ج اإلداري، القانون مباديء خليل، محسن. د:  2
 .787 ص الساب ، المصدر السماعنة، عبد  سمير:  3
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 الثاني المطلب
 السبب ركن

 

 االول الفرع
 وعناصره السبب ركن تعريف

 و حقيقدي، سبب وجود دون نفسها تلقاء من التصرف اإلدارة تستطيع ال   
 قانونيدة أو ماديدة واقعدة تقدع أن ينبغدي إذ اإلداريدة، القدرارات علدى هدذا ينطب 
 .1إتخاذه تسبب و القرار إتخاذ تسب 
 لددركن معيندا   تعريفدا   المشدرع يحددد لددم ، السدبب ركدن بتعريدف يتعلد  فيمدا 
 و الفقدده الجتهددادات موضددوعا   المسددألة يجعددل ممددا, اإلداري القددرار فددي السددبب
 تولدد التدي الخارجيدة الحالة تل  هو"  بأنه ديجي ليون الفقيه عرفة فقد. القضاء
 سددليمان الدددكتور وعرفدده.  2"اتخدداذه احتمددال تبددرر و اإلدارة رجددل نفددس فددي

 .3"إصداره إلى اإلدارة تدفع التي الواقعية أو القانونية الحالة هو" بأنه الطماوي
 مدن حالدة" بأنده العراقدي الفقده فدي االداري القدرار فدي السبب وعرف كما 
 أو قرار اصدار في الفكرة االدارة رجل لدى فتثير القرار تسب  والواقع القانون
  .4"القرار باصدار تلزمه

 بأهميدة اإلداري القدرار فدي السدبب ركدن دراسدة تحظى األساس هذا وعلى
 :اآلتية لالعتبارات وذل  ألمرا واقع على نفسها تفر  بالغة

                                                           
 بشدكل بده الطعدن إمكانيدة و اإلداري القدرار اركان من اساسي كركن السبب ظهور:  1
 في 1907 عام منذ الفرنسي اإلداري القضاء إجتهاد الى فيه الفضل يعود القضاء أمام مستقل
 فبندت بدذل ، طلبدا   يقددم أن دون التقاعدد إلدى أحيدل الدذي الشدهيرة  (Monod) موندو قضدية
 ديسدي حكدم تالهدا ثدم. عنهدا تفصدح لدم مخالفدات علدى تأديبيدة كعقوبدة اإلحالدة أسدباب اإلدارة

(dessay )ذلد  مندذ الفرنسدي الدولدة مجلدس بددأ إذ ، 1910 عام وضوحا أكثرها كان والذي 
 إنتهدى قد القاضي كان وإذا .السليم القانوني التكييف ثم للوقايع، المادي بالوجود رقابته الحين
 لقرارهدا، سدببا اإلدارة اتخدذتها التدي للوقدايع المدادي الوجدود علدى رقابتده فدر  وجوب إلى

 بحدث إلدى يتعدداه فال ، الحد هذا عند يقف أن يجب القاضي دور فنن القانوني، تكييفها وصحة
 أساسده، علدى المتخدذ اإلجدراء وبدين بينده اسدب،التن مدى وتقدير السبب وخطورة أهمية مدى
 الرياسدية السدلطة ممارسدة إلدى كقاضي، مهمته حدود عن خروجا   يعد فننه ذل ، فعل لو ألنه
 بدين وبدارزة هامدة مكاندة يحتدل الوقدت ذلد  منذ السبب عيب أصبح وقد. العامة اإلدارة على
 منشددأة اإلداري القضدداء الحلددو، راغددب ماجددد.د: راجددع للتفصدديل. باإللغدداء الطعددن أوجدده

 .403 ص ،2000 المعارف،اإلسكندرية،
 .324 ص الساب ، المصدر الحسيني، حسين طه محمد.د: اليه اشار : 2
 53 الساب ،ص المصدر اإلدارية، للقرارات العامة النظرية الطماوي، محمد سليمان : 3
 دراسددة إلداري،ا القددانون فددي الددوجيز الطمدداوي، محمددد سددليمان: راجددع وكددذل  بعدددها، ومددا

 .586ص ،1996 بال، الطبعة القاهرة، العربي، الفكر دار مقارنة،
 السدداب ، المصدددر السددالمي، ياسددين مهدددي.ود البرزنجددي عبدددالوهاب عصددام.ود بدددير محمددد علددي.د:  4

 .432ص
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 القددرار فددي األول العنصددر هددو السددبب ركددن أن فددي يتمثددل: األول االعتبااار
 فيقددع المشددروعية، عدددم قبيددل مددن صددحته عدددم أو تخلفدده يعتبددر والددذي اإلداري
 .إلغايه يمكن مما باطل القرار

 مدا لده اإلدارة تدخل أن على وقرينة ضمان السبب يعتبر: . الثاني االعتبار
 الحدد علدى األحدوال معظدم فدي تنطوي اإلداري القرارات ألن وذل  , يستوجبه

 .واألدبية المالية بمراكزهم واإلضرار األفراد حريات من
 تحدد التدي الوسدايل أهدم أحدد هدو السبب ركن أن في يتمثل :الثالث االعتبار

 السدبب ركدن علدى والرقابدة, سلطتها استعمال في وتعسفها اإلدارة انحراف من
 علددى الرقابددة طريدد  عددن وذلدد  لددإلدارة التقديريددة السددلطة تقلدديص إلددى تددؤدي
 .1القرار ماليمة

 أو الوقددايع هددو اإلداري القددرار سددبب إن القددول يمكددن بنختصددار و عليدده
 يسدتطيع أنده وقوعهدا عند اإلدارة لرجل توحي التي والقانونية المادية الظروف
 القدرار يتخدذ عندما اإلدارة لرج فنن وهكذا. القرار بنتخاذ إختصاصه ممارسة
 مدن حالدة أو وقدايع وعلدى مكتوبدة غير أو مكتوبة قانونية قاعدة الى يستند فننه

 .2الوقايع
 لددى وتثيدر القدرار، تسدب  والواقدع القدانون مدن حالدة هدو السدبب فنن ولهذا
 -: وهو القرار بنصدار تلزمه أو قرار إصدار في الفكرة اإلدارة رجل

 هدي والتدي  للقدرار القانونيدة األسدباب عدن عبدارة وهي:  قانونية حالة إما
 ممارسدة فدي األسداس الشدرط تشدكل التدي  القانونيدة واألعمال القانونية القواعد
 (.والتعليمات األنظمة – القوانين – الدستور)  لنشاطاتها اإلدارة
 : منها عدة أشكال في تظهر وهي:  واقعية حالة وإما

 قبدل مدن طلب تقديم)  مثال. معين عمل شكل على تكون التي األسباب .1
 (.لإلستقالة العام الموظف

  العدام النظدام تهديد حاالت)  مثال. معينة حالة شكل تتخذ التي األسباب .2
 (.المظاهرة خالل من

                                                           
 ابطالدر علدى العليدا اإلتحاديدة المحكمدة ألحكدام وفقدا   اإلداري القرار في السبب ركن حول دراسة راجع:  1

  -( : 10/1/2016 الزيارة تاريخ)  اآلتي اإللكتروني

http://www.twitmail.com/email/401379235/3 

 القدانون مبداديء و ألسس مقارنة دراسة اإلداري، القانون عبد ، بسيوني عبدالغني:  2
 425 ص بدال، الطبدع سدنة والنشدر، للطباعدة الجامعيدة الددار لبندان، في تطبيقاتها و اإلداري
 الثقافدة دار مكتبة ،1ط مقارنة، دراسة اإلداري، القضاء الجبوري، محمد وكذل . بعدها وما
 .بعدها وما 102 ص ،1998 عمان، والتوزيع، للنشر
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 مثال. األفراد من فرد أو شيء في معينة صفة شكل تتخذ التي األسباب .3
 آيدل جددار وجدود أو -العامدة للوظيفدة قددم شدخص فدي التوظيف شروط توفر) 

 (.للسقوط
 بوضدوح يظهدر لدم اإلداري القدرار فدي السدبب عيدب أن الى اإلشارة تجدر

 قددراره فددي وبالتحديددد( 1922) عددام منددذ اإل الفرنسددي الدولددة مجلددس قضدداء فددي
 يخلدط كدان المجلدس فنن التأريخ، ذل  قبل اما ،( Trepon)  قضية في الشهير
 .  1غايته و القرار سبب بين

 لثانيا الفرع
 اإلدارية القرارات تسبيب و اإلداري القرار سبب بين العالقة

 اساسدي كدركن السدبب بدين  التفريد  ضدرورة الدى هندا نشير ان بنا ويجدر
 القددرار سددبب ان بينددا فكمددا. للقددرار خارجيددة كشددكلية والتسددبيب االداري للقددرار
 أو القددرار تخداذال اإلدارة تدددفع التدى الواقعيدة أو القانونيددة الحالدة يعندي اإلداري
 أو معين عمل إرادة إحتمال اإلدارة رجل ذهن فى تولد التى الواقعية الحالة تل 
 احتمددال وتبددرر اإلداري العمددل تسددب  التددى القانونيددة او الواقعيددة الحالددة تلدد 

 التدى"  األسدباب"  عدن اإلفصداح" يعني  اإلدارية القرارات تسبيب فنن اتخاذه،
 اإلداري القرار سبب بين رابطة وجود بالضرورة عنىي مما القرار، إليها يستند
 الشكلي الجانب عناصر أحد يعد فالتسبيب متميزتان، ذل  مع ولكن ،2"وتسبيبه

                                                           
 رجدل حمدل يعندي الدذي السدبب بدين متيندة عالقدة وجدود يالحدظ النظريدة الناحيدة من:  1
 مدن تحقيقها إلى سعى التي الغاية أو الهدف وبين معين نحو على القرار إصدار على اإلدارة
 بنشدباع إصدداره مدن الغاية فتحق  له وتستجيب السبب هذا مع تتعامل أن ينبغي والتي ورايه
 الوطيددة العالقة هذه كانت ولين .يمثلها التي القانونية أو الواقعية الحالة ومواجهة السبب هذا
 الفقده بعد  يقدرر حيدث الكلدي االنددماج معيندة حداالت فدي بهمدا تصل قد والغاية السبب بين

 اإلدارة تتصددرف عندددما وخاصدة اإلداري القددرار فددي بدالغر  يندددمج السددبب بدأن اإلداري،
 اإلداري للقدرار اتخاذهدا أسدباب بدنعالن ملزمدة غيدر تكدون بحيدث تقديرية سلطات على بناء
 واقعة ةلمواجه تدخلها عدم أو تدخلها أسباب تقدير حرية ثانية جهة من لها وتكون جهة، من
 شد  همدا والغايدة السدبب ركندي مدن كدال أن يعندي ال كلده ذل  ان إال .معينة قانونية أو مادية
 فدي الفقهداء اختلدف جوهريدة واختالفدات أساسية فوارق هنال  أن بل بينهما اختالف ال واحد

 رقابددة فددي ونددوجز وأنواعدده وصددفاته السددبب علددى معددا لنتعددرف وتعددالوا وتحديدددها تصددنيفها
 علدى القضدايية الرقابدة تطدور بعندوان دراسدة:  راجدع للتفصديل... لألسباب إلداريا القضاء
 الزيدددارة تددأريخ: )  اآلتددي اإللكترونددي الددرابط علددى اإلداريددة القددرارات فددي السددبب عيددب

10/1/2016: )-  
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=10990 

 أبددوظبي، القضدداء أكاديميددة اإلداريددة، القددرارات فددي والسددبب التسددبيب الطددوخي، سددامي. د:  عددن نقددال  :  2

  -( :10/1/2016 الزيارة تاريخ)  اآلتي اإللكتروني الرابط على متاحة دراسة زايد، جامعة
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 األسدباب أمدا للقرار، الخارجية بالمشروعية تتعل  تحدده التى والقواعد للقرار،
 تتعلدددد  تحكمهدددا التدددي والقواعدددد للقدددرار، الموضدددوعية العناصدددر أحدددد فهدددى
 .للقرار الداخلية شروعيةبالم

 
 الثالث الفرع

 اإلداري القرار من السبب ركن في العامة المعايير

 ركددن مضددمون لدراسددة المعتمدددة المعددايير أهددم  توضدديح إجمدداال   ويمكددن 
 -: يلي ما عر  خالل من اإلداري القرار في السبب
 قددام إذا اإل معددين إداري قددرار إصدددار فددي تتدددخل أن لددإلدارة يمكددن ال -
 مدالم الحاالت كل في بالتدخل يلزمها ال السبب وجود ولكن تدخله، يبرر  بسب

 يشبه اإلداري القرار في السبب ركن فنن هنا من. ذل  غير على القانون ينص
 يسددتلزم ال وجودهددا ولكددن. مراعاتدده دون السددير يمكددن ال إذ. 1المددرور إشددارة
 .المرور ضرورة

 السدبب عدن لألفراد تفصح نبأ ملزمة غير اإلدارة أن هو العام األصل -
 الحالدة هدذه وفدي األسدباب، بدذكر القدانون الزمهدا إذا اإل عليده بناء تدخلت الذي
 بطدالن إغفالده علدى يترتدب اإلداري للقدرار شدكليا   شدرطا   السدبب يصبح الثانية
 .اإلداري القرار
 أن اإلدارة تسددتطيع تدددخلها، سددبب بددذكر اإلدارة الددزام عدددم حالددة فددي -
 أن الحداالت بعد  في تستطيع أنها كما األسباب، ذكر من خاليا   قرارها تصدر
 السدبب ذكدر أن قددرت مدا إذا خاصدة الحقيقدي السدبب إلخفداء وهميدا   سببا   تذكر

 .العام الصالح إعتبارات يناق  الحقيقي
 ألنده لألفدراد، الضدمانات انجع من يعد تدخلها سبب بذكر اإلدارة إلزام -
 القددرار مشددروعية علددى رقابتدده فددي دارياإل القضدداء مهمددة يسددهل جانددب مددن

 قدرار صددور أسدباب معرفدة علدى المعنيدين يسداعد آخدر جانب ومن ، اإلداري
 نحدو يتجده العدام اإلتجداه فنن ولهذا. ضدهم أو لصالحهم معين نحو على إداري
 القضايية الرقابة تعد عليه. اإلدارية القرارات كل في السبب بذكر اإلدارة الزام
 وبمدا. اإلداري القدرار مشروعية من التحق  وسايل من وسيلة السبب عيب على
 تحمل صحيحة قانونية أو واقعية، حالة على يقوم رأينا، كما اإلداري القرار أن
 إتخاذهدا عندد اإلدارة أن ذلد  قرارهدا  إلصددار وتددفعها التددخل، علدى دارة اإل

 الواقعيدة الظدروف من مجموعة من لها البد وإنما إعتباطا، بذل  تقوم ال للقرار

                                                                                                                                        

http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/449369 
 الثقافة دار ،مقارن دراسة والتطبي  النظرية بين اإلداري القرار الزغبي، سمارة خالد:  1

 40-39 ص ص ،1999 عمان، ،2/ط والتوزيع، للنشر
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 إلتخداذ دارة اإل رجدل يددفع الدذي المسدو  بمثابدة تعدد والتدي إلتخداذه، السدابقة
 .1رالقرا
 القدرار اتخاذ في للقرار القانونية االسباب مشروعية عدم حاالت تتمثل -
 ال ان أو للقددرار القددانوني االسدداس صددحة عددم أو القددانون تطبيدد  مجددال خدارج
 يعد لم للقرار القانوني االساس ان أو بعد وجد قد للقرار القانوني االساس يكون

 الوجددود بعدددم فتتمثددل الواقعيددة االسددباب مشددروعية عدددم حدداالت امددا موجددودا ،
 تقدير صحة عدم أو الوقايع لهذه القانوني التكييف صحة عدم أو للوقايع المادي
 . 2أهميتها

 يفددر  ال التددي الحدداالت فددي تدددخلها سددبب بددذكر اإلدارة تطوعددت إذا -
 لرقابددة اإلداري القددرار تُخضددع السدبب بددذل  فننهددا فيهدا، األسددباب ذكددر القدانون
 . اإلداري القضاء

 معدين إداري قدرار إلصددار تددخلها سدبب إختيدار في اإلدارة حرية إن -
 .تدخلها يبرر الذي السبب تختار ان عليها يجب إنما و مطلقة، ليست
 علددى مسددببة،ال غيددر اإلداريددة القددرارات سددالمة إفتددرا  هددو األصددل -
 .3يبررها صحيح سبب على تقوم أنها أساس

 الثالث المطلب

                                                           
 اإلسدكندرية، ، المعدارف منشدأة .اإلداري القضداء ،   عبدد بسديوني الغندي عبدد:  راجدع للتفصديل:  1

 .بعدها وما 632 ص ، 1996
 السدداب ، المصدددر السددالمي، ياسددين مهدددي.ود البرزنجددي عبدددالوهاب عصددام.ود بدددير محمددد علددي.د:  2

 .436ص

 عيدب ظهدور بعد بالتحديد و باإللغاء الطعن أوجه بين السبب عيب بمكانة يتعل  فيما:  3

 ظهدر لإللغداء، الوحيدد الوجده وإعتبداره الفرنسدي الدولدة مجلدس قضداء فدي اإلختصاص عدم

 بل الحد هذا عند بتقدمه الفرنسي الدولة مجلس يقف ولم ،...القانون ومخالفة االنحراف، عيب

 القدانون فقهداء تسداؤل أثار مما. عليها تقوم التي األسباب إلنعدام اإلدارية القرارات يلغي أخذ

 بدين الفقهيدة المواقدف فتبايندت اإلداري، القدرار بنلغداء للحكدم جديددا وجها كان إذا عما العام،

 و. الدرأيين بدين وسدطا موقفدا وقدف مدن ومدنهم بذاتده، قدايم كعيدب السدتقالله ومعدار  مؤيد،
 مدن إنطالقدا السدبب، لوجودعيدب المنكدر الدرأي منهدا متعدددة، أراء نفسده لسياقا في ظهرت

 عيدب بوجدود القايدل هواإلتجداه :الثداني الدراي أما.اإلداري القرار أركان من كركن له إنكاره

 فكدرة العدال، عبد حسنين محمد:  راجع للتفصيل..  للطعن مستقال وجها اعتباره دون السبب

 ص ، 1971 القداهرة، العربيدة، النهضدة دار ،اإللغداء ودعدوى ياإلدار القدرار فدي السدبب
 -اإلداري القضداء فدي دروس الطمداوي، محمدد سدليمان:  راجدع كدذل  و. بعددها وما 2013

 عبدد حسنين محمد وكذل  247ص ، 1976اإلسكندرية، العربي، الفكر دار ،-مقارنة دراسة

 الثانيدة، الطبعدة العربيدة، النهضة دار .اإلداري الضبط قرارات على القضايية الرقابة العال،

 .بعدها وما 105 ص ،1991 القاهرة،



 

 50 

 سعيد عبدالكريم دانا. د ، كريم حمه رؤوف زانا. د

 اإلجراءات و الشكل ركن
 
 االول الفرع

 واالجراءات الشكل تعريف

 هدذا تخدذي أن جدبي  لدذا أرادي، قدانوني هوعمدل اإلداري القدرار أن بمدا   
 فدي أرادتهدا عدن اإلدارة تعلدن بدأن ايدخارج مظهدرا   أو صدورة اإلرادي العمدل

  .اإلداري القرار صدري وبذل  ،محددة صورة أو رمظه

 أو عنهدا اإلفصداح ثدم ومدن اإلدارة أرادة نيلتكدو تطلدبي قد القانون أن ريغ

 الشدكل بقواعدد عليهدا صدطلحي ندةيمع اتيوشدكل إجدراءات أتبداع إعالنهدا،

 ا  يضدرور شدرطا   القواعدد بهدذه االلتدزام عدديو اإلداري، القرار في واإلجراءات
 .الشكل بيبع با  يمع القرار كان واال ر،القرا لصحة

 تسددبغه الددذي الخددارجي المظددر" بأندده االداري القددرار فددي الشددكل ويعددرف
 أو عمددل هددو" االجددراءات امددا. 1"ارادتهددا عددن لألفصدداح القددرار علددى االدارة

 هددذه ومددن. 2"القددرار ألتخدداذ تمهيدددا   االدارة بهددا تقددوم ماديددة اعمددال مجموعددة
 أو رأي اخدددذ القدددرارات بعددد  إلصددددار المشدددرع يتطلبهدددا التدددي اإلجدددراءات
 الدراي أخدذ يكدون وقد. القرار إصدار قبل( مجلس أو لجنة)  هيية من إستشارة
 النصوص، تحددها حاالت في الزاميا   يكون قد أنه اإل لإلدارة، بالنسبة إختياريا  
 ليسددت واإلدارة. الشددكلية هددذه إسددتيفاء دون القددرار إتخدداذ اإلدارة تسددتطيع فددال
 تقدم التي المشورة أو الراي بنتباع ذل ، خالف على المشرع ينص مالم لزمةم

 قرارهدا، فدي وإتباعده رأي بطلدب اإلدارة الدنص الدزم إذا أمدا. قرارها في اليها
 عدم ألن المقدم، الرأي إتباع بشأن خيار لها وليس ذل  مخالفة تستطيع ال فننها
 يجدوز التدي العام النظام من لقاعدةا وهذه.  اإلداري  قرارها يعيب بذل  تقيُدها
 .3إثارتها للقاضي حتى
 االداري، للقدرار الخدارجي المظدر هدو الشدكل بدأن يتبدين التعاريف هذه من
 .القرار لصدور تمهيدا   االدارة به تقوم ما هو االجراء اما

 أوعضدو مختصدة ةيدأدار جهدة مدن صددوره القدرار لصدحة كفدىي ال عليده،

 بموجدب المفروضدة واالجدراءات الشكليات راعاةم يجب وانما مختص، أداري

                                                           
 .587ص الساب ، المصدر الدين، جمال سامي.د:  1
 .182ص الساب ، المصدر الجبوري، عالوي صالح ماهر.د:  2
 كليددة دكتددوراه، أطروحددة الجزايددر، فددي اإلداريددة للقددرارات الوجددوبي التعليددل مبدددأ صددفيان، بددوفراش:  3

 .بعدها وما 21 ص ،2015 الجزاير، وزو، تيزي معمري، مولود جامعة السياسية، والعلوم لحقوقا
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 حدد علدى األفدراد ومصدلحة العامدة المصدلحة حمايدة إلدى تهددف والتي القانون،
 بشدأن تتبدع أن مدن بدد فدال لدذا. القدرار تبطدل سدوف مراعاتهدا عددم وأن سواء،

 . ةياإلدار القرارات باختالف تختلف وأشكال إجراءات وإصداره رهيتحض
 حاالت في أي. اإلداري القرار إلغاء أسباب من سببا   لشلكلا عيب ويُعد   كما
ع أوجبهدا التي الشكلية بالقواعد اإلدارية الجهات التزام عدم  إصددار فدي المشدرل

 مخالفددة سدديغدو الشددكل، عيددب فددنن األسدداس، هددذا وعلددى. اإلداريددة القددرارات
 خددارجيال للمظهددر واألنظمددة القددوانين أوجبتهددا التددي الشددكلية للقواعددد اإلدارة
 .إصداره في اتباعها الواجب ولإلجراءات اإلداري، للعمل
 

 الثاني الفرع
 واالجراءات الشكل صور

 القددرار بددأن القددول مسددتلزمات مددن يعددد إرادتهددا اإلدارة إظهددار كددان إذا     
 صددورة لدده لدديس اإلظهددار هددذا أن القاعدددة فددنن إرادي، قددانوني عمددل اإلداري
 نيتهدا أظهدرت قدد اإلدارة أن الشدكلية الناحيدة من القرار يشترط ما وكل. معينة
 مدا ومحددد واضدح بشدكل يفهمدون بدالقرار المخداطبين يجعل بما كان شكل بأي

 .بقرارها اإلدارة قصدت
 يشدترط ال أنده اإلداري القدرار من الشكل ركن في العام األصل أن عليه   
 لددم إذا ، اإلدارة أن إذ فقددط، بذاتدده معددين شددكل أو صدديغة فددي القددرار يصدددر أن

 تختارهددا، صددورة بأيددة تظهددره أن تسددتطيع للقددرار، معينددا   شددكال   المشددرع يحدددد
 -: الصور هذه ومن
 

 :  المكتوبة االشكال: أوالا 

 الصددورة وهددو ،1تحريددري بشددكل القددرار صدددور بدده ونقصددد:الكتابة .1
 كان وإذا. القرار فيها يفر  أن( األنظمة) واللوايح القوانين تحتم التي الخارجية

 بشددكل أو معينددةٍ  بصدديغةٍ  يصدددر أن اإلداري القددرار فددي يشددترط ال أندده صددلاأل
 قيامهدا أثناء اإلدارة أفصحت كلما حكمه ويجري الوصف هذا ينطب  بل. معين

 . قانوني أثر إحداث بقصد الملزمة إرادتها عن بوظايفها
ع يشددترط وقددد     القددرار يصدددر أن -الغالددب الكثيددر فددي بددل -أحيانددا   المشددرل
 وفدي القدرار، نشر القانون تطلب كلما ضمنا   مفروضا   الشلكل هذا ويكون .كتابة
 التدي األسدانيد وذكدر صددروه وتداريخ مكدان القدرار يحمدل أن يجدب الحالة هذه

                                                           
 .334ص الساب ، المصدر الحسيني، حسين طه محمد.د:  1
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 الجهدددة مدددن وتدقيقددده وتنسددديبه للدولدددة الرسدددمية باللغدددة وصدددياغته عليهدددا يقدددوم
 هامدة و يعةشا اإلداري القرار شكل من الصورة هذه وتعد. بنصداره المختصة

 اإلدارة لمصدلحة و األفدراد لمصدلحة ضدمانة تمثدل فهدي نفسده، الوقدت فدي جدا  
 .1 المعنية الجهات أمام بالقرار اإلحتجاج عند خاصة ذاتها

 يمدنح الدذي القدانوني كدالنص ، القدرار اليهدا اسدتندت التي االسانيد ذكر .2
 .اصداره في االدارة رجل
 االدارة دفعدت التدي والواقعيدة يدةالقانون االعتبارات ذكر وهو: التسبيب .3
 .القرار صلب في القرار، اصدار الى

4.  
ا   : المكتوبة غير األشكال: ثانيا

 غيددر شددفوية صددورة فددي اإلداري القددرار يصدددر قددد إذ: الشددفهي الشددكل .1
 العامدة، الوظيفدة مجدال فدي تصددر التدي الفرديدة القدرارات في وخاصة مكتوبة
 اإلداري الدددرييس يوجههدددا التدددي ويةالشدددف للتعليمدددات بالنسدددبة الشدددأن هدددو كمدددا

 إذا اإلداري للقددرار الشدفوي للشدكل تلجدأ أن لدإلدارة يجدوز ال أنلده إالل . لموظفيده
 يسدتلزم قدانوني ندص هندا  يكدون كأن يستبعده، صريح قانوني نص هنا  كان
 حالدة فدي أو مكتوبدا ، يكدون أن معدين مبلدغ عدن يزيدد الدذي اإلدارة تصرف في

 والقطداع الدولدة مدوظفي إنضدباط قدانون بموجدب اطيةاإلنضدب العقوبات فر 
 فددر  قددرار يكددون ان يسددتوجب الددذي المعدددل، 1991 لسددنة 14 رقددم العددام

 .تحريري بشكل اإلنضباطية العقوبات
 باإلفصداح ملزمدة غيدر -عام كأصل – اإلدارة كانت ذاإ: اإلشارة شكل .2
 من اإلدارة يمنع ما يوجد ال فننه معين، شكل في والملزمة المنفردة إرادتها عن
 آثدار ترتيدب بقصدد الشدأن لصداحب توجده إشدارة شدكل علدى قرارها تصدر أن

 تُعتبدر حيدث الخداص، القدانون في به معمول هو بما أسوة وذل  معينة، قانونية
 ونظدرا  . العقدود مجدال فدي خاصدة اإلرادة عدن التعبير أشكال من شكال   اإلشارة
 هدذه عدن للتعبيدر خداص أو محددد شدكل وجدود وعدم العقود في التراضي لمبدأ

 عددن التعبيددر صدديغ بعدد  إلددى تشددير كافددة المدنيددة التشددريعات أن نجددد اإلرادة،
 .2الحصر ال المثال سبيل على اإلرادة
  ضدمنيا ، أو سلبيا   أو إيجابيا   لإلدارة اإلفصاح يكون قد:  اإلدارة سكوت .3
 قدرارا   أو نظيميدا  ت قدرارا   اإلدارة تضدع عنددما( صدريحا   أي) إيجابيدا   يكدون فهدو

                                                           
 العددد ،(12) المجلدد المنارة، مجلة األردنية، العليا العدل محكمة قضاء في الشكل عيب كشاكش، كريم:  1

 .بعدها وما 472 ص ، 2006 ، األردن ،(3)
 .492 ص نفسه، المصدر:  2
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 اإلدارة تمتندع عنددما سدلبيا   ويكدون مدثال ، مدرسدة أو جسدر بنداء يتضمن فرديا ،
 بدده تقددوم أن اإلدارة وعدددت أو واألنظمددة القددوانين بدده ألزمتهددا بعمددل القيددام عددن

 يعدد معدين، بعمدل القيدام اإلدارة رفد  وإنل  واألنظمة، القوانين تل  إلى استنادا  
 مددن عمددل إتيددان عددن اإلدارة امتندداع كددان إذا أمددا. نيضددم إداري قددرار بمثابددة
 المسدايل، مدن مسألة شأن في لها تركت تقديرية سلطة نطاق في داخال   األعمال
 التعبيددر اخددتالف علددى يترتددب وال. ضددمني قددرار بمثابددة االمتندداع هددذا يعددد فددال

 ذات الضدمني التعبيدر يأخدذ حيدث قانوني أثر أي الصريح التعبير عن الضمني
 عنهددا معبددرة أكانددت سددواء الظدداهرة واإلرادة الصددريح، للتعبيددر القانونيددة ةالقددو

 (. الباطنة) الحقيقية لإلرادة مطابقة تكون أن يجب ضمنا ، أو صراحة
 أو اإللكترونيدة كالرسدايل الحديثدة اإلتصدال أجهزة إستخدام طري  عن .4
 .الخ.... المحمول الهاتف رسايل أو اإلجتماعي التواصل وسايل إستخدام

 الرابع المطلب
 المحل ركن

 
 االول الفرع
 المحل ركن تعريف

 القانوني الوضع في القرار يحدثه الذي التغيير هو اإلداري القرار محل    
 مراكددز يلغدي أو يعددل أو جديددا   قانونيدا   مركددزا   فينشديء. صددوره لحظدة القدايم
 إرادة اليدده تتجدده الددذي المركددز هددو اإلداري القددرار محددل آخددر بمعنددى. قايمددة
. مباشدرة و حداال   عليده يترتدب الدذي القانوني واألثر إحداثه، الى القرار ُمص در
 محل يتميز وبهذا. الغايها أو تعديلها أو معينة قانونية حالة إنشاء هو األثر وهذا
. واقعية و مادية نتيجته دايما   يكون الذي المادي العمل محل عن القانوني العمل
 المركدز فدي شدخص إدخدال: هو محله موظف، تعيين قرار:  ذل  على وكمثال
 السدماح هدو:  محله مركبة، قيادة إجازة وقرار ، يشغله الذي للوظيفة التنظيمي
 .العامة والطرقات الشوارع في مركبة بقيادة لشخص
 القدرار فدنن موضدوعه، كونده اإلداري القدرار فدي المحدل ألهمية ونظرا     
 مددنح قددرار ترفيددع، قددرار تعيددين، قددرار:  مددثأل فيقددال. محلدده بنسددم يسددمى عددادة

 .الخ....العقوبة، فر  قرار مخصصات،
 

 الثاني الفرع
 اإلداري القرار محل شروط
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 اإل و القانونيدة، الشدروط مدن جملدة فيده يتدوافر أن المحدل ركدن في يشترط
 يكددون أن المحددل بعيددب ويقصددد. الحددل بعيددب معيبددا   يغدددو اإلداري القددرار فددنن

 األثددر يكددون أن آخددر وبمعنددى. مضددمونه أو فحددواه فددي يبددا  مع اإلداري القددرار
 مخددالف أو جددايز غيددر أو منجددز غيددر اإلداري القددرار علددى المترتددب القددانوني
 أو تشدريعيا   أو دسدتوريا   يكدون كدأن مكتوبدا   أكان سواء مصدره كان أيا   للقانون
 وطشدر تدتلخص عليده. للقانون العامة والمباد  كالعرف مكتوب غير أو اليحيا  
 :يلي فيما المحل

 :مباشراا  و حاالا  القرار أثر يكون أن .1
  التغيير صحيح، بشكل صدوره حال القرار يحدث أن ضرورة يعني هذا   
 لهدذا اإلداري القدرار ويتمتدع القانونيدة، األوضداع فدي اإلدارة رجل قصده الذي

َ  يكددون صدددوره حددال القددرار أن يُفتددر  إذ. الصددحة بقرينددة الغددر   صددحيحا
 بتنفيددذه، البدددء تسددتطيع(  عامددة كقاعددة) اإلدارة وأن الحددال، فددي آثدداره ويحددث
 .بصحته األفراد طعن لو حتى
 األوضدداع أن للقددانون، القددرار موافقددة  قرينددة أو إفتددرا  علددى ويترتددب   
 بشكل القرار صدور حال األخرى هي تقوم القرار عن الناشية الجديدة القانونية
 بمددا التمتددع مددن بددالقرار المعنددي الشددخص يددتمكن األسدداس هددذا وعلددى. صددحيح
 الوقدت وفدي. الجديدد القدانوني المركز بموجب إمتيازات و حقوق من له يعطيه
 و التزامددات مددن القددرار عليدده يفددر  بمددا  بمددا اإللتددزام ذمتدده فددي ينشددأ نفسدده
 صددوره حدال آثداره يندتج اإلداري القرار بأن القول أن على. نفاذه منذ واجبات
 أن إذ الجميدع، بحد  صددوره لحظدة مدن نافدذا   يكدون أنه عنيي ال صحيح بشكل
 وال. األفددراد تجدداه و اإلدارة تجدداه اإلداري القددرار لنفدداذ محددددة مواعيددد هنالدد 
 .الموضوع هذا تفاصيل لذكر هنا مجال
 
ا  القرار محل يكون أن  .2  : ممكنا

 تحقيد  كدان إذا أمدا. التحقيد  ممكدن اإلداري القدرار محدل يكون أن يشترط
 تصدددر أن:  ذلدد  علددى مثددال. معيبددا   يكددون القددرار فددنن مسددتحيال ، القددرار رأثدد

 قرار أو. القرار تأريخ قبل بالوظيفة عالقته إنتهت موظف بترفيع قرارا   اإلدارة
 .أصال   المال  من محذوفة وظيفية درجة في موظف تعيين
 صددور علدى سدابقة تكدون قدد(  محلده أي)  القدرار أثدر تحقي  وإستحالة   

 على اإلستحالة أنواع من األخير النوع يؤثر وال. عليه الحقة تكون وقد لقرار،ا
 الناحيدة مدن تنفيدذه علدى أثرهدا يقتصر وإنما. القانونية الناحية من القرار صحة
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 صددور علدى السدابقة اإلسدتحالة أمدا. مسدتحيال   التنفيدذ هذا أصبح حيث. العملية
 . صحته في تؤثر فننها القرار،
 
 :1للقانون القرار محل ةمخالف عدم .3

 عمددال   وذلدد . القددانون إحتددرام اإلداري، للقددرار إصدددارها عنددد اإلدارة علددى
 موافقدا   اآلخدر هدو اإلداري القرار محل يكون أن ينبغي عليه. المشروعية بمبدأ

 إحتددرام هددو القددانون مخالفددة بعدددم هنددا والمقصددود. عندده مخالفددا   ولدديس للقددانون
 أكانددت سددواء درجددة، األعلددى القانونيددة للقواعددد ياإلدار القددرار محددل وموافقددة
( القدانون مخالفدة)  عبارة إستبدل قد الفقه من جانبا   فنن لذل . عرفية أو مكتوبة
 القواعدد بدنحترام اإلدارة واجب جانب والى(. القانونية القواعد مخالفة)  بعبارة

( معلوم هو كما) القواعد هذه أن إذ. تدرجها إحترام أيضا   عليها يتعين القانونية،
 القواعددد جميددع علددى تتقدددم الدسددتور فنصددوص. ترتيبهددا فددي متسدداوية ليسددت

 .الخ...التنظيمية، القرارات ثم العادي، التشريع الترتيب في ويليها القانونية،
 

                                                           
 الواسدع بمعنداه القدانون مخالفة عيب أما ،( المحل عيب) الضي  بمعناه القانون مخالفة عيب على يطل :  1

 . بالسلطة االنحراف وعيب والسبب والشكل االختصاص عيب أي كافة، اإلداري القرار عيوب فيشمل
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 الثالث الفرع
 المحل ركن مخالفة صور

 لدنص المخالفدة تكدون فتدارة للقدانون، اإلداري القرار مخالفة صور وتتنوع
 القانونيدة، القاعددة وجدود حالة في تطبيقاتها أو اللوايح أو القوانين نصوص نم

 تكدون عنددما تطبيقاتهدا في أو واللوايح القوانين تفسير في المخالفة تكون وتارة
 القدانون مخالفدة صدور ومدن.  التأويدل وتحتمدل واضدحة غيدر القانونيدة القاعدة
 :اآلتية الصور االداري القضاء اعتمدها التي

 

 
 :القانونية للقاعدة المباشرة المخالفة: أوالا 

 كأنهدا وتتصدرف القانونيدة القاعددة اإلدارة تتجاهدل عندما الحالة هذه تتحق 
 رخصدة اإلدارة رجدل مدنح لدو كما عمدية المخالفة هذه تكون وقد موجودة غير

 الرخصدة، منحدة شدروط يسدتوف لدم أنده يعلدم وهو لشخص معينة مهنة مزاولة
 . القانونية القاعدة بوجود اإلدارة علم عدم نتيجة عمدية غير مخالفةال تكون وقد

 

 بقيدام تتمثدل إيجابيدة مخالفدة تكدون أن أمدا القانونيدة للقاعددة المباشدرة والمخالفة
 موظدف بتعيدين قدرارا   أصددرت لدو كمدا للقدانون مخالف معين بتصرف اإلدارة
 سدلبية القانونيدة للقاعددة المخالفدة تكدون أوان التعيدين بشدروط االلتدزام دون من
 أحد منح عن امتناعها مثل القانون يوجبه بعمل القيام عن اإلدارة بامنتاع تتمثل
 القانونيدة للقاعددة المباشدرة والمخالفدة . منحده شدروط اسدتوفي ترخيصدا   األفراد
 ذلد  ومدن العملدي، الواقع في ووضوحا   وقوعا   القانون مخالفة حاالت أكثر من
 المحدددده القانونيددة السددن بلوغددة قبددل التقاعددد علددى الموظددف لددةاحا يددتم أن مددثال

 .قانوندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 
ا    :القانونية القاعدة تفسير في الخطأ: ثانيا

 فتعطدي القانونيدة القاعددة تفسدير فدي اإلدارة تخطدأ عندما الحالة هذه تتحق 
 القاعددة تفسدير فدي والخطدأ . المشدرع قصدد الدذي المعندى غيدر معندى القاعددة
 القاعدة غمو  بسبب فيقع اإلدارة جانب من متعمد غير يكون أن أما القانونية
 متعمددا   يكدون وقدد . عددة معدان إلدى تأويلها واحتمال وضوحها، وعدم القانونية
 تحتمدل ال بحيدث الوضدوح مدن بمخالفتهدا المددعى القانونيدة القاعددة تكدون حين
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 المحدل عيدب فيخدتلط الخداط ، التفسدير تتعمدد اإلدارة ولكن التفسير، في الخطأ
 . السلطة االنحراف بعيب الحالة هذه في

 القانونية القاعدة نطاق مد إلى اإلدارة تعمد أن التفسير في الخطأ معنى وفي
 عليده تدنص لم جديدا   حكما   تضيف أو أصال ، نطاقها في تدخل ال حاالت ليشمل
 .القانونية القاعدة
 

ا    :القانونية القاعدة تطبيق في الخطأ: ثالثا

 للسدلطة اإلدارة مباشدرة حالدة فدي القانونيدة القاعددة تطبيد  فدي الخطأ يكون
 دون أو القانون، عليها نص التي الحاالت لغير بالنسبة إياها القانون منحها التي
 دون القددانون صدددر فددنذا. لمباشددرتها القددانون حددددها التددي الشددروط تتددوافر أن

 القانون يتطلبها التي الشروط يستوف لم أو التخاذه المبررة الوقايع إلى االستناد
 األولدى:  صدورتين القانون تطبي  في الخطأ ويتخذ . باإللغاء جديرا   يكون فأنه
 ذلد  ومثدال تؤيده، مادية وقايع إلى االستناد دون القرار صدور حالة في تتمثل
 يرتكدب أن دون الموظفين أحد بمعاقبة تأديبيا   جزاء   اإلداري الرييس يصدر أن
 للقدرار الوقدايع تبريدر عددم حالدة فدي فتتمثدل الثانية أما الجزاء، ل ذ يجيز خطأ

 الشددروط تسددتوف لددم أو تكفددي ال أنهددا إال معينددة وقددايع توجددد وهنددا اإلداري،

    . القرار هذا التخاذ الالزمة القانونية
 تأريخ من إعتبارا   نافذا   يكون اإلداري القرار محل بأن القول إجماال   يمكن 

 وهدذا. خداص بوجده اإلدارة وبوجده عام بوجه للمستقبل آثاره ويرتب صدوره،
 إذ ،(القضايي الحكم)  القضايي والقرار اإلداري القرار بين األساسي الفرق هو
 يكددون القضددايي القددرار أن يعندي وهددذا للماضددي، دايمدا   آثدداره يرتددب األخيدر أن
 . رجعي بأثر دايما  
 اإلداري القدرار فدنن ، لألفدراد بةبالنسد اإلداري القدرار بنفداذ يتعل  فيما أما
  المقددررة الطددرق بنحدددى بددالقرار علمهددم تددأريخ مددن إعتبددارا   بحقهددم نافددذا   يكددون

 -: بـــ الطرق هذه وتتمثل به، إلعالمهم
 .إعالنه أو بنشره بالقرار المعنيين علم طريقة -
 نسدخة بتسدليمه ذلد  أكدان سدواء) بدالقرار شخصيا   المعني تبليغ طريقة -
 (.شفهيا   تبليغه أو القرار من

 .اليقيني العلم طريقة -
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 الخامس المطلب
 الغاية ركن

 
 االول الفرع

 وطبيعته الغاية ركن تعريف
 :وتميزه الغاية ركن تعريف: أوالا 

 لتحقيدد  وسدديلة بددل ذاتدده بحددد غايددة لدديس االداري القددرار ان المعلددوم مددن   
 بوندار الفقيده يعدرف المنطل  هذا من. العامة المصلحة تحقي  وهي معينة غاية
 رجدل تحقيقهدا يسدتهدف التدي النهاييدة النتيجدة" بانهدا االداري القدرار فدي الغاية
 الغر  فأن االخرى وبعبارة قرارها، اصدار وراء من االدارة جهة أو االدارة

 طريد  عدن تحقيقهدا الدى االدارة رجدل يسدعى التدي النهايية النتيجة هو( الغاية)
 .1"عمله عن متولدال( المحل) المباشر االثر
 تخويلده يدتم عنددما أو مدا إختصاصدا   الموظدف المشرع يمنح عندما عليه   
 العامدة، المصدلحة لتحقيد  يسدتخدمه أن يجدب فننده معدين، اختصداص بممارسة

 غيدر أخدرى لغايدة مدا، إختصاصدا   هيية أو موظف يستخدم أن مطلقا   يجوز وال
 . العامة المصلحة جوانب من انببج تتصل أن يجب والتي قانونا   المحددة الغاية
 القرار غر  ألن القرار، محل عن اإلداري القرار غاية تختلف وبهذا    
 و حدداال   القددرار صدددور علددى يترتددب الددذي  المباشددر األثددر لدديس هددو اإلداري
 الهددف عدن عبدارة فهدي ، اإلداري القدرار غايدة أمدا محلده، هدذا وإنما مباشرة،
 وكمثدال. العامدة المصدلحة وهدو األ اإلداري، نشداطلل والنهدايي واألبعدد األوسع
 فدي الشدخص وضدع هدو المباشدر أثره أو محله الموظف تعيين قرار: ذل  على
 هذا غاية أما. العامة الوظيفة مهام ومباشرته مس ب ، بشكل محدد قانوني مركز
 مددن العددام الصددالح وتحقيدد  وإطددراد بننتظددام العددام المرفدد  تسدديير فهددي  القددرار
 .2بتعيينه القرار إصدار مليةع وراء

 العمدل فدي يحددث مدا كثيدرا   إذ ايضدا ، السبب ركن عن الغاية ركن ويختلف
 احددهما وان واضدح الركنين بين التمييز ان اال والغاية، السبب ركني بين خلط
 مخالفدة الموظدف فأرتكداب بذاتده، قدايم منهمدا واحد كل وان االخر، عن مستقل
 النظددام حفددظ هدو القددرار هدذا مددن الغايدة امددا تدأديبي،ال القددرار سدبب هددو تأديبيدة
 فدي المدادي الجاندب يمثدل السدبب ركدن كدان فدنذا  ،3العدام المرفد  سدير وحسن

                                                           
 المصدددر السددالمي، ياسدين مهدددي.ود البرزنجدي عبدددالوهاب عصددام.ود بددير محمددد علدي.د: اليدده اشدار:  1

 .440ص الساب ،
 .188ص الساب ، المصدر الجبوري، عالوي صالح ماهر.د:  2
 .111ص الساب ، المصدر االداري، القرار أركان عبد ، رحيم عبدالرحمن.د : 3
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 إرادة عن بعيدا   وتتم تنشأ التي القانونية أو الواقعية الحالة وهو اإلداري، القرار
 القدرار، فدي الشخصدي الجاندب تمثدل الغايدة فدنن سابقا ، بيناه كما اإلدارة، رجل
 لده سدنحت قدد أنه ويرى معينة، واقعية حالة يواجه عندما اإلدارة رجل أن ذل 

 من لديه ما ضوء على ويقدر يفكر فننه اختصاصاته، واستعمال التدخل فرصة
 .إعتبارات
 الدذي والتوازن الضمان في الغاية ركن مع السبب ركن كون أهمية ترجع 
 الدولدة سدلطان أن بده فالمسدلم. يدرةالخط اإلدارة سدلطات جمداح كدبح فدي يحققه
 فدنن ثدم ومدن. العامدة المصدلحة لتحقي  وسيلة مجرد ولكنه ذاته، في بغاية ليس

 الغايدة ضمنا   أو صراحة يحدد فهو معينا   اختصاصا   لإلدارة يقرر حين المشرع
 تفدر  عامدة لقاعددة اإلدارة رجدل ويخضدع  االختصداص خل  أجلها من التي
 خددرج فددنذا العددام، الصددالح تحقيدد  وتصددرفاته أعمالدده بجميددع يسددتهدف أن عليدده
 أفددراد مددن كفددرد صددفته فقددد شخصددي نفددع تحقيدد  إلددى وسددعى المبدددأ هددذا علددى

 ندص بدال مفروضدة القاعددة وهدذه" مادي، اعتداء مجرد عمله وأصبح اإلدارة،
 تخصدديص لقاعدددة وفقددا   الغددر  تحديددد مددن يددتمكن لددم إذا القاضددي إليهددا يلجددأ

 .الحقا   ذكرهسن كما .1"األهداف
ا   : الغاية ركن طبيعة: ثانيا

 التي األفكار ومن اإلداري، القرار في الغاية ركن طبيعة حول الفقه إختلف
 القدرار ركدن طبيعة وصف الى الفقهاء غالبية ذهبت إذ طبيعتها، بشأن طرحت
ددر خلدد فدي دار مدا فدي يتمثل ذاتي، عنصر بأنه األداري  أراد ومدا القدرار ُمص 
 يدرى بينمدا. إصدداره مدن اهدداف أو هددف مدن تدوخى وما إتخاذه ةلحظ تحقيقه
 في موضوعي ركن األساس في هو الغر  أو الغاية بأن الفقه من آخر جانب
 المصدلحة تحقيد  هددف فدي الموضدوعي الدركن هدذا ويتمثدل.  إداري قرار كل

 األسداس، هدذا وعلدى. لتحقيقده هدذا إختصاصده القدرار متخذ أعطى التى العامة
 .اإلدارية القرارات غاية تشكيل في القرار لُمصدر ردو فال

 الحقيقددة مددن بجانددب أخددذ قددد الددرأيين كددال أن يبدددو الواقعيددة الناحيددة ومددن   
 هددذين تجميددع وعنددد. منهددا آخددر جانبددا   وأغفددل اإلداري القددرار بغددر  المتعلقددة
 األول الوجده: وجهدان اإلداري القدرار لغايدة أن يظهر واحدة، فكرة في الرأيين
 ومدا القرار، إصدار لحظة المختص اإلدارة رجل رسمها التي الصورة تل  هو

 لغايدة الدذاتي الجانب هو وهذا. للقرار بنصداره تحقيقها أراد أهداف من تصور

                                                           
 متداح اإلداري، القدرار فدي والسدبب الغايدة ركندي بدين التالزميدة العالقدة حدول بحدث الشدأن بهدذا راجع : 1

  -( :25/4/2016 الزيارة تأريخ)  اآلتي اإللكتروني الرابط على

http://www.mohamah.net/answer/ 
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 كمدا للقدرار النهاييدة النتيجدة عدن عبدارة فهدو: الثاني الوجه أما. اإلداري القرار
. لتحقيقهدا إختصاصداته لموظدفا منح التي العامة المصلحة أي القانون، حددها
 .1الغاية ركن طبيعة تتحدد الوجهان يتطاب  وعندما
 

                                                           
 .189ص الساب ، المصدر الجبوري، عالوي صالح ماهر.د:  1
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 الثاني الفرع
 (السلطة إستخدام إساءة حاالت) الغاية ركن عيب

 إفتدرا  مقتضداها قانونيدة بقرينة عامة كقاعدة اإلدارية القرارات تتمتع   
 الهددف أو ،العدام الصدالح تسدتهدف أنهدا افتدرا  أي غايتها، حيث من صحتها

ددص  كانددت وإذ. ذلدد  إثبددات العكددس يدددعي مددن وعلددى. القددانون فددي لهددا المخصَّ
 تحقيدد  تسددتهدف اسددتثناء ودون جميعهددا اإلداريددة القددرارات أن العامددة القاعدددة
 وتكملها القاعدة هذه إلى تضاف أخرى قاعدة أيضا   هنا  فنن العامة، المصلحة
 عينهددا التددي األهددداف يدد تحق اإلداريددة القددرارات إسددتهداف بوجددوب وتقضددي
" األهداف تخصيص" بقاعدة يسمى ما وهو لها، المحددة المجاالت في المشرع
 خاصددا   وهدددفا   غايددة لددإلدارة يحدددد معينددة حدداالت وفددي المشددرع أن بهددا ويقصددد
 جدداوزت مددا إذا بحيددث قراراتهددا إصدددار عنددد تسددتهدفه أن عليهددا يوجددب معينددا  
 الغايدة بعيدب معيبا   قرارها يكون المشرع من المحدد الهدف قرارها في اإلدارة
 ومدن اإلداري، القضداء محكمدة أمدام عليده طعن ما إذا صحته بعدم للحكم قابال  
 العمدوميين الموظفين خصوص في الصادرة القرارات القاعدة هذه على األمثلة
 مددن السددابقة القددرارات فددي إندده حيددث وغيرهددا، الخدمددة وإنهدداء والترقيددة كالنقددل
 القدرارات وأيضدا   إصدارها، عند العمل مصلحة إستهداف اإلدارة على الواجب
 عنددد تسددتهدف أن اإلدارة علددى الواجددب مددن حيددث اإلداري بالضددبط الخاصددة
 والصحة العامة والسكينة العام األمن حفظ القرارات من النوعية لتل  إصدارها
 . العامة

 عيدب ألنده نبمكا الدقة من السلطة استعمال إساءة عيب أن بالذكر والجدير
 عيدب أو االختصداص، عددم كعيدب ظداهره فدي عيدب القدرار يشوب ال إذ خفي

 فددي القددانون القددرار يخددالف وإنمددا القانونيددة القاعدددة مخالفددة عيددب أو الشددكل،
 ال ألنها للغاية، وحساسة شاقة تبدو فيه اإلداري القاضي مهمة فنن لذل  روحه 
 إلددى الرقابددة تلدد  تمتددد بددل ة،الشددكلي الرقابددة علددى القددول أسددلفنا وكمددا تقتصددر
 التصددرف علددى اإلدارة رجددل حملددت التددي المسددتورة والدددوافع الخفيددة البواعددث
 العيددوب تدددرج فددي االحتياطيددة العيددوب مددن العيددب هددذا يكددون عليدده المعيددب،
 الخصدوم يثيدره أن الواجدب ومدن اإلدارية القرارات صحة بعدم للحكم الموجبة
 . العام بالنظام تعل ي ال العيب هذا أن كون الدعوى في

 معظددم فددي المشددرع يحدددد قددد بأندده القددول يمكددن المعنددى بملخددص و عليدده
 باألعمال قيامه عند لتحقيقه اإلدارة رجل يسعى أن يجب الذي الغر  الحاالت
 لدإلدارة يتدر  وإنمدا معينة، أهدافا   يحدد ال أخرى أحيان في و أنه اإل القانونية،
 العدام الصدالح أهدداف  ضدمن يددخل غرضدا   يحقد  الدذي القرار إتخاذ صالحية
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 إسدتخدام إسداءة يدتم أن يحددث وقدد. العامدة اإلدارة لنشداط عدام كهددف للمجتمع
 غايددات تحقيدد  أي اإلدارة، رجددل أو اإلدارة قبددل مددن اإلختصدداص أو السددلطة
 .  الغاية ركن على عيبا   يشكل مما. المشرع حددها التي تل  غير أخرى
 القدرار فدي الغايدة ركدن عيب تشكل اإلختصاص امستخد إساءة فنن هنا من
 إلسدداءة حدداالت ثددالث تحديددد يمكددن ذكددره، تقدددم مددا الددى وإسددتنادا  .  اإلداري
 -:اإلختصاص أو السلطة إستخدام
 
 : حالة البعد عن المصلحة العامة .1
 حالدة وهدي اإلداري، القدرار إلصددار معيندا   هددفا المشدرع يحددد لدم أذا  
 نشداطها مزاولدة وغايدات أهدداف وتحديدد اإلدارة مسل  تحديد الستحالة طبيعية
 للمصلحة صورة أية إختيار حرية الحالة هذه في فلإلدارة سلفا، المشرع قبل من

 العددام الهدددف لتحقيدد  قرارهددا تتخددذ أن لددإلدارة يمكددن الحالددة هددذه وفددي. العامددة
 امإسدتخد إسداءة حالدة  أمدام نكدون ال و. العامدة المصدلحة تحقيد  وهدو لنشاطها
 شخصدية مصدالح لتحقيد  القدرار إتخدذ قدد اإلدارة رجدل أن تبدين إذا اإل السلطة
 أمدا. 1االنتقام بقصد السلطة استخدام أو سياسي غر  تحقي  أو الغير كمحاباة
 اهددافا   لهدا المشرع يحدد لم التي إختصاصاتها و سلطاتها اإلدارة إستخدمت إذا

 .مشروع عملها فنن عامة، مصلحة فيه غر  اي لتحقي  محددة
 
 :حالة مخالفة قاعدة تخصيص األهداف .2
 اإلفدراد بحقدوق اإلداريدة القدرارات في األهداف تخصيص قاعدة ترتبط    

 علدى يجدب التدي الجوهريدة المبداد  مدن الدبع  يعددها لدذا .اإلدارة وتعسدف

 أن مدن وبدالرغم. 2اإلداري لقرارهدا إصددارها عندد بهدا والتقيد إحترامها اإلدارة
 بشدرط اإلداريدة، قراراتهدا إصددار مدن الهدف إختيار في تقديرية سلطة لإلدارة

 فدي انده إال بالسدلطة، إنحرفدت قدد تكون وإال المصلحة، بنطار مؤطرا   يكون أن

 محددد وجه أي معين هدف تحقي  ضرورة قانوني بنص المشرع يقيدها الغالب

 عليهدا بغديين الحالدة هدذه وفدي . رهدا قدرا إلصددار ة العدام المصدلحة وجدوه من

 إبتغت أنها أثبتت ولو وباطال   معيبا   قرارها وقع وإال بالتحديد الهدف ذل  ابتغاء

 غيدر أي القدانون حددده الدذي العامدة المصدلحة وجده غيدر لكدن. العامدة المصلحة
 فدي األهدداف تخصديص قاعددة مخالفدة وصدورة القدانون بدنص المحددد الهددف

                                                           
 بغددداد، والتوزيددع، والنشددر للطباعددة النيددوز دار ،1ط االداري، القضدداء اصددول راضددي، ليلددو مددازن.د:  1

 .322ص ،2016
 .٤ص الساب  المصدر اإلداري، القانون عبد ، بسيوني الغني عبد.د: انظر:  2
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ا اإلداري رارالق يستهدف أن هو " اإلداري القرار إصدار  الغدر  غيدر غرض 

 .1" إصداره سلطة اإلدارة منحت أجله من الذي
 موظددف لكددل يكددون أن اإلداري التنظدديم أسددس مددن أندده بمددا آخددر وبتعبيددر

 معددين جانددب بتحقيدد  اإل يكلدف ال العددام الموظددف فددنن هندا مددن محددددة، أهدداف
 الدذي الالمجد فدي بعمدل يقدوم موظدف كدل فدنن لدذا. العام الصالح بتحقي  يتعل 
 إختصاصده الموظدف بمدنح وذلد  العامدة، المصدلحة مدن تحقيقده المشدرع قصد
 المتعل  اإلدارة وظيفة من جانبا   فنن أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا. لتحقيقه
 حدددت قدد اإلداري الضدبط سدلطات مدن لدإلدارة أعطى بما العام النظام بحماية
 الضدبط سدلطات إسدتخدام حدوالاأل من حال بأي لإلدارة يجوز فال  لذا ، أهدافه
 الضددبط بأهددداف المتصددلة تلدد  غيددر أخددرى أهددداف لتحقيدد ( مددثال  ) اإلداري
 (.العامة السكينة -العامة الصحة – العام األمن)  وهي المحددة اإلداري
 
 اساءة استعمال االجراءات: .3
 القدانون بموجدب المقررة االجراءات بأحترام ملزمة االدارة ان المعلوم من
 االجدددراءات االدارة تسدددتبدل عنددددما ولكدددن اليددده، تسدددعى الدددذي الهددددف لتحقيددد 
 فددي انحرفددت انهددا يعنددي فهددذا اخددرى بدداجراءات معددين قددرار ألصدددار المقددررة
 نقل االدارة تقرر كأن ،2االجراءات استعمال اساءة صورة في السلطة استعمال
 اتضدمان مدن لتجريدده النقدل الدى فتلجدأ معاقبتده حقيقدة تستهدف وهي الموظف
 .االنضباط

                                                           
 .٦٤ص ،١٩٩٣ القاهرة، العربية، النهضة دار اإلداري، القضاء ، حافظ محمود.د:  1
 .ومابعدها 324ص الساب ، المصدر االداري، القضاء اصول راضي، ليلو مازن.د: للتفصيل انظر:  2
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 الخامس المبحث
 اإلدارية القرارات أنواع

  واحدد، ندوع مدن اإلدارية األجهزة مختلف عن تصدر التي القرارات تعد ال
 سددواء بينهددا، فيمددا تختلددف وعناصددرها، ماهيتهددا فددي إشددتراكها رغددم أنهددا بددل

 متعدددة فيدات إلدى تصدنيفها إلدى بالفقه أدى الذي األمر. شكلها في أو مضمونها
 أيضدا   لهدا بدل فقدط، نظريدة أهميدة التصدنيفات لهدذه وليسدت. مختلفدة أسس  وف

 التي التصنيفات وف  القرارات آثار الختالف وذل  العلمية، الناحية من أهميتها
 .فيها تدخل التي التقسيمات أو إليها تنتمي

 وإلددى وموضددوعه اإلداري القددرار محتددوى مددن إنطالقددا   التقسدديم هددذا ويقددوم
 جدددوهر إلدددى ينفدددذ فالتقسددديم القدددرارات، تحددددثها التدددي القانونيدددة اآلثدددار طبيعدددة

 األسدداس هددذا وعلددى الخارجيددة، وواجباتهددا شددكلها عنددد يتوقددف وال القددرارات،
 مددداها إلددى إسددتنادا   وذلدد  مختلفددة، أنددواع إلددى اإلداريددة القددرارات تقسدديم يمكددن

 بددةلرقا خضددوعها حيددث مددن وكددذل  لألفددراد، بالنسددبة أثرهددا إلددى ثددم وإنشددايها
 المطالدب في بالتفصيل فيه سنبحث ما وهذا تكوينها، حيث من وأخيرا   القضاء،
 .االتية

 االول المطلب
 اثرها حيث من اإلدارية القرارات أنواع

 منشدددية إداريدددة قدددرارات الدددى اثرهددا حيدددث مدددن اإلداريدددة القدددرارات تنقسددم
 : كاشفة إدارية وقرارات
 : المنشئة اإلدارية القرارات:  أوالا 

 بأنشداء معيندا ، قانونيدا   اثدرا   بدذاتها يرتب أو الح ، ينشأ بموجبها التى وهى 
 صددور بددون إذ التعيدين، قدرار مثدل .1معدين قدانوني مركدز الغداء أو تعديل أو

 تلد  هدي آخدر بمعندى. شدروطه تدوافرت ولدو حتدى الموظف ح  ينشأ ال القرار
 مدن االدارية لقراراتا وغالبية جديدة، قانونية آثار عليها تترتب التي القرارات

 .القبيل هذا
 

ا   : الكاشفة اإلدارية القرارات:  ثانيا

 دورهدا يقتصدر وانمدا جديددا   قانونيا   مركزا   تحدث ال التي القرارت وهي   
 .2قبل من القانون اقامه قانوني مركز كشف أو تأكيد أو تقرير مجرد على

                                                           
 .186ص الساب ، المصدر االدارية، القرارات الحلو، راغب جدما.د:  1
 .الصفحة نفس نفسه، المصدر:  2
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 تقريدر علدى تدر مف بجديد تأتي ال التي هي الكاشفة القرارات آخر بمعنى
 مدثال. القانونيدة آثارهدا التنفيدذ حيدز بندخدال عمدال   قبل، من موجودة حالة إثبات
 فددي بالشددرف مخلددة بعقوبددة عليدده حكددم موظددف بعددزل الصددادر اإلداري القددرار
 .جناية

 :في والكاشفة المنشية القرارات بين التمييز أهمية وتبدو
 التاريخ من والنتايج ثاراآل عليها تترتب المنشية االدارية القرارات أن  .1
 تدداريخ مددن السددريان فددي تبدددأ فآثارهددا الكاشددفة القددرارات أمددا فيدده، ولدددت الددذي

 .الماضي الى القرارات رجعية عدم بمبدأ اخالال   ذل  يكون ان دون صدورها،
 االداريدددة القدددرارات سدددحب عندددد الطعدددن بميعددداد التقيدددد االدارة علدددى .2

 .الطعن بميعاد التقيد دون سحبها الدارةفل الكاشفة القرارات في اما المنشية،
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 الثاني المطلب
 مضمونها حيث من اإلدارية القرارات

 من البع  يسميه أو) وآثارها مضمونها حيث من اإلدارية القرارات تنقسم
 عامددة قواعددد تتضددمن تنظيميدة إداريددة قددرارات الدى( عموميتهددا أو مددداها حيدث

 لشدخص فرديدة مراكدز أو مركزا   تتضمن فردية إدارية وقرارات وموضوعية،
 .بذواتهم محددين أشخاص مجموعة أو

 
 : التنظيمية اإلدارية القرارات: أوالا 

 علدى تنطبد  مجدردة وموضدوعية عامدة قواعدد تتضمن التي القرارات هي
 األنظمدددة)  بدددـ أيضدددا   وتسدددمى بدددذواتهم، محدددددين ليسدددوا األشدددخاص مدددن عددددد

 وتنظدديم بددالمرور المتعلقددة والتعليمددات األنظمددة مثددال ،( اللددوايح أو والتعليمددات
 .1 معين نشاط

                                                           

 يلددي مدا فددي وندوجز اإلداريددة اللدوايح مددن أندواع أربعددة توجدد الفقهدداء أغلدب وحسدب:  1
 للقدوانين، تنفيدذا اإلدارة تصددرها التي وهي :التنفيلية اللوائح:  أوالا  : منها كل عن الحديث
 تدر  فقدد األساسدية والحريات الحقوق لممارسة العام اإلطار يوضع يكتفي كان مال فالمشرع
ا  .اللدوايح طري  عن التنفيذية للسلطة القوانين هذه تنفيذ حيز إدخال وظروف التفاصيل : ثانياا
 إلدى االسدتناد دون بنصددارها اإلدارة– التنفيذيدة السدلطة تنفدرد التدي وهي :المستقلة اللوائح
 تنظدديم بخصددوص وضددعها يددتم مددا وغالبددا   التشددريعية، السددلطة مشدداركة ونود سدداب  قددانون
 السكينة العام، األمن الثالثة، بعناصره العام النظام على المحافظة بشأن أو العمومية المراف 
 اللوايح هي: الضرورة لوائح: ثالثا. اإلداري الضبط بلوايح وتسمى العامة المصلحة العامة،
 كيددان علدى للحفدداظ سدريعة معالجددة تقتضدي مفاجيدة إسددتينايية ظدروف لمواجهددة تصددر التدي
 حالدة فدي أيضدا   إليهدا اللجدوء يدتم وقدد. االضدطرابات أو الحرب حالة مثال. وسالمتها الدولة
ا . بمهامده للقيددام البرلمدان تعدذر  أو البرلمددان إنعقداد أثندداء وتصددر :التفويضااية اللاوائح: رابعااا
 قددوانين مراسدديم عددن عبددارة التفويضددية واللددوايح ي،البرلمددان الدددورات إنعقدداد إطددار خددارج
 أن إال.  المشدرع إختصداص مدن أصدال محددة تشريعية مسايل في التنفيذية السلطة تصدرها
 يكدون أن الدالزم مدن والتفدوي  منده، تفدوي  بمقتضدى البرلمدان عن نيابة تمارسها اإلدارة
ا . بقانون  النظدام علدى المحافظدة أجل نم الحكومة تصدرها التي وهي: الضبط لوائح: خامسا
 مبدداد  مهنددا، فددؤاد. د:  راجددع للتفصدديل. عامددة تنظيميددة سددلطة مددن لهددا مددا علددى بندداء العددام،
 اإلسدكندرية، الجامعدة شدباب مؤسسدة العربيدة، مصدر جمهوريدة في اإلداري القانون وأحكام
 طبعددة اإلداري، القددانون الحلددو، راغددب ماجددد. د أيضددا   راجددع و .711ص ،1973 مصددر،
 الرحمددددان عبدددد. د:  أيضدددا   و. 531ص اإلسددددكندرية، الجامعيدددة، المطبوعدددات دار ،1994

 ،1990 األولددى، الطبعددة الثدداني، الكتدداب المغربددي، اإلداري القددانون فددي الددوجيز البكريددوي،
 .137ص
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 ، ومجددردة عامددة قواعددد تتضددمن التنظيميددة اإلداريددة القددرارات أن وبمددا   
 القددرار فددنن المعنددى وبهددذا. القددانون مددع تسددتوي الموضددوعية الناحيددة مددن فننهددا

 الشدددبه هدددذا رغدددم ولكدددن. قدددانون أو" فرعدددي تشدددريع" هدددو التنظيمدددي اإلداري
 أساسية فروقات هنا  فنن التنظيمي، اإلداري والقرار القانون بين الموضوعي

 : الفروقات هذه ومن إغفالها، يمكن ال
 بينمدا التشدريعية، السدلطة قبدل مدن القانون يصدر :الشكلية الناحية من .1
 قبدل مدن بداألحرى أو. إداريدة جهدات قبدل مدن التنظيمي اإلداري القرار يصدر
 .التنفيذية السلطة
 التنظيمدي اإلداري للقدرار بالنسبة :عليهما القانونية ابةالرق ناحية من .2
 اإلداري القضدداء لرقابددة خاضددعا   يكددون ، اإلداريددة القددرارات جميددع شددأن شددأنه

 وإنمدا اإلداري، القضداء أمدام بده الطعن يمكن فال للقانون بالنسبة أما. المختص
 .الدستورية المحكمة لرقابة خاضعا   يكون
 القانون يكون :للمشروعية القانوني التدرج سلام في التدرج ناحية من .3
 ال األسداس هدذا وعلدى الترتيدب، فدي التنظيمدي اإلداري القرار من مرتبة أعلى
 .غيره أو تنظيمي بقرار القانون نص تخالف أن لإلدارة يجوز
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ا   :1 الفردية اإلدارية القرارات: ثانيا

 االمدر تعلد  سدواء بدذاتها، معيندة فرديدة حالدة يعدالج الذي القرار" به يقصد
 يكددون ، عليدده. 2"االشددخاص مددن بالددذات ومحدددد معينددة بمجموعددة أو بشددخص
 معيندددين أشدددخاص مجموعدددة أو معيندددا   شخصدددا   يخدددص كدددان اذا فرديدددا   القدددرار
 عددد الدى آثداره إنصراف رغم معينة محددة حاالت أو حالة يخص أو بذواتهم،
 وقدرار معين، لشخص قيادة رخصة منح قرار مثال األشخاص، من محدد غير

 فدد  وقددرار للسددقوط آيددل منددزل مددن اإلقتددراب مددن الجمهددور بمنددع الشددرطة
 .معينة مظاهرة

 : الفردي اإلداري والقرار التنظيمي اإلداري القرار بين التمييز أهمية •

 :يأتي ما في التمييز هذا اهمية تتجلي     
 التنظيمدي اإلداري القدرار اعدالن طريقدة ان: اإلعالن طريقة حيث من .1
 عليدده اإلطددالع مددن الندداس عامددة أو الشددأن أصددحاب تمكددن بوسدديلة نشددره هددي

 القددانون شددأن شددأنها الرسددمية الجريدددة فددي عددادة والتعليمددات األنظمددة وتنشددر
 علددم هددو الفددردي القددرار اعددالن طريقددة بينمددا. مجددردة عامددة قواعددد باعتبارهددا
 اليقينددي مبعلمهدد أو شددفاها   أو تحريريددا   القددرار بمضددمون بتبليغدده الشددأن صدداحب

 .3به
 تعدديل فدي الحد  فلإلدارة: والغائها سحبها في االدارة سلطة حيث من .2
 يمكدن وال لدذل ، مناسدبا   تدراه وقدت أي في التنظيمية اإلدارية قراراتها إلغاء أو

 عامدة تنظيميدة مراكز تنشأ إنما القرارات هذه ألن المكتسبة بالحقوق االحتجاج
 .التشددددددددريعات الحدددددددد هددددددددو كمددددددددا مجددددددددردة عامددددددددة قواعددددددددد وتتضددددددددمن

 إكتسداب عليها ترتب وقد إلغاؤها يجوز فال عامة كقاعدة الفردية، القرارات أما
 تدداريخ مددن يومددا   سددتين خددالل إال خاصددا ، مركددزا   أو شخصدديا   حقددا   الشددخص

                                                           
 يعرفده مدن فهندا  التعداريف، فدي تعددا   نجد فنننا الفردي، اإلداري القرار تعريف مسألة في البحث عند:  1

 المدوظفين أحدد كتعيدين أشدخاص، أو بشدخص االمر تعل  سواء بذاته، معينا   فردا   يخص الذي القرار ذل  بكونه
 أو. مستشدفيات عددة أو مستشدفى ببنداء الصدادر كدالقرار أشياء عدة أو بشيء ،أو بأسمايهم الموظفين من عدد أو

 عددد علدى المظداهرة احتدواء االمدر مدن غيدري ال وهندا معينة، مظاهرة بف  المتعل  كالقرار الحاالت من بحالة
 فدي إذن فدالعبرة بدذاتها، المظاهرة تل  هي بعينها، بحالة يتعل  القرار ألن بالذات، معينين غير االفراد من كبير
 هدؤالء تحديدد فدي وإنمدا القدرار، علديهم ينطبد  الدذين األفدراد عدد كثرة أو قلة في ليست الفردي اإلداري القرار
 السدداب ، المصدددر االداريددة، القددرارات الحلددو، راغددب ماجددد.د: ينظددر .بددذاتها معينددة بحالددة أو هم،بددذوات األفددراد
 .174ص

 .242ص الساب ، المصدر طلبه، عبد .د:  2
 .196ص الساب ، المصدر الجبوري، عالوي صالح ماهر.د:  3
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 ،1العراقددي اإلداري القضدداء محكمددة أمددام للطعددن المحدددد المدددة وهددي صدددورها
 المحدداكم امددام للطعددن المحددددة المدددة وهددي صدددورها تددأريخ مددن يومددا   وثالثددين
 ضد تتحصن الفترة هذه مرور بعد أنها إذ. 2العراق-كورستان اقليم في االدارية
 .اإلداري اإللغاء ضد تتحصن أن أولى باب فمن القضايي، اإللغاء

  

                                                           
 .المعدل 9791 لسنة( 65) رقم الدولة شورى مجلس قانون من( ب/سابعا  /7) المادة: ينظر:  1
 .2008 لسنة( 14) رقم العراق -كوردستان ألقليم الشورى مجلس قانون من( ثايا  /17) المادة: ينظر:  2
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 الثالث المطلب
 القضائية للرقابة خضوعها حيث من اإلدارية القرارات

 لرقابدة خاضدعة غيدر وقدرارات القضاء لرقابة خاضعة قرارات الى تنقسم 
 :القضاء
 (:للطعن قابلة قرارات)  القضاء لرقابة الخاضعة اإلدارية القرارات: أوالا 
 اإلداري القضداء لرقابدة تخضدع النهاييدة اإلدارية القرارات جميع أن المشروعية بمبدأ وإعماال المقرر من
 (التعدوي  قضداء) الكامدل القضداء أو اإللغداء ضداءالق بواسدطة سدواء تنظيميدة، أو فرديدة قدرارات كانت سواء
 . العامة للمصلحة وتحقيقا األفراد وحريات حقوق على حفاظا وذل 

ا   :القضاء لرقابة خاضعة غير إدارية قرارات: ثانيا
 األفدراد حقدوق علدى الحفداظ بهدف وذل  القضاء، لرقابة تخضع الدولة تصرفات جميع أن االصل كان إذا
 ألعتبددارات المبدددأ هدذا حدددة مددن التخفيدف الددى تقضددي قدد متعددددة مسددتلزمات  هنالد  أن اإل ة،الدولدد مواجهددة فدي
 :تباعا   القيود هذه وسنتناول قانونية بنصوص المستثناة والمنازعات السيادة بأعمال تتعل 

 واالداري، العدادي القضداء واليدة مدن تخرج التنفيذية السلطة أعمال من طايفة هي: 1 السيادة أعمال .1
 أم االعتياديدة الظدروف فدي التعدوي  أم بااللغداء ذلد  أكدان سدواء قضدايية جهدة أية أمام بها الطعن يمكن ال  ذا

هددا بحجددة االسددتثنايية، الظددروف فددي   والخددارج الدددخل فددي للدولددة العليددا بالمصددالح كتعلقهددا معينددة بصددفات تميزل
 .2ييةقضا لدعوى محال   تكون أن بطبيعتها تقبل ال بحصانة تتمتع تجعلها

 نقطددة الددبع  اعتبرهددا لهددذا المشددروعية، مبدددأ علددى واعتددداء صددريحا   خروجددا   السدديادة أعمددال تعددد عليدده،
 .3صرحها في ثغرة أو المشروعية جبين في سوداء

 قدانون ومنهدا تشدريعاته، جملدة فدي السديادة أعمال بنظرية أخذت التي الدول من العراق ان باالشارة جدير
 لقددانون 1989 لسددنة( 106) رقددم الثدداني التعددديل قددانون مددن السددابعة المددادة شدديرت حيددث الدولددة، شددورى مجلددس
 مددن وتعتبددر السدديادة، أعمددال فددي بددالنظر االداري القضدداء محمكمددة تخددتص ال اندده علددى الدولددة شددورى مجلددس
 العدراق -كوردسدتان اقلديم فدي الحدال كدذل . الجمهوريدة ريديس من الصادرة والقرارات المراسيم السيادة أعمال
 لسدنة( 14) رقدم العدراق-كوردسدتان إقلديم شدورى مجلدس قدانون مدن( 16) المدادة من األولى الفقرة تنص حيث

                                                           
 وعودة بونابرت نابليون سقوط أعقبت التي الفترة الى السيادة أعمال نشأة اصل تعود:  1
 رجدال فقام جديد،ال النظام قبل من بالزوال مهددا   الدولة مجلس كان حيث فرنسا، الى الملكية
 مشدروعية علدى الرقابدة ممارسدة عدن بتندازل بقدايهم لضدمان جديددة سياسدة بانتهداج المجلس
 بأعمدال القرارات هذه سميت المل ، قرارات السيما التنفيذية، السلطة قرارات من مهم جزء

 ةالنظريد هدذه أن" بدـ هوريو موريس الفقيه يرى السياق هذا وفي. السيادة اعمال أو الحكومة
 لمواجهدددة الدولدددة، لمجلدددس الحكيمدددة المرندددة القضدددايية السياسدددة مظددداهر مدددن مظهدددرا   تمثدددل

 أعمددال نظريددة فددي وللتفصدديل ذلدد  فددي للتفصدديل ينظددر "كياندده تهدددد كانددت التددي النزاعددات
 -الحقدوق كليدة الددكتوراه، أطروحدة السديادة، أعمدال نظريدة داير، ساير عبدالفتاح.د: السيادة
 .33ص ،1975 القاهرة، جامعة

 النهضددة دار االداري، القددرار -االول الكتدداب القانونيددة، االداريددة األعمددال عبدالباسددط، فددؤاد محمددد.د:  2

 إقلدديم شددورى مجلددس قددانون مددن( 16) المددادة مددن األولددى الفقددرة تددنص .488ص ،2012 القدداهرة، العربيددة،
 الطعدون فدي بدالنظر االداري القضداء محكمدة تخدتص ال" أنه على( 2008) لسنة( 14) رقم العراق-كوردستان
( 10) المدادة فدي عليهدا المنصدوص اإلقلديم رييس صالحيات السيادة اعمال من وتعتبر. السيادة بأعمال المتعلقة
 ".2005 لسنة( 1) رقم اإلقليم رياسة قانون من

 .53ص ،2010 بغداد، القانونية، المكتبة ،2ط االداري، القضاء جواد، علي محمد.د:  3
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 مدن وتعتبدر. السديادة بأعمدال المتعلقة الطعون في بالنظر االداري القضاء محكمة تختص ال" أنه على( 2008)
( 1) رقدم اإلقلديم رياسدة قدانون مدن( 10) المدادة فدي عليهدا المنصدوص اإلقلديم ريديس صدالحيات السديادة اعمال
 ".2005 لسنة

 الصدادر الدسدتور فدي للقضداء المطلقدة الواليدة مبددأ تقندين علدى حرص العراقي الدستوري المشرع ان اال
 علددى القددوانين فددي الدنص يحضددر" اندده علدى الدسددتور مددن( 100) المدادة فددي ذلدد  علدى نددص حيددث 2005 سدنة

 كمبددأ القضداء واليدة اطدالق مبددأ العراقدي المشدرع يتبندى بدذل و" الطعدن مدن إداري قدرار او أمدر أي تحصين
 رقابدة فدر  أنده يعندي وهدذا. الطعدن مدن تشريع أي تحصين العادي المشرع على منع أنه يعني مما دستوري،
 المدددادة لهدددذه واسدددتجابة  . للقضددداء المطلقدددة الواليدددة تمندددع التدددي التشدددريعية النصدددوص علدددى االتحاديدددة المحكمدددة
 رقددم الدولددة شددورى مجلددس لقدانون الخددامس التعددديل قددانون بموجددب المدذكورة السددابعة المددادة يددتالغ الدسدتورية

 التدي األعمدال أكثدر ألن الخصدوص، وجده علدى اإلداري القضداء سدلطة وسدع المنهج وهذا ،2013 لسنة( 17)
 كددل تأصددبح وبددذل  اإلداري القضداء اختصدداص فددي الداخلددة القضدايا مددن هددي السدديادة أعمدال معنددى فددي تددخل
 .القضاء لرقابة خاضعة الدولة قرارات
 

 : قانونية بنصوص المستثناة المنازعات .4

 اإلداري القضدداء، إختصدداص مددن المنازعددات بعدد  المشددرع يخددرج قددد
 امكانيدة وبدين االفدراد بدين فيحول صريحة، قانونية نصوص بموجب والعادي،
 للطعدن اصدا  خ طريقدا   يرسدم االداريدة القدرارات لبع  يرسم قد أو فيه، الطعن
 قدانون فدي جداء مدا ذلد  علدى ومثدال. عليهدا االعتدرا  أو منها التظلم أو فيها

 وقدانون 19891 لسدنة( 107) رقدم الدولدة شدورى مجلس لقانون الثاني التعديل
 استثنى الذي ،20082 لسنة( 14) رقم العراق -كوردستان ألقليم شورى مجلس
 القدانون رسدم التي االدارية القرارات االداري القضاء محكمة اختصاصات من

 العراقدي المشرع ان اال. فيها الطعن أو عليها االعترا  أو منها للتظلم طريقا  
 لقددانون الخددامس التعددديل قددانون 2013 لسددنة( 17) رقددم قددانون فددي ذلدد  تالفددى
 القضاء رقابة من المستثناة القرارات ضمن يدخل يعد لم حيث الشورى، مجلس

                                                           
 العددالي التعلدديم وزارة قددانون مددن( 38/1) المددادة نددص كددذل .القانون مددن( ج/خامسددا   /7) المددادة: ينظددر:  1

 .1988 لسنة( 40) رقم العلمي والبحث
 فدي بدالنظر اإلداري القضداء محكمدة تخدتص ال" انه على منه( 16) المادة من الثانية الفقرة تنص حيث:  2

". فيهدا الطعدن او عليهدا اإلعتدرا  أو منها للتظلم طريقا   القانون رسم التي اإلدارية بالقرارات المتعلقة الطعون
 لسددنة( 10) رقدم العدراق كوردسدتان إلقلدديم العلمدي والبحدث العدالي التعلدديم وزارة قدانون مدن( 64) المدادة كدذل 

 بددالقبول يتعلدد  مددا كددل عددن تنشددأ التددي الشددكاوى فددي بالبددت وحدددها والهييددة الجامعددة تخددتص"  أندده علددى 2008
 تقددويم و الرسددوب بسددبب والفصددل الطلبددة علددى تفددر  التددي اإلنضددباطية العقوبددات و اإلمتحانددات و تقددالواإلن

 األلقدداب مددنح دعدداوى و الثانونيددة الدراسددة مرحلددة تلددي التددي واألجنبيددة العراقيددة العلميددة والدددرجات الشددهادات
 ".والفخرية العلمية والشهادات
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 عليهدا، االعتدرا  أو منهدا للدتظلم طريقدا   القانون رسم التي االدارية القرارات
 . 1فقط" فيها للطعن مرجع يعين لم التي" عبارة على وابقى
 20152 لسدنة( 3) رقدم قدانون العراقدي المشدرع اصددر الحد ، تطور وفي
 مدن المحداكم تمندع التدي القانونيدة النصدوص الغداء لقدانون االول التعدديل قانون
 اندواع جميدع فدي الطعدن يمكن بموجبه ،2005 لسنة( 17) رقم الدعاوي سماع

 باعادة صحيح اتجاه في مهمة خطوة تعد وهذا المحاكم، امام االدارية القرارات
 .المنازعات انواع جميع في للنظر للمحاكم العامة الوالية
 

                                                           
 االوامدددر صدددحة فدددي بالفصدددل االداري القضددداء حكمدددةم تخدددتص" بأنددده رابعدددا   البندددد فدددي وردت حيدددث:  1

 غيددر والجهددات الددوزارات فددي والهييددات المددوظفين عددن تصدددر التددي والتنظيميددة الفرديددة االداريددة والقددرارات
 ...".فيها للطعن مرجع يعين لم التي العام والقطاع بوزارة المرتبطة

 .2/3/2015 تأريخب 4354 عدد العراقية الوقايع بجريدة القانون هذا نشر تم:  2
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 الرابع المطلب
 تكوينها حيث من اإلدارية القرارات

)  مركددب قددانوني عمددل فددي ةداخلدد وقددرارات بسدديطة قددرارات الددى تنقسددم 
 (.لإلنفصال القابلة

 الشددايعة الصددورة البسدديط القددرار تمثددل: البساايطة اإلداريااة القاارارات .1
 الددى وتسددتند المسددتقل، كياندده للقددرار يكددون أن بدده ويقصددد االداريددة، للقددرارات
 كلت هي آخددر بمعنددى أخددر، قددانوني بعمددل مرتبطددة غيددر واحدددة قانونيددة عمليددة
 تهاطساب نكمتو ،عةيرس يةنونقا  اراثوأ هاب المسددددددددتقل هانياك لها التي اراترالق
 نعييت اررقك ،رخآ ينونقا لعمب ةطبترم رغي أو ،هاتاذب مةيقا هانوك في
 عقوبدة بفدر  الدايرة رييس وقرار وقرار قبول االستقالة وقرار النقلوظف م

 .الوظيفية بالتزاماته المخل الموظف على تأديبية

: (لإلنفصاال القابلة) مركب قانوني عمل في اخلةالد اإلدارية القرارات .2
. مراحدل عددة مدن تتم مركبة، قانونية عملية في تدخل التي القرارات تل  وهي
 أو المدزاد إرسداء وقدرار العامدة للمنفعدة الملكيدة ندزع قدرار القرارات هذه ومن
 المقدداول علددى جددزاء فددر  قددرار او اإلداريددة، العقددود فددي المناقصددة أجددراء
 قانونيدة عملية هي االدارية العقود في فالمناقصة. إداري عقد بموجب المخالف
 العطدداءات تسددلم لجنددة قددرار منهددا اداريددة قددرارات عدددة مددن تتكددون ذاتهددا، بحددد
 المناقصدة رسو وقرار العطاءات تحليل لجنة وقرار العطاءات فتح لجنة وقرار
 نتيجدة يصددر مركدب قدرار هدو القدرارت هذه من قرار فكل معين، عطاء على
 مدددن بعددددد وتمدددر االجدددراءات مدددن مجموعدددة وتشدددمل متكاملدددة قانونيدددة عمليدددة
 .1المراحل
 فيهددا الطعددن يمكددن البسدديطة القددرارات أن فددي التقسدديم هددذا أهميددة تظهددر
 فدال المركبدة، القدرارات حالدة فدي أما. نهايية إدارية قرارات باعتبارها باإللغاء
 جهدات تصددي  تتطلدب التدي ةالتحضديري أو التمهيديدة بدالقرارات الطعن يجوز
 العملية نتاج النهايي اإلداري بالقرار إال باإللغاء الطعن يمكن وال أخرى إدارية
 الددذي اإلداري القددرار بفصددل اإلداري القضدداء سددمح فقددد ذلدد  ومددع. المركبددة
 الطعدن وقبدل لالنفصدال القابلة باألعمال يسمي ما وف  مركبة عملية في يساهم
 . معينة روطوبش مستقلة بصفة فيها

 السدابقة اإلداريدة القدرارات أن علدى فرنسدا فدي اإلداري القضداء إستقر وقد
 العطدداءات فحددص لجددان قددرارات مثددل النعقدداده، الممهدددة أو العقددد أبددرام علددى

                                                           
 .309ص الطبع، وسنة النشر دار بدون االداري، القانون راس، ابو شافعي محمد,د:  1
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 المزايددة إرساء وقرار المتقدمين أحد إستبعاد وقرار العطاءات في البت ولجان
 بددعوى بهدا الطعدن يجدوز و العقدد، عدن مستقلة إدارية قرارات هي إلغايها، أو

 الغيدر مدن مصدلحة لده لمن المنفصلة اإلدارية األعمال نظرية وسمحت. اإللغاء
 فدي يطعندوا أن لهدم فلديس المتعاقددون أمدا القدرارات هدذه في باإللغاء يطعن أن
 .1 الكامل القضاء دعوى أساس وعلى العقد قاضي أمام إال القرارات هذه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السادس المبحث
 (2اإلداري القرار سريان) اإلدارية القرارات نفال

                                                           
 المركددز ،1ط والسددعودي، المصددري التشددريعي بددين االداري القددانون الصددغير، محمددد بددن عبددالعزيز:  1

 .179ص ،2015 القاهرة، القانونية، لألصدارات القومي
 منددذ االداري للقددرار مالزمددة صددفة فالنفدداذ ،"التنفيددذ" و" النفدداذ" همددا المصددطلحين بددين التفريدد  يجددب:  2

 عنصدر وهدي اإلداري، للقدرار القانونيدة باآلثار يتعل  االدارية، القرارات بها يتمتع التي التنفيذ قوة أو صدوره،
 الدى وإخراجده واقدعال فدي آثداره بنظهار تنفيذية، بأعمال يتم الذي" التنفيذ" غير وهي اإلداري، القرار في داخلي
 المصدددر طلبدده، عبددد .د: ينظددر. إتخدداذه مددن الهدددف تحقيدد  الددى يددؤدي مطبدد  واقددع الددى تحويلدده و العمددل حيددز

 جامعدة ماجسدتير، رسدالة األفدراد، بحد  اإلداريدة القدرارات نفداذ العددوان، يوسف محمد رايد. 253ص الساب ،
 نوعهدا كدان أيدا   اإلداريدة القدرارات فدي األصدل ان هندا بالقول جدير. 83 ص ،2013 األردن، األوسط، الشرق
 قانونيددة العتبددارات يعدود الرجعيددة جدواز عدددم وسددبب. رجعيدا   أثددرا   تتضدمن وال مباشددر بددأثر تنفيدذه وجددوب هدو

 :منهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ومنطقيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة،
 للقددرارات لدديس أن ذلدد  علددى ويترتددب رجعددي أثددر للقددوانين لدديس اندده علددى النافددذة والقددوانين الدسددتور نددص ـ أ

 أن يمكدن فدال القدانوني التددرج سدلم فدي درجدة منهدا أدندى وهدي القوانين تل  تنفيذ أداة ألنها رجعي أثر ةاإلداري

  .للقدددددددددددددددددددددددددددددوانين لددددددددددددددددددددددددددددديس مدددددددددددددددددددددددددددددا لهدددددددددددددددددددددددددددددا يكدددددددددددددددددددددددددددددون
 ال ألنده رجعيدا أثدرا   تتضدمن وال مباشدر بشكل تطب  أن يجب أنواعها بكل اإلدارية القرارات أن العامة فالقاعدة
 األثددر علددى القددانون نددص حالددة فددي أي الرجعددي، األثددر يتضددمن بقددانون إال المكتسددبة بددالحقوق المسدداس يجددوز

 .لمقتضدددددددداه تنفيددددددددذا اإلداريددددددددة القددددددددرارات وجدددددددداءت الدسددددددددتورية للضددددددددوابط وفقددددددددا لنفدددددددداذه الرجعددددددددي
 إهدددار العدددل مددن لدديس إذ العددام والصددالح المعددامالت اسددتقرار ومبدددأ الطبيعيددة العدالددة تقتضدديه مددا هددذا إن ـ ب

 يكدون أن يقتضدي ممدا حقوقهم استقرار على واالطمينان الثقة الناس يفقد أن العامة لحةوالمص يتف  وال الحقوق
 الدذي القضدايي اإللغداء خدالف وهدذا. عليده هدي مدا علدى الماضي في تمت التي اآلثار تر  مع للمستقبل التنظيم
 فقهداء يقدول هدذا وفدي هلد اثدر كدل فيزال للقانون لمخالفته اإلداري القرار ببطالن الحكم نتيجة رجعي بأثر يكون
 األثددر جددواز عدددم هددو االم األصددل أن يتضددح ،(التقاضددي بددطء بسددبب يضددار أن يمكددن ال التقاضددي أن) القددانون
 بددنص الرجعددي األثددر جددواز منهددا محدددودة اسددتثناءات األصددل هددذا علددى يددرد اندده إال اإلداري للقددرار الرجعددي
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 السددلطة مددن صدددروه تدداريخ مددن نافددذا   اإلداري القددرار يكددون أن األصددل
 إذا إال به المخاطبين األفراد ح  في يسري ال ولكنه بنصداره، قانونا   المختصة
 تاريخدان فهندا  ثدم ومدن. قانوندا   المقدررة الوسدايل أحددى طريد  عن به علموا
 أو بده العلدم وتاريخ القرار، صدور تاريخ هما اإلدارية القرارات لنفاذ انرييسي
 عددم مبددأ فدي نبحدث ثدم التاريخان هذين وسنبحث األفراد، مواجهة في سريانه
 المطالددب فددي  المسددتقبل إلددى آثدداره أرجدداء وأمكددان اإلداريددة القددرارات رجعيددة
 .االتية
 

 االول المطلب
 دارةاإل بحق اإلدارية القرارات نفال

 تداريخ من ونافذا   صحيحا   يعد اإلداري القرار هو األصل إن آنفا   أشرنا كما
 التداريخ، هدذا مدن اإلدارة حد  فدي يسدري فننده ثم ومن, صحيح بشكل صدوره
 أن غيدر. مواجهتهدا فدي التداريخ بهدذا يحدتج أن مصدلحة ذي كل ويستطيع  كما
  . بددده علمهدددم ختددداري مدددن إال األفدددراد بحددد  نافدددذا   يكدددون ال القدددرار هدددذا

 مددن هنددا  أن ذلدد  مددن االسددتثناءات، بعدد  عليهددا تددرد قددد القاعدددة هددذه أن إال
 الدالزم المدالي إالعتمداد كوجدود معدين، شدرط تحقيد  لنفاذهدا يلزم ما القرارات
 هدذا تحقيد  تداريخ مدن إال القدرار ينفدذ ال مدثال   الحداالت هدذه ففدي  مثال ، للتنفيذ
 القدرار نفداذه علدى المعلد  الشدرط يكدون ان ناه يتعين انه على. الواقف الشرط

 سدليما   االداري القدرار بقداء هدو ذلد  في فأثره مشروع غير كان فاذا مشروعا ،
 أثدار أرجداء إلدى اإلدارة تعمدد قدد كمدا.  1بالقرار اقترن الذي الشرط بطالن مع

 القدرار أثدار بنرجداء يعدرف مدا وهدو صددوره لتداريخ الحد  تداريخ إلدى القرار
 القددرار فددي اإلداري القددرار لنفدداذ أخددرى مواعيددد اإلدارة تحدددد قددد أو .ياإلدار
 . نفسه

                                                                                                                                        
 إذا التنظيميددة اإلداريددة القددرارات رجعيددة جددواز اءالفقهدد بعدد  ويددرى باإللغدداء قضددايي لحكددم تنفيددذا أو تشددريعي

 .معينة بعقوبة تتعل  لم لو حتى لإلفراد أصلح أحكاما   تضمنت
 .660ص الساب ، المصدر عبدالباسط، فؤاد محمد.د:  1
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 الثاني المطلب
 1االفراد بحق اإلدارية القرارات نفال

 اللحظدة مدن نافدذة تعدد صحيح بشكل الصادرة اإلدارية القرارات  كانت إذا
 ،توقيعهدا مندذ المفعدول سدارية تصدبح بحيث لإلدارة، بالنسبة فيها صدرت التي
 إليه يوجه من أو األفراد علم في القرارات هذه تكون أن تقتضي العدالة  أن اإل

 نافدذة تكدون لكدي  قانوندا المقدررة القانونيدة" العلدم" وسدايل بنحدى وذل  القرار
 .أيضا   بحقهم
 اإلداري، القدرار علدى اإلداريدة السدلطة موافقدة أو التصددي  أن فرغم لذل 
 يقررهدا التدي الوسايل بنحدى علمهم بعد إال فراداأل ح  في نافذا يصبح ال فننه

 بحدد  القددرار لنفدداذ الددرييس المعيددار هددو بددالقرار( العلددم)  فددنن هنددا مددن. القددانون
 خدالل مدن اإل بدالقرار المعندي إعدالم يدتم وال. الوحيدد المعيدار يكن مالم األفراد
 -: اآلتية الطرق
 :النشر .1

 القددرارات هددذه ان اذ نظيميددة،الت للقددرارات بالنسددبة العلددم وسدديلة هددو النشددر
 بالنشر يعتد فال الفردية للقرارات بالنسبة اما االفراد، من محدد غير عددا   تمس
 مدن الوسديلة هدذه ويعد. ذل  على صراحة القانون نص اذا اال بها للعلم كوسيلة
 . 2االداري بدالقرار  الشدأن أصدحاب علدم على العكس اثبات تقبل ال قرينة العلم

 :3هي النشر بصدد المستقرة ىءالمباد ومن

 هددذه اتبدداع فيجددب محددددة نشددر وسدديلة باتبدداع االدارة القددانون الددزم اذا" •
 فعلدى الرسدمية الجريددة فدي القدرار نشدر القدانون يلزم ي كأن". بالذات الوسيلة
 .بالذات الوسيلة هذه طري  عن بالنشر قيام االدارة

 بحرية تتمتع االدارة أنف معينة نشر وسيلة بتحديد القانون يتدخل لم اذا •
 وقدد الرسدمية، الجريددة فدي ينشدر فقد المناسبة، النشر طريقة اختيار في واسعة
 طريد  عدن أو اليوميدة الصدحف فدي ينشدر قدد أو االداريدة، النشدرات في ينشر
  .المدينة في عامة أماكن في القرار لص 

 بحيدث القدرار مضدمون عن يكشف أن يجب مهمته النشر يؤدي وحتى •
 أن فيجدب القدرار، ملخدص نشرت قد اإلدارة كانت وإذا تاما   علما   األفراد هيعلم

                                                           
 األفدراد، بحد  اإلداريدة القدرارات نفداذ العددوان، يوسدف محمدد رايدد:  راجدع الموضدوع حول للتفصيل:  1

 .بعدها وما 37 ص ،2013 األردن، األوسط، الشرق جامعة الحقوق، كلية ماجستير، رسالة
 .270ص الساب ، المصدر االدارية، القرارات الحلو، راغب ماجد.د:  2
 .680ص الساب ، المصدر عبدالباسط، فؤاد محمد.د:  3
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 اإلداري القدرار عناصدر علدى فيحتدوي كله نشره عن يغني الملخص هذا يكون

  .1القرار من موقفهم تحديد الشأن ألصحاب يتسنى حتى كافة،

  (:التبليغ) اإلعالن .2

 اخدر بمعندى. بالذات به المخاطب إلى اإلداري القرار تبليغ باإلعالن يقصد
 االداريدددة السدددلطة بواسدددطة بدددالقرار الشدددأن صددداحب باخطدددار يكدددون االعدددالن
 . 2مؤكدة بطريقة اليه ايصاله تكفل مادامت كانت، طريقة بأية المختصة
 :هي تبليغ أو االعالن في المستقرة المبادىء ومن

 كنيم خاللها من والتي المعروفة الوسايل بكافة يتم اإلعالن أن األصل •
 توقيعدده واخددذ مباشددرة القددرار كتسددليمه بددالقرار، الشددأن صدداحب علددم يتحقدد  أن

                                                           
 بشددكل القددرار يصدددر عندددما بدده وعلمهددم بددالقرار المعنيددين تبليددغ إمكانيددة مسددألة تثددار : 1
 وسديلة تتطدور أن بالضدرورة يتطلدب اإلداري، القرار إصدار وسايل تطور أن إذ. كترونيال

 الكترونيا ، الرسمية الجريدة نشر خالل من أيضا ، الكترونية األخرى هي تكون بحيث نشره،

 -ويسدر سدهولة بكدل القدرارات تل  على االطالع من لألفراد الفرصة يتيح أن شانه من وهذا

 االنترندت خددمات انتشدار بعدد السديما -الورقيدة الرسدمية بالجريددة األمدر ةمقارند تمدت مدا إذا
 مدن يمكدن وسدايل عددة وهندا  .لألفدراد كبيدر ضدمانة يحقد  وهدذا المجتمدع، في واسع بشكل

 يمكدن الكترونيدا   بالقرار المعنيين تبليغ أن اإل االلكتروني، اإلداري بالقرار العلم إثبات خاللها
 : منها القانونية، مشاكلال من العديد يثير أن
 منده وتسدتقبل الشدأن صداحب إلى إداري لقرار المتضمنة االلكترونية الرسالة ترسل قد -

 آلدي حاسدب مدج بدرا السدتخدام إمدا ذلد ، سدبب يكدون وقدد :لإلسدتخراج قابلدة تكدون أن دون

 علدى الجهداز ذلد  قددرة عددم بسدبب أو الضدارة، البدرامج مدن اآللدي الحاسدب جهداز لحمايدة

 بدالقرار التبليدغ يتحقد  لدم أنده إلدى الدذهاب يمكدن هدذه، والحالدة فننده الرسدالة، تلد  تخراجإسد
 المرسدل القدرار فحدوى علدى االطدالع من يتمكن لم الشأن صاحب ألن االلكتروني، اإلداري

 .الرسالة تل  بواسطة

 شدأنال وي ذ مدن موجهدا   طلبدا   أو إداريدا   قدرارا   تتضمن التي الرسالة مضمون فهم عدم -

 ألسباب ذل  ويعود مفهومة، غير أنها إال ، لإلستخراج قابلة الرسالة تكون قد إذ :اإلدارة إلى

 فدي لقرايتهدا الالزمدة البدرامج تدوافر عددم بسدبب أو مشدفرة، الرسدالة تكدون كدأن بحتة، تقنية

 الحاسدب جهداز فدي الموجدودة البدرامج بدين التوافد  لعددم أو المسدتقبل، اآللدي الحاسدب جهاز

 إلدى بالنتيجدة يدؤدي ذل  فكل ، بالمستقبل الخاص اآللي الحاسب برامج مع بالمرسل خاصال

 الموضدوع هدذا حدول للتفصديل...  )الرسدالة هدذه فحدوى علدى) االطدالع المسدتقبل قددرة عدم
 اإلداري القددددرار نفدددداذ السددددالمات، عبدددددالحليم ناصددددر العجارمددددة، العقيددددل نددددواف:  راجددددع

 األردن، ،1 الملحددد  ،40 المجلدددد والقدددانون، الشددريعة ومعلددد دراسدددات، مجلدددة اإللكترونددي،
 .1029 ص الى هنا اإلشارة ،1035- 1024 ص ص ،2013

 .684ص الساب ، المصدر عبدالباسط، فؤاد محمد.د:  2
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 المكدددان فدددي لصدددقه أو محضدددر، طريددد  عدددن أو بالبريدددد أو االسدددتالم علدددى
 .لإلعالن المخصص

 الفرديدة، للقدرارات بالنسدبة الواجبدة الوسديلة هو التبليغ أو االعالن يعد •
 قانونيدة مراكز تمس التي الفردية االدارية للقرارات بالنسبة العلم وسيلة هو أي
 تعيين لقرار بالنسبة الحال هو كما لالدارة، سلفا   معروفين اصحابها يكون ذاتية
 .معينة مهنة مزاولة رخصة منح أو موظف

 حيدث الفرديدة االداريدة بالقرارات العلم الفترا  القرار نشر يكفي ال  •
 .ممكنا   مادام يتبع ان يجب الذي االصل هو فاالعالن ممكنا ، االعالن يكون

 الصدعوبة أن بمدا ولكدن. شدفهيا   يصدح كمدا تحريريدا   يكون قد اإلعالن وهذا
 أن إلدى دايمدا   تسعى اإلدارة أن نجد لذل  الشفهي، التبليغ مسألة إثبات في تكمن
 إثبدات عليهدا السدهل مدن ألنده التبليدغ، مخداطر تتجنب حتى كتابة إعالنها يكون
 ضدرورة ينفدي ال اإلعدالن فدي معيندة شدكلية تطلدب عددم أن إال. الكتابي التبليغ
 الصدادر والجهدة القدرار مضدمون ذكر في تتمثل مقومات على اإلعالن إحتواء
 يدتم لدم فداذا. عدنهم يندوب مدن أو شخصديا   المصدلحة ذوي إلدى يوجهه وأن منها

 ظل المذكورة، االساسية البيانات تناول عن لقصوره معيبا   وكان تم أو االعالن
 .قانونا   معتبرة بطريقة يتم ان الى ساريا   بالاللغاء الطعن ادميع

  :اليقيني العلم .3

 مدن كسدبب بدالقرار اليقيندي العلم واإلعالن، النشر إلى اإلداري القضاء أضاف
 مدن باإللغداء الطعدن مددة وسدريان اإلداري بدالقرار الشدأن صداحب علدم أسباب
 غايدة لتحقيد  وسديلة انهمدا بدل ذاتهمدا بحدد غاية ليسا واالعالن فالنشر. تاريخه
 صاحب ان تبين فاذا ومحتواه، القرار بمضمون الشأن صاحب اعالم في تتمثل
 مثدال ،1والتبليدغ النشدر مدن الغايدة تحققت يقينيا   علما   بالقرار فعال   علم قد الشأن
 لو حتى صحيح اداري بقرار اليه المنقول الجديد عمله الموظف تسلم ذل  على
 صداحب تقدم يعد كذل  النقل، بقرار للموظف يقينيا   علما   يعد النقل بأمر يبلغ لم

 .بددددددددددالقرار علمدددددددددده علددددددددددى قرينددددددددددة القددددددددددرار مددددددددددن بددددددددددتظلم الشدددددددددأن

 :2هي به العتداد اليقيني العلم في المستقرة المبادىء ومن

 القددرار لعناصددر الكامددل المضددمون اليقينددي العلددم يتضددمن ان يجددب •
 حالدة فدي القدرار مواجهدة فدي شأنال صاحب يصبح بحيث ومحتوياته، اإلداري

                                                           
 عمددان، والتوزيددع، للنشددر الوايددل دار ،1ط االداري، القددانون فددي الددوجيز الشددطناوي، خطددار علددي. د:  1

 .656ص
 .545ص الساب ، المصدر مرسي، حسام.د:  2
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 أو ظنيدا   ال يقينيدا   يكون الذي العلم فهو معرفته، تجب ما بكافة باإللمام له تسمح
 .افتراضيا  

 دون حصدوله تفيدد قريندة أو واقعدة أيدة مدن اليقيندي العلدم يستمد أن  •
 قيدام عددم أو قيدام مدن يتحق  أن اإلداري وللقضاء لإلثبات، معينة بوسيلة التقيد
 .ال أم للعلم كافية هي وهل القرينة هذه

 جهددة عددات  علددى وتأريخدده اليقينددي العلددم حصددول اثبددات عددبء يقددع •
 .العلم هذا حصول اثبات في المصلحة صاحبة وهي القرار مصدرة االدارة

 العلدم فيه يثبت الذي اليوم من إال بالاللغاء الطعن مدة سريان يبدأ ال •
 فددي والنشدر الفرديدة االداريددة القدرارات فدي االعدالن مقددام يقدوم حينيدذ اليقيندي،
 .التنظيمية االدارية القرارات
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 الثالث المطلب
 الزمان حيث من اإلدارية القرارات نفال
 (اإلدارية القرارات رجعية عدم)

 تدأريخ مدن االدارة حد  فدي يسدري االداري القدرار ان السداب  فدي بيندا كما
 أو االعالن أو بالنشر شهره ريختأ من به المخاطبين االفراد ح  وفي اصداره،
 أن األصل ان حيث الماضي، على يسري ال المبدأ حيث من وهو اليقيني، العلم
 علددى رجعددي بددأثر تسددري وال المسددتقبل، علددى اإلداريددة القددرارات آثددار تسددرى
 والعتبدارات الحداالت بعد  فدي تدرى قدد اإلدارة فدنن ذلد  مع ولكن. الماضي
 يسدمى مدا وهو. نفاذه تاريخ على ساب  تاريخ إلى القرار آثار ترجع أن معينة،
 :االتية الفقرات فيه سنبحث ما وهذا رجعي، بأثر بالسريان
 

 :عليها يقوم التي واإلعتبارات اإلدارية القرارات رجعية عدم مبدأ: أوالا 

 نفداذه تدأريخ مدن مباشدر بدأثر سدريانه" االداري القدرار رجعيدة بعددم يقصد
 هددو التددأريخ وهدذا ،1"ذلدد  قبددل قانونيدة مراكددز مدن تددم مددا علدى انسددحابه وعددم

 .به المخاطبين لالشخاص بالنسبة والشهر لالدارة بالنسبة االصدار
 الددول دسداتير تضدمنتها التدي العامدة المبداد  من هو الرجعية عدم مبدأ إن

. الحدددود أضددي  فددي إال اإلدارة القددرارات فددي الرجعيددة تحددريم علددى وتحددرص
 مدن المبددأ هدذا واسدتنباط اسدتخالص فدي الفضدل فرنسديال الدولة لمجلس وكان

 بددأن واقددر للتشددريع، العامددة والددروح الجماعددة ضددمير فددي المتجسدددة مصددادرها
 تضدمينها يجدوز ال فرديدة قدرارات أم تنظيميدة، كاندت سدواء اإلدارية القرارات
 فددي الرجعيددة عدددم قاعدددة ان االداري الفقدده فددي بدده المسددلم ومددن. رجعيددا   أثددرا  

 ان القاضددي علددى يجددب الشدد  حالددة وفددي امددرة، قاعدددة هددي االداريددة تالقددرارا
 .2الرجعي االثر ذي القرار بطالن هو الرجعية وجزاء الش ، يرجح

 عاادة علااى تقااوم اإلداريااة القاارارات رجعيااة عاادم مباادأ أن بااه المساالم ماان
 :  في تتمثل إعتبارات،

 : المكتسبة الحقوق إحترام .1

                                                           
 .698ص الساب ، المصدر عبدالباسط، فؤاد محمد.د:  1
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ا  تسبواإك عندما األشخاص أو األفراد إن  معين، قانوني نظام ظل في حقوقا
 التااي القانونيااة األوضاااع تغياارت مااا إلا الحقااوق بهااله المساااس يحاارم فإنااه

 مركازاا  للفارد تحقاق ماا فاإلا لالل  و. الحقاوق هله ظل في األشخاص أكتسبها
ا   بهالا المسااس يجاوز ال فإنه اإلدارة، مع لالتفاق أو إداري قرار نتيجة قانونيا
  .1الرجعي األثر لي المشروعة القانونية بالوسائل إال نيالقانو المركز

ا  الفرد إكتسب فإلا عليه  قارار لاه رتاب أو معاين قاانوني نظاام ظال فاي حقا
ا  مركاازاا  إداري، ا، قانونيااا  باانص إال المركااز بهاالا المساااس يجااوز ال فأنااه معينااا
 يختار من ومباشر حال بأثر المركز هلا في التعديل أو التغيير ويسرى. خاص
 .رجعي بأثر وليس به العمل
 
 : األفراد بين والمعامالت القانونية األوضاع إستقرار .2

 علااى واالطمئنااان الثقااة األفااراد يفقااد ال أن تقتضااي العامااة المصاالحة إن
 القانوينة أوضاع لتطبيق نتيجة تمت التي اللاتية مراكزهم و حقوقهم استقرار
  .2السابقة

 

 :  االختصاص قواعد احترام .3

 القارارات اصادار عناد الزمااني االختصااص احتارام االدارياة الجهات على
 إعتااداء بالتأكيااد ساايعني اإلداريااة القاارارات برجعيااة اإلقاارار وأن  االداريااة،
 يمكان ال وهالا الساابق، اإلختصااص صااحب علاى الحالي اإلختصاص صاحب
 . قبوله

 
ا   : الداريةا القرارات رجعية عدم مبدأ على الواردة اإلستثناءات:  ثانيا

 هالا ان اإل الماضي، الى اإلدارية القرارات سريان عدم هو األصل كان إلا
 يمكاان معينااة وإلعتبااارات علياه اإلسااتثناءات، ماان العديااد علياه ياارد قااد المبادأ
 تلخيصاها يمكان محددة، حاالت في الماضي الى اإلداري القرار سريان تصور
 :يلي بما

 :بالرجعية يسمح تشريعي نص وجود حالة .1

                                                           
 .203ص الساب ، المصدر الزعبي، سمارة خالد.د:  1
 .547ص الساب ، المصدر مرسي، حسام.د:  2
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 ادارياة قارارات تضمين لألدارة يسمح ان القانون بمقتضى للمشرع يجوز
ا  قاراراا  يعاد السماح هلا اطار في القرار صدر فالا. رجعية اثاراا  معينة  صاحيحا
 .الماضي الى اثاره ويرتب
 :   قضائي لحكم تنفيلاا  إدارية قرارات صدور حالة .2

 االدارة مدن الصدادر رياالدا القرار بالغاء حكما   االداري القضاء صدر اذا
 قدرارا   تصددر ان الحكدم لهدذا وتنفيدذا   االدارة فعلدى المشدروعية، لمبددء لمخالفته
 االداري القددرار اقامدده الددذي القددانوني الوضددع لتصددحيح رجعددي اثددر ذا اداريددا  
 . 1قضاييا   الملغي
 ألوضاااع وإزالتااه الماضااي إلااى الثاااني اإلداري القاارار عااودة أن شاا  وال
 اإلدارة أن يبارهن أخارى جهة ومن بالقرار المعني الفرد صالح في هو قديمة
 .القضاء ولسلطة األفراد لحقوق وإحترامها المشروعية مبدأ إطار في تعمل
 :مفسرة إدارية قرارات إصدار حالة .3
 مضامونه، وتنفيال إداري قارار إصادار سالطة تمل  اإلدارة جهة كانت إلا 
ا  يمنعها شيء فال  أول بقارار عالقاة لاه ثااني قارار صادارإ إلاى تبادر أن قانونا

ا   المختصة اإلدارية الجهة على يفرض بما مختلفة تفسيرات عنه ينجر غامضا
 األول القارار مضمون وتوضيح الغموض هلا إلزالة آخر قرار إلصدار التدخل

 .2وتفسيره
 بما نفاله تاريخ يرعى أن وجب األول بالقرار تعلق إن التفسير أن والش 

 عادم لمبادأ إنتهاكاا للا  يمثال وال الماضاي علاى ساينفل الثاني رارالق أن يعني
 إداري قرار تطبيق ظروف فرضته الماضي على السريان هلا أن بل الرجعية،
 .األول القرار هو غامض
 :الساحبة اإلدارية القرارات رجعية .4
 بااأثر يااتم اإلداريااة القاارارات بسااحب اإلدارة قاارار أن علااى القضاااء درج 
 حاق تملا  فاإلدارة صدروه، تاريخ من المسحوب القرار عدامهإل نظراا  رجعي
 غيااار أو مشاااروعة كانااات ساااواء وقااات كااال فاااي التنظيمياااة قراراتهاااا ساااحب

 والمرتباة مشاروعة الغير الفردية قراراتها سحب لها يجوز وكلل  مشروعة،
 .باإللغاء الطعن مدة خالل لاتية لحقوق

 :العامة المرافق لمقتضيات اإلدارية القرارات رجعية  .5

                                                           
 مشدروع غيدر كدان اذا االداري لقدرارا بالغداء الحكدم علدى يقتصدر االداري القضاء دور ان المعلوم من:  1

 القددرارات اصدددار فددي االدارة محددل يحددل ال االداري القاضددي" لمبدددأ تطبيقددا   للقددانون، طبقددا   صدددر اذا وتصددديقه
 .الفرنسي االداري القضاء لدى باالخص تطورات عليه طرأ المبدأ هذا كان وان ،"االدارية

 ومدا 534ص السداب ، المصدر االدارية، للقرارات لعامةا النظرية الطماوي، سليمان.د: للتفصيل انظر:  2

 .بعدها
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 رجعياة قاعادة تطبيق عدم على ومصر فرنسا في اإلداري القضاء إستقر 
 أو العاماة المرافق سير مقتضيات مع تطبيقها تعارض كلما اإلدارية القرارات

 .1مقبولة غير نتائجه كانت

 
ا   :2المستقبل على اإلداري القرار سريان: ثالثا

 اإلدارة تمل  الماضي على اإلدارية القرارات الرجعية عدم قاعدة مقابل في
 القضاء ودرج الح ، تاريخ إلى اإلداري القرار تنفيذ أرجاء األحيان بع  في

 اللددوايح أو التنظيميددة اإلداريددة القددرارات بددين ذلدد  فددي التمييددز علددى اإلداري
  :الفردية اإلدارية والقرارات

 :التنظيمية اإلدارية القرارات. 1

 لصددورها، الحد  تداريخ إلى التنظيمية اتالقرار آثار أرجاء اإلدارة تمل  
 حد  دايمدا   يمل  الخلف هذا ألن الخلف، سلطة على اعتداء يتضمن ال ذل  ألن
 بدل مكتسدبة حقوقدا   ترتدب ال ألنهدا التنظيميدة قراراتده تعدديل أو إلغداء أو سحب
 . عامة تنظيمية مراكز تنش 
 :الفردية اإلدارية القرارات. 2
 ترجدد  أن لددإلدارة يجددوز ال أن الفرديددة اريددةاإلد القددرارات فددي األصددل 
 ألنده المسدتقبل فدي القايمدة السدلطة علدى اعتدداء يمثدل ذلد  ألن للمستقبل آثارها
 مواجهدة فدي بهدا يحتجدوا أن األفدراد يسدتطيع خاصة، قانونية مراكز عنها يولد

 . المكتسبة الحقوق فكرة إلى استنادا   اإلدارة
 وأرجيددت موظددف بتعيددين قددرارا   حاليددةال اإلداريددة السددلطة أصدددرت لددو كمدا
 المسدتقبل فدي اإلدارية السلطة قيدت قد فتكون الحقة، فترة إلى القرار هذا تنفيذ
 . االختصاص لقواعد خالفا   التعيين بقرار

 القدرار آثدار تأجيل العامة المراف  سير ولضرورات أحيانا   يجوز ذل  ومع
  ذاتده، التأجيدل ولديس الباعدث هو هنا المرجع فيكون الح ، تاريخ إلى اإلداري
 اللحظددة حتددى قايمددا   محلدده يكددون أن القددرار هددذا مشددروعية علددى الحكددم ويكددون
 المحدل ركدن النعددام منعدما   القرار أصبح الركن هذا انعدم فنن للتنفيذ، المحددة
 . أثرا   يرتب فال

 السابع المبحث
 اإلدارية القرارات تنفيل

                                                           
 .255ص الساب ، المصدر طلبه، عبد .د: للتطبيقات انظر:  1
 .بعدها وما 714ص الساب ، الممصدر عبدالباسط، فؤاد محمد.د:  2
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 فالنفداذ. ذاتده فدي نفداذه عدن يختلف اإلداري القرار تنفيذ ان سب  فيما بينا  
 لنفداذ الحد  مدادي عمدل فهدو التنفيدذ أما واإلصدار، باالشهار تتم قانونية عملية
 قدرار نفداذ: فمدثال ألخدر أو لسدبب فتدرة بعدد إال يدتم ال وقدد مباشدرة، يدتم القرار
 فدي بدالقرار علمده وبمجدرد اإلدارة مواجهدة فدي صددوره بمجدرد يكدون التعيين
 بنسدددتالم إال يتحقددد  ال تنفيدددذه ولكدددن عليددده، وموافقتددده تعيينددده تدددم مدددن هدددةمواج

 .الختصاصاته ومباشرته العمل المعين الموظف
 متمتعددا   بحسددبانه التنفيددذ واجددب قددرار االصددل حسددب هددو االداري والقددرار

 تتمتدع اخدر بمعندى. العكدس يثبدت ان الدى صدحته ومفترضة المشروعية بقرينة
 صحة قرينة يسمى ما وهذا للقانون بموافقته مسب  ا بأفتر االدارية القرارات
 ح  في التنفيذية القوة هذه القرار يفقد وال .1القانونية الناحية من القرار وسالمة

 إن وحتدى بدل إداريدا ، تظلمدا   قددم أو بشأنها، إعتراضا   أبدى وإن بها المخاطبين
 .ضدها قضايية دعوى رفع

 طواعيدة أطرافده جاندب مدن لتنفيدذا واجدب األصل بحسب اإلداري والقرار
 من سلسلة االدارة اتخاذ واقع الى تضمنه ما وتحويل تنفيذه ويتطلب وإختياريا ،
 الى تبادر ان عليها يجب فانه االدارة على يقع قد التنفيذ عبء وان. االجراءات

 تبعدا   الوظف راتب صرف وقف ذل  مثال) لتنفيذه الضرورية االجرءات اتخاذ
 رخصدة مدنح كقدرار) التنفيدذ في معا   واالفراد االدارة تشتر  أو ،(فصله لقرار
 أال والغالدب(. الضدريبة دفدع كقدرار) فقدط الفدرد عدات  على يقع أو( معين لفرد
 اإلدارة إصدددار تصددور الصددعب مددن حيددث لقرارهددا اإلدارة تنفيددذ مشددكلة تثددور
 علدى ةاإلدار إجبدار المصدلحة لدذوي يمكدن ذل  ومع تنفيذه في ترغب ال لقرار
 طريد  عدن وذلد  ألخدر أو لسدبب تنفيدذه فدي تراخت أو عنه إمتنعت إذا التنفيذ
 بده المخداطبين امتنداع عندد اال صدعوبات اية القرار تنفيذ يثير وال كما. القضاء
 مسددألة تثددار الحالددة هددذه وفددي. والواجبددات التزامددات مددن يفددر  بمددا قيددام عددن
 سدلطة باعتبارهدا اإلدارة تتمتدع حيدث االدارة، قبدل مدن الجبدري المباشر التنفيذ
 اللجدوء مسدألة تثدار أو قراراتهدا، تنفيدذ فدي وامتيدازات إستثنايية بسلطات عامة
 . للتنفيذ الشأن صاحب ألجبار الحكم على لحصول القضاء الى

 فددي القضدداء طريدد  عددن والتنفيددذ االدارة طريدد  عددن التنفيددذ سددنبين عليدده،
 :المطلبين

 
 االول المطلب
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 االدارة يقطر عن التنفيل

 كما تبليغه أو نشره بعد إالل ( ماديا  ) تتم ال اإلداري القرار تنفيذ إجراءات إن
 لهددا الخضددوع إالل  القددرارات بهددذه المعنيددين األفددراد علددى ومددا سددابقا ، محدددد هددو

 بعددد بددالقرارات االفددراد بددالتزام ويتحقدد  الغالددب هددو وهددذا وطواعيددة، إختياريددا  
 القددرارات لهددذه  األفددراد يلتزمددون ال قدد ولكددن. مباختيدداره وتنفيددذها بهددا علمهدم

 لتنفيدذها القانونيدة ومكندات بسدلطات االدارة تتمتدع فهندا تنفيدذها، عن ويمتنعون
 .المباشر الجبري التنفيذ اسلوب الى لجويها طري  عن

 ان اداريدا   قدرارا   تتخدذ عندما االدارة قدرة" المباشر الجبري بالتنفيذ ويقصد
 االفدراد ضدد القدوة ذلد  فدي مسدتعملة   االكدراه طريد  عن فسهابن مباشرة   تطبقه

 .1"القرار لهذا الرافضين
 تنفيددذ فددي اإلدارة تمتلكهددا التددي االسددتثنايية السددلطة المباشددر بالتنفيددذ يقصددد
 دون إختياريددا   تنفيددذها عددن األفددراد إمتندداع عنددد جبريددا   تنفيددذا   بنفسددها قراراتهددا
 تصددره مدا كدل أن إفترا  أساس على لطةالس هذه وتقوم. القضاء الى اللجوء
 لوجدود العكدس يثبدت أن الدى للقدانون ومطابقدا   صحيحا   يعد قرارات من اإلدارة
 يقبل ال ثم ومن قراراتها، صحة إثبات من اإلدارة تعفي التي المشروعية قرينة
 . 2 للقانون لمطابقتها تنفيذها عن اإلمتناع احد من

 إمتيدازات مظداهر وأخطدر أهدم مدن إلداريدةا للقدرارات المباشدر التنفيدذ يعد
 اللجدوء دون القدرارات لتنفيدذ معيندة وسدايل إعطداء القاعددة ألن. العامة السلطة
 تعطدل و األمدن عرقلدة) المرافد  سدير حسدن لضمان ذل  و أخرى، وسيلة إلى

 وبددون مباشرة القرارات آثار ترتيب اإلدارة تستطيع الوسيلة وبهذه(. المصالح
 .للقضاء جوءالل إلى حاجة
 التجاريدة المحدالت كغلد  إدارية، عقوبات تطب  أن الحالة هذه في ويمكن 

 والقدرارات العامدة للمنفعدة الملكيدة نزع أو اإلداري الحجز أو للقوانين المخالفة
 وإذا. العدزل كقدرار تلقاييدا   تنفذ قرارات هنا  لإلشارة .الطرق بمخالفة المتعلقة
 إلدى تلجدأ أن لهدا فيمكن قراراتها تنفيذ في انعصي أو معارضة اإلدارة واجهت
 .الجبري التنفيذ وسيلة
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 والقضدداء الفقدده لدده وضددع فقددد للقددرارات الجبددري التنفيددذ لخطددورة ونظددرا
 الشددروط وهددذه اليدده، اللجددوء فيهددا لددألدارة يجددوز التددي الحدداالت وحدددد شددروطا  
 :هي والحاالت

 :لل  يجيز قانوني نص وجود .1
 ان االدارة قبدل مدن جبريدة بصدورة تنفيدذه رادالمد القدرار فدي يشدترط حيث
 يسدمح محددد قدانوني ندص وجدود بداالحرى معين، قانون نص في اساسه يكون

 القددوانين نصددوص اسددتقراء خددالل مددن ذلدد  ويتبددين االسددلوب، لهددذا بدداللجوء
 امدوال علدى التعددي ازالدة يجيز قانوني نص وجود المثال سبيل على المختلفة،
 الملكيدة ندزع أو حقوقهدا، ألسدتيفاء االموال على اداريا   حجزال أو اداريا ، الدولة
 .وغيرها العامة للمنفعة
 :الموازي الطريق انعدام .2

 االداريدة للقدرارات المباشدر الجبدري التنفيدذ الى تلجأ ان لألدارة يح  حيث
 الدنص يتخلدف عنددما ذلد  ويكدون لتنفيدذها، قانونيدة وسيلة وجود عدم حالة في

 اليده، تلجدأ ان لدألدارة يمكدن اداري أو مددني أو جندايي زاءج أي على القانوني
 . السبيل هذا غير لتنفيذها اخر سبيال   االدارة تجد وال

 التددى بدداللجوء لددألدارة حدد  وجددود بعدددم الفرنسددي الدولددة مجلددس قضددى فقددد
 رفد  مواجهدة مدن تمكنهدا قانونيدة وسدايل لألدارة يكون عندما المباشر التنفيذ

 يعد ال الجنايية العقوبات غياب ان ش  وال. تنفيذه المطلوب بالقرار المخاطبين
 غيداب يشدترط بل المباشر التنفيذ الى االلتجاء غيابه يبرر الذي الوحيد الطري 
 اي غيداب علدة ان المنطلد  هدذا مدن. ايضدا   المدنيدة ودعدوى االدارية العقوبات
 فشدل الدى ويؤدي تنفيذه دون قطعا   سيحول االداري القرار لتنفيذ قانوني طري 
 تطبيقا   المباشر الجبري التنفيذ الى االلتجاء يعد لهذا بواجباتها، واخاليها االدارة
 .1دوما   التنفيذ واجب القانون ان لفكرة وصريحا   مباشرا  
 :واالستعجال الضرورة حالة .3

 الجبدري التنفيدذ اسدلوب الدى اللجدوء السدابقتين الحدالتين خارج االدارة تمل 
 اذا اخددر بمعنددى القددرار، تنفيددذ فددي السددرعة الحددال ظددروف طلبددتت اذا المباشددر
 وجدود فدي الظدروف هدذه وتتمثل. ذل  القرار بتنفيذ المحيطة الظروف اقتضت
 الزمدة تراهدا التدي االجدراءات اتخداذ لدألدارة تبيح العام النظام يهدد داهم خطر
 ومن. جبرية وبصورة مباشر بشكل قراراتها تنفيذ في حقها ومنها الخطر لدرء
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 مظددداهرات حددددوث المباشدددر التنفيدددذ تبدددرر التدددي الضدددرورة حددداالت  امثلدددة
 القداء االدارة تسدتطيع الحالدة هدذه ففدي العدام، النظدام تهددد داخلية واضطرابات

 .بالقوة المتظاهرين وتفري  االفراد على القب 
 يترتدب وما واالستعجال الضرورة حالة في المباشر التنفيذ لخطورة ونظرا  

 المقارن االداري القضاء وضع فقد الفردية، والحريات بالحقوق مساس من منه
 :يلي كما لتطبيقها شروطا  

 .العام النظام يهدد جسيم خطر وجود •

 .العادية القانونية بالطرق الخطر هذا دفع يتعذر ان •

 .العامة المصلحة تحقي  الح  هذا استخدام من الهدف يكون ان •

 بدده تقضددي مددا علددى يزيددد وال حتمددا   الزمددا   الضددرورة عمددل يكددون ان •
 .1بقدرها تقدر الضرورة ألن. الضرورة
 

 الثاني المطلب
 القضاء طريق عن التنفيل

 نفسدها تلقداء مدن لقراراتهدا الجبدري بالتنفيذ االدارة تقم ال الطريقة هذه وف 
 لقراراتهدا االدارة تنفيدذ فدي االصدل هو وهذا. القضاء طري  عن ذل  يتم وانما
 الدى االدارة تلجدأ حيدث اختياريدا ، االدارة قدرارات تنفيدذ فراداال رف  حال في

 القددرارات تنفيددذ علددى االفددراد ألجبددار حكددم علددى حصددول اجددل مددن القضدداء
 .منها الصادرة
 :مدنية دعوى أو جنايية دعوى برفع اما ذل  ويتم
 :الجنائية الدعوى .1

 علدى كجزاء جنايية عقوبة على القانون ينص عندما الجنايية الدعوى ترفع
 عددم علدى جندايي جدزاء ترتيدب يمكدن لكي اخر بمعنى. االداري القرار مخالفة
 جدزاء ويرتدب التنفيدذ عددم يجدرم قدانوني نص وجود يلزم االداري القرار تنفيذ
 ووجدددوب االداريدددة القدددرارات احتدددرام علدددى االفدددراد ألجبدددار كوسددديلة ،2عليددده

 .بتنفيذها لها الخضوع
 القرارات تنفيذ لضمان المشرع وضعها يالت القانونية النصوص امثلة ومن
 لسددنة( 111) رقددم العراقددي العقوبددات قددانون مددن( 240) المددادة نددص االداريددة

 ال بغرامدة أو اشدهر سدتة علدى تزيدد ال مدة بالحبس يعاقب" تنص حيث 1969
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 مكلدف أو موظدف مدن الصدادرة االوامدر خدالف مدن كدل ديندار مايدة علدى تزيد
 ضددمن رسددمية شددبه أو رسددمية هييددة أو لديددةالب مجددالس مددن أو عامددة بخدمددة
 الصدادرة المدذكورة الجهدات مدن جهدة ايدة ألوامر يمثل لم أو القانونية سلطاتهم
 وينبغدي". عليهدا ينص أشد عقوبة بأية االخالل دون وذل  السلطات تل  ضمن
 االداريدة القدرارات يخدالف مدن على الجزاء يوقع الذي النص هذا ان هنا القول
 اال ،1المباشدر التنفيدذ وبدين االدارة بدين يحول االدارية، ألوامر ثليم ال لمن أو
 الضرورة حالة ذل ، يجيز قانوني نص وجود) سابقا   ذكرناها التي االحوال في

 (.واالستعجال
 :المدنية الدعوى .2

 الدى اللجوء من االدارة امكانية بشأن والقضاء الفقة في طويل نقاش ثار لقد
 المتثدال االفدراد ألجبدار حكدم على لحصول امامه وىالدع لرفع المدني القضاء
 االدارة امكانيدة عددم هدو وقضداء   فقهدا   السدايد االتجداه ان فرنسدا ففي. لقراراتها
 نظدرا   االداريدة، االداريدة القدرارات بتنفيدذ االفدراد لمطالبة المدنية الدعوى رفع
 امكانيدة صدروق ،2االدارية المسايل بنظر هنا  المدنية المحاكم اختصاص لعدم
 .فقط الجزايية الدعوى على القضاء طري  عن التنفيذ
 لرفدع العدادي القضداء الدى اللجدوء من االدارة يمنع ما يوجد ال العراق وفي
 ان رأت اذا قراراتهدا تنفيدذ علدى االفدراد ألجبدار كوسديلة امامه المدنية الدعوى
 االسدتثنايية سدايلهاو استعمال من بدال   السبيل هذا اتباع تقتضي العامة المصلحة

 .المباشر الجبري التنفيذ في
 

 الخامس المبحث
 اإلداري القرار نهاية

 اإلدارة عن صادر قانوني عمل هو اإلداري القرار أن الى أشرنا وأن سب 
 قانوني مركز في يؤثر أو جديدا   قانونيا   مركزا   فيحدث عامة، سلطة من لها بما
 تدوافر مدن بدد ال إذ فدرا ، مدن ينشدأ ال نهفن اإلداري، القرار ينشأ وحتى. ساب 

 هدي المقومدات وهدذه. واإلسدتمرار الحيداة بأسدباب وتمدده عليها يرتكز مقومات
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 ينفدذ، لكي النهايية، صورته اإلداري القرار يدخل ثم. الصحة وشروط األركان
 .اإلداري القرار إنتهاء أو نهاية عن الحديث دور يأتي ثم ومن

 تنتهدي وقد لها، قانوني أثر كل إنتهاء اإلدارية، راتالقرا بنهاية يقصد عليه
 أو مضدمونها، ينفدذ عنددما( االدارة عمل بغير) طبيعية نهاية اإلدارية القرارات
 عنددما أو ألجلده، صدر الذي الغر  إستنفاذ أو لسريانها، المحددة المدة تنتهي
 مددن ذلدد  غيددر إلددى مندده، المسددتفيد وفدداة أو محلدده إلنعدددام وذلدد  تنفيددذه يسددتحيل
 اإلداريددة القددرارات نهايددة تكددون وقددد. تقريرهددا فددي سددلطة ألي دخددل ال أسدباب
-القضدايية-التشدريعية) الدثالث السدلطات أحددى تتددخل بدأن طبيعية، غير نهاية

 القددرار صدددر الددذي القددانون بتعددديل المشددرع يتدددخل كددأن إلنهايهددا،( التنفيذيددة
 ، القضداء قبدل مدن القدرار الغداء وأ جديدد، قانون اصدر أو عليه بناء   أو استنادا  
 . إلغاؤه أو القرار بسحب وذل  اإلدارة من اإلنهاء قرار يصدر قد كما

 قانونيدة أثدار إحدداث هدي اإلداري القدرار مدن الغايدة كاندت إذا آخدر بمعندى

 الددوام علدى تبقدى ال اآلثدار هدذه فنن ما، قانوني وضع إلغاء أو تعديل أو بننشاء

 األخرى العمليات باقي مثل مثله اإلداري القرار أن باعتبار الزوال إلى آيلة فهي

 ينتهي حد النفاذ لهذا فنن ونفاذه، سريانه مدة طالت مهما والتغيير التطور يواكب

 اإلداري القرار حياة بها تمر التي األخيرة المرحلة وهي القرار، به ويزول إليه

 .اإلداري القرار بنهاية تعرف والتي
( االدارة عمدل بغيدر) طبيعيدة بطريقة االدارية القرارات يةنها سنبين عليه،

 االداريدة القدرارات نهايدة الدى سنتطرق الثاني المطلب وفي االول، المطلب في
 .طبيعية غير بطريقة
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 األول المطلب
 طبيعية بطريقة اإلدارية القرارات نهاية

 تددخل ونوبدد طبيعية بطريقة اي االدارة، عمل بغير اإلداري القرار ينتهي
 :اآلتية الحاالت في االدارة من

 
 :منه الغرض نهاية أو اإلداري القرار تنفيل :أوالا  

 مثدل ماديدة أعمدال إلى القانونية نتايجه وتحويل اإلداري القرار تنفيذ أن إذ 
 القرار فنن عليه. إلنتهايه طبيعية طريقة يعد األجنبي، إبعاد أو منزل هدم قرار
  .القضاء أمام طعن هنا  يكن لم ما القرار ألجله جاء ما تنفيذ يتم عندما ينتهي
 أي)  ما  يسدل صدوره بمجرد ذيللتنف قابال   أصبح قد بذل  فننه القرار، أتخذ ما فنذا
 اإلداري القددرار لنفدداذ أخددرى مواعيددد يوجددد مددالم صددحيح بشددكل صدددروه حددال
 (.نفسه القرار داخل

 ذهايدتنف مكدني مدا القدرارات فمدن ،القرار تنفيذ أو نفاذ بكيفية يتعل  فيما أما

 ومدا أصددرته التدي السدلطة إلدى ذلد  ومدرد. ةيدذيتنف قدوة مدن تملكده ومدا بدذاتها

 إلدى حتداجي مدا القدرارات ومدن القدوة، هدذه إلدى أوصدلته  إمتيدازات مدن ضمنته

 أن .1القدرار أصددرت التدي السدلطة أو اإلدارة هدايإل تلجدأ ةيقسدر طدرق ذهايدتنف

 القدرار ذيدلتنف الضدروري اإلجدراء اسدتعمال إلدى ندةيمع الأحدو فدي تلجأ اإلدارة

 بدذل  القرار صدور وبعد. للسقوط لةياآل ةياألبن هدم كأجراء الخاصة، بوسايلها

 الكامدل ذيالتنف يتم وهنا .ماديا   القرار ذيلتنف ومكاين معدات من هايلد ما باستعمال
 مراكدز حقوقدا   تنشأ فمعرو هو كما اإلدارية والقرارات. فحواه ستنفذيو للقرار

 . ذهايتنف بمجرد تنتهي وهي ةيقانون
 إحددداثها بمجددرد تنتهددي ال اإلداريددة القددرارات كددل أن إلددى اإلشددارة وتجدددر
 لمهندة كدالترخيص طويلدة زمنيدة مدة تستمر قرارات هنا  لكن المادية آلثارها
 .معينة
 

ا     :اإلداري القرار لنفال المحددة المدة نهاية: ثانيا

 لنظددام والمحددددة المخصصددة المدددة بانتهدداء تنتهددي اإلداريددة اراتالقددر إن 
 يددرتبط التددي اإلداريددة القددرارات مددن العديددد هنددا  أن بحيددث اإلداري القددرار
 التدي القدرارات أو واالعتقدال والتدراخيص السدنوية كاإلجازات بأجل، سريانها

                                                           
 ،1962 القداهرة، العربدي، الفكدر دار اإلداري، القدانون فدي المباشر التنفيذ نظرية ، ليلة كامل محمد. د:  1
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 قدراراتال مدن الندوع هدذا ان إذ محدددا ، وقدت انهايلسدر وتحدد اإلدارة تصدرها

 األجنبدي القامدة الدولة تمنحه الذي حيفالتصر. المحددة المدة استنفاذ عند نتهيي

 إجازة وكذل  األجل بحلول هيعل المتضمن القرار نتهيي محددة ولمدة البالد، في

 تنتهدي سدنة مددة خدالل دار لبنداء األشدخاص أحدد إلى اإلدارة تمنحها التي البناء

  .المحدد األجل انتهاء بمجرد
 

ا    :فاسخ بأجل اقترانه أو فاسخ شرط على اإلداري القرار قيتعل: ثالثا

 على ترتبيو الوقوع محق  ريوغ مستقبلي أمر هو عامة بصورة الشرط نإ

 فاسدخا،  شدرطا   أو واقفدا   شدرطا   كدوني أن أمدا وهدو  .االلتدزام وجدوب وقوعده

 الدذي وهد الفاسدخ والشدرط بوجدوده، اإللتدزام تحقد ي الدذي هدو الواقدف فالشدرط

 مدن نافدذا   كدوني فاسدخ شدرط علدى المعلد  القرار فأن لذا. بتحققه االلتزام زولي

 رجعدي، بدأثر الفاسدخ الشدرط بتحقد  زوليدو آثاره عيلجم ومرتبا   صدوره خيتار
 .الفاسخ الشرط تحق  خيتار من ال صدوره خيتار منذ القرار زوال كونيو

 نافدذة تكدون قدرارات تصددر ان ندةيمع وإلعتبدارات تلجدا مدا كثيرا   واإلدارة

 الشرط بتحق  زوالها تعل  ولكن

 علدى والمعلد  الصدادر القدرار كدون حالدة فدي هندا  يدالتفر جدبيو الفاسدخ،

 أو فردي قرار هو فاسخ شرط

 .مييتنظ

 هدذا سدتمريو قدرار بموجدب صدا  يترخ اإلدارة تمدنح األولدى الحالدة ففدي

 حالة على ومرهونا   ا  يسار صيالترخ

 مؤلفده فدي الطمداوي مانيسدل الددكتور اخدذ المدذهب وبهذا ةينقانو أو ةيواقع

 مدنح أن هدايف قدال أمثلة الحالة لهذه أعطى إذ ة،ياإلدار للقرارات العامة ةيالنظر

 وان حصدل فدنذا ن،يمعد بعددد سكانها القرار حدد منطقة في محل بفتح صيترخ

 شدرط حقد لت ا  يدمنته عتبدري هندا القدرار فدأن المحددد العددد عدن السدكان عددد قدل

 .السكان عدد وهو فاسخ،
 حدول الخدالف ثدار فقدد ةيدميالتنظ القدرارات أي اللدوايح إقتدران صددد وفدي

 عامدة قواعدد أنهدا إلدى بعضدهم وذهدب واقدف أو فاسدخ شدرط نهايتضدم إمكدان

 .الشرط من النوع هذا تتضمن أن مكني ال مجردة
 

ا   :ئهانتها إلى تؤدي القرار تنفيل في المطلقة االستحالة: رابعا
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 انتهايده، الدى تدؤدي االداري القدرار تنفيدذ فدي المطلقدة االستحالة وجود ان 
 فاإلنعدددام: قانونيدا   أو ماديدا   يكددون أن إمدا االنعددام وهدذا القددرار محدل ينعددم فقدد

 التدرخيص نهايدة مثل اإلداري للقرار القانوني المحل بدوره يعدم الذي القانوني
 االنعددام أمدا. المدال هدذا عدن العموميدة ةصدف زوال نتيجدة لعدام المال باستعمال
 ثدم ومدن القدرار تنفيدذ استحالة عليه يترتب والذي اإلداري القرار لمحل المادي
 تنفيدذ قبدل المندزل هدذا انهدار إذا مندزل ملكية بنزع الصادر القرار مثل انتهايه،
 . مطلقة استحالة اإلداري القرار تنفيذ استحال فهنا الملكية نزع قرار
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 الثاني بالمطل
 طبيعية غير بطريقة اإلدارية القرارات نهاية

 السددلطة تدددخل خددالل مددن طبيعيددة غيددر بطريقددة االداريددة القددرارات تنتهددي
 :االدارة من بعمل أو القضاء من بقرار أو التشريعية

 
 السااالطة تااادخل خاااالل مااان طبيعياااة غيااار بطريقاااة اإلداري القااارار نهاياااة: أوالا 

 :  التشريعية

 التجداوز وعددم بالقدانون بالتقيدد اإلدارة والزام المشروعية دأبمب اإلقرار إن
 قدانون علدى بنداء أو باإلسدتناد اإلداريدة للقدرارات إصددارها منهدا يسدتلزم عنه،
 قدديم قانون تعديل تم أو قانون صدر ما فنذا. والمرتبة القانونية القيمة في يعلوه
 في واضحا   قانونيا   أثرا   يحدث أن ذل  شأن من فنن  القانون، الغاء عند حتى أو

 كدأن. الغايده أو تعديلده أو جديدد قدانوني مركدز بننشداء سواء القانونية األوضاع
 تعليمدات وجدود ظدل فدي المدوظفين سلو  قواعد من يعدل أو يقر قانون يصدر
 التنظيميدة اإلداريدة القدرارات أن هو السياق هذا في فالمفتر . آخر نحو على
 حدال الحدال بطبيعدة ملغداة قرارات تعد الجديد لقانونا روح تخالف التي القديمة
 .الجديد القانون نفاذ
 

ا   : قضائي بحكم طبيعية غير بطريقة اإلداري القرار نهاية: ثانيا

 يسدتجيب عندما ذل  ويكون بالغايه، قضايي بحكم االداري القرار ينتهي قد
 عدددم وجددوه أحددد علددى اسددتنادا   القددرار بألغدداء الدددعوى رافددع لطلددب القاضددي

 القددرار بالغدداء الصددادر فددالحكم(. االداري القددرار اركددان عيددوب) المشددروعية
 االمددر بحجيددة عمددال   بتنفيددذها ملزمددة االدارة وتكددون الكافددة، علددى حجددة تكددون

 رجعددي أثددر ذو القضدداء بطريدد  القددرار الغدداء ان المعلددوم ومددن. بدده المقضددي
 .1صدوره تأريخ من يكن لم كأن القرار ويعتبر
 يعتبر والذي اإلداري القضاء طري  عن رجعي وبأثر القرار تهيين قد هكذا

 إللغداء ذلد  و اإللغداء، دعدوى طريد  عدن األفدراد إليه يلجأ الذي األخير المالذ

 آثدار وتمتدد السدلطة، تجداوز بعيدب المشدوبة اإلدارة جهدة وتصدرفات قدرارات

 فدي ثلدةالمتم التبعيدة بالرجعيدة يعدرف مدا وهدو للماضدي بالنسدبة اإللغداء دعوى

 .المشروع غير للقرار تنفيذا   المشروعة غير القرارات كل سحب
 

                                                           
 .بعدها وما 749ص الساب ، المصدر عبدالباسط، فؤاد محمد.د: للتفصيل انظر:  1
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ا   و الغااء) اإلدارة تدخل خالل من طبيعية غير بطريقة اإلداري القرار نهاية: ثالثا
 (:اإلدارية القرارات سحب

 عدن بنفصداحها وذلد  اإلدارة تددخل طريد  عدن اإلداري القدرار ينتهي وقد

 هدذا علدى ويطل  نشأته وقت من آثاره وزوال ارهاقر إنهاء في الملزمة إرادتها

 للمسدتقبل بالنسدبة اآلثدار إزالدة فدي اإلنهاء يتمثل وقد .اإلداري باإلنهاء الطري 

 اإلنهداء يكدون قدد و اإلداري، القرار إلغاء عملية األسلوب هذا على ويطل  فقط

 للماضي لنسبةبا القانونية جذوره بقلع تماما يكون لم كأنه القرار بنعدام االداري

  .اإلداري السحب بعملية يعرف ما هو و المستقبل، 
 مدن بقددر أو تقديريدة، بسدلطة العامدة لدإلدارة يعتدرف اإلداري القدانون إن

 باعتبارها القانونية ومسؤولياتها اختصاصاتها معظم مباشرة في التصرف حرية

 التدي تقديريدةال السدلطة لهدذه المشرع من وتطبيقا .العامة المصلحة علي األمينة

 مدن تصددره مدا بعد  سدحب و الغداء فدي الحد  أعطاهدا فقدد لدإلدارة، منحهدا

 قدرارات أو قانوندا ، مشدروعة غيدر القدرارات هدذه كاندت إذا حالدة فدي قرارات،

 .ماليمة غير
 :  اإلدارية القرارات الغاء 

 للقددرارات القانونيددة اآلثددار إعدددام و إنهدداء هددو للقددرارات اإلداري اإللغدداء
 وإبقداء تر  مع اإللغاء، تاريخ من إعتبارا   وذل  فقط، للمستقبل بالسبة ريةاإلدا
 . 1للماضي بالنسبة قايمة السابقة آثارها

 اإلداريدة القدرارات علدى تنصب اإلدارية للقرارات اإلداري اإللغاء وسلطة
 بالمددددة اإلداري اإللغددداء سددلطة إسدددتعمال فدددي مقيدددة واإلدارة المشدددروعة غيددر

 .القانونية
 إمكانيدة ومددى المشدروعة اإلداريدة للقدرارات اإلداري لإللغداء بالنسبة أما 
 والقرار التنظيمي اإلداري القرار بين الشأن هذا في التميز فيجب إداريا   إلغايها
 :الفردي اإلداري

 اندده هددي العامددة القاعدددة التنظيميددة، االداريددة القددرارات أللغدداء فبالنسددبة •
 والسدبب العامدة، المصدلحة لمقتضديات وفقدا   قدتو كدل في الغايها لالدارة يجوز
 يمددس وال عامددة قانونيددة مراكددز باالصددل تنشددىء القددرارات هددذه ان ذلدد  فددي

 . للمستقبل بالنسبة اال اثره يرتب ال طالما المكتسبة الحقوق

 ان هددي العامدة القاعدددة الفرديدة، االداريددة القدرارات أللغدداء بالنسدبة امدا •
 القانونيدة، للشدروط ومسدتوفية سليمة صدرت طالما الغايها ح  تمل  ال االدارة

                                                           
 .190ص ب ،السا المصدر االداري، القانون مبادىء الطماوي، محمد سليمان.د:  1
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 ال االدارة وان خاصدة قانونية مراكز تنشىء القرارات هذه ان ذل  في والسبب
 .1القانون بها يسمح استثنايية حاالت في اال بها المساس تمل 

 :اإلدارية القرارات سحب
 اإلدارة تجدد فقدد اإلداريدة، الوظيفدة مباشدرة وسدايل أهم اإلداري القرار يعد
 اتخدذت كونهدا األخطداء، بعد  ارتكبدت قد أنها الوظيفة هذه تباشر وهي نفسها
 القانون صحيح إلى العودة إلى بها يحدو مما رؤية دون عجل على األعمال هذه
 عيدوب أحد شابها التي المنشية الفردية القرارات بسحب فتقوم الصواب، وجادة

 إلدى يرتدد كونده المعيبدة راراتالقد لهدذه إعددام هدو إذن فالسدحب .المشدروعية
 .أصال   يصدر لم القرار وكأن المعيب القرار رتبه أثر كل مزيال   الماضي
 مقتضديات فمدن القانونيدة، أوضداعها لتصدحيح بالتددخل ملزمدة اإلدارة إن
 القانون، عن شدت التي المخالفة األوضاع تصحيح إلى تبادر أن السليمة اإلدارة
 سحبه فنن المشروعية عيوب بأحد ومعيب روعمش غير قرار عنها صدر فمتى
 تجويز من والحكمة تقديرية، سلطة أي إزاءه تمل  ال إذ عليها يقع التزاما   يشكل
 القضاء حكم تجنب القرار لهذا المصدرة اإلدارة لجهة يكون أن القرارات سحب
 .2بسحب

 وعةالمشدر والتنظيمية الفردية االدارية القرارات سحب في العامة والقاعدة
 وان المكتسدبة، الحقدوق ولضدمان المشدروعية لمبددأ حمايدة سحبها يجوز ال انه
 عددم مبددأ هدو ذلد  واسداس شخصية، مراكز تنشىء ال التظيمية القرارات كان

 .3القانونية واالوضاع المعامالت واستقرار القرارات رجعية
 هدي مةالعا فالقاعدة المشروعة، غير االدارية للقرارات لسحب بالنسبة اما 
 المشدروعية عددم وجده ادركدت متدى سدحبها االدارة علدى واجدب بدل يجدوز انه

 المراكدددز اسدددتقرار لددددواعي انددده اال. المشدددروعية لمبددددأ احترامدددا   وذلددد  فيهدددا،
 سحب وان القضايي، الطعن مدة وهي معينة بمدة السحب امكانية تقييد القانونية
 يجعل مما المكتسبة، وقبالحق المساس الى يؤدي سوف المدة هذه خارج القرار
 .مشروع غير السحب قرار

 الثاني الفصل
                                                           

 السدداب ، المصدددر االداريددة، للقددرارات العامددة النظريددة الطمدداوي، محمددد سددليمان.د: للتفصدديل انظددر:  1

 .689ص
 متقدابلتين، فكدرتين فدي يكمدن قراراتهدا سدحب فدي اإلدارة لحد  القدانوني األسداس إن:  2
 والثانيدة ة،المشدروعي لمبددأ إعمداال للقدانون المخالفة األوضاع تصحيح في اإلدارة ح  األولى
:  راجدع للتفصيل .اإلداري القرار على المترتبة القانونية والمراكز األوضاع استقرار وجوب
 السياسددية، والعلددوم الحقددوق كليددة ماجسددتير، رسددالة اإلداري، القددرار سددحب اليددة عبدده، نبيددل
 .7ص ،2014 الجزاير، بسكرة، خيضر محمد جامعة

 .572ص الساب ، المصدر مرسي، حسام.د:  3
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 اإلداري العقد لمفهوم القانوني العام االطار
 األول المبحث

 األخرى العقود عن تمييزه ومعايير اإلداري العقد ماهية

 اليدده تلجدأ ،اإلدارى للنشدداط اإلدارة ممارسدة أسداليب مددن كأسدلوب العقدد إن
 الدذى القدرار إسدلوب جاندب إلدى أهددافها لدبع  تحقيقهدا سبيل فى اإلدارة جهة

 لمداذا هدو هندا نفسده يطرح الذي السؤال ولكن. واحد جانب من اإلدارة تصدره
 عن واحد جانب من إرادتها فر  فى سلطة لها يكون التى العامة اإلدارة تلجأ
 شدروطه مدن الذي اإلداري العقد اسلوب إلى اإلدارية، القرارات رإصدا طري 
 إدارة مدددع اإلدارة إدارة األقدددل، علدددى إدارتدددين توافددد   ضدددرورة تعريفددده ومدددن
 ؟ معها المتعاقد
 العقددد إبددرام إلددى تلجددأ مددا كثيددرا   العامددة اإلدارة أن أظهددر العملددي الواقددع إن
 وهددذه العامددة، المصددلحة تبتغيهددا التددى األهددداف بعدد  تحقيدد  بغيددة اإلداري
 أرادت إذا وذلد . وحددها العامدة لدإلدارة الذاتيدة بداإلرادة تتحقد  ال قد األهداف
 الحصددول أرادت إذا أو معينددة، بأعمددال للقيددام األمددوال بعدد  تمتلدد  أن اإلدارة
 وإطدراد، بننتظدام العامدة المرافد  وتسير تنظيم فى العامة الخدمات بع  على
 .مبتغاها تحقي  سبيل في الخاص القطاع لىا تلجأ ما غالبا   فننها
 فداإلدارة. نظدام أي فدى يبدرره مدا يجد العقد أسلوب فنن ذل  إلى باإلضافة 
 ممتندة ستظل فننها العامة، السلطة إلمتيازات بنستخدامها تتميز كانت وإن حتى
 يسدمح حيدث. اإلقتصدادية التحريريده ومبدأ الخاص القطاع بمشاريع مرتبطة و

 العامددة، المرافد  تيسددير فدى الخاصدة األشددخاص مشداركة بتحقدد  دالعقد أسدلوب
 العامددة المرافدد  اإلرتبدداط حالددة فددى أو بعمددل بالقيددام المسدداعدة حيددث مددن وذلدد 
 رقابة و إشراف تحت ذل  كل. العام بالمرف  تتصل التى األعمال ببع  للقيام
 .العامة اإلدارة
 أو مباشددرة بصددورة سددواء موجددودة، سددتظل العامددة اإلدارة أن يعنددي وهددذا 
 الخاص القطاع لجهات ورقابتها إشرافها خالل من وذل  مباشرة، غير بطريقة
 الجهة وتكون العام، بالمرف  يتصل الذى العقد ألن. إداري بعقد معها المرتبطة
 القدانون نطاق فى مألوفة غير إستثنايية شروطا   ويتضمن أطرافه، أحد اإلدارية
 العامه المصلحة على ويطب  العام،اإلدارى قانونال أحكام عليه سيطب  الخاص،
 العقدد فدي طرفدا   تكدون والتدى المرفد  يتبعهدا التدى اإلدارة مصدلحة فدي المتمثلة
 والمحافظددة المرافدد  إدارة علددى القيددام فددى للمجتمددع الممثلددة بنعتبارهددا وذلدد 
 .العامة
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 لديس أن وقضداءا    فقهدا   عليه المتف  من أنه الى التنويه يجب ذل  مع ولكن
 سدمات اإلداريدة للعقدود أن ذل  إداريا ، عقدا   يعد عقود من اإلدارة تبرمه ما كل

 عقدود، مدن اإلدارة تبرمده مدا بقيدة عن مميزا   شييا   منها تجعل خاصة وضوابط
 . المدنية قودالع إبرام االدارة تمارس أن المألوف من حيث
 مدن اإلداريدة، والعقدود اإلدارة عقود مصطلحي بين التفرقة ظهرت هنا من
 علدى يترتدب ومدا اإلداريدة والعقود المدنية العقود بين التمييز موضوع فنن هنا
 كفرنسددا المددزدوج القضدداء دول فددي وخاصددة كبيددرة أهميددة يأخددذ آثددار مددن ذلدد 

 اإلدارة تبرمهدا التي العقود حتى بل فقط، هذا وليس. حذوهما حذا ومن ومصر
 من نوعين تصور السياق هذا في يمكن إذ. فقط واحدة بعقود ليست هي العامة،
 غيدر اإلدارة عقدود و اإلداريدة اإلدارة عقدود: العامة اإلدارة تبرمها التي العقود
 .1اإلدارية

 أكثر أو جانبا   تنظم تشريعية نصوص من إما قواعده االداري العقد ويستمد
 خاللهدا مدن القاضدي يمدارس الذي االداري القضاء أحكام من وإما وانبه،ج من
 دون العقدد هدذا تحكدم التدي القانونية المبادىء واستخالص خل  في بارزا   دورا  
 .2المدني القانون بأحكام ذل  في التقيد
 التدي هدي المدنيدة المحداكم دون مدن ومصدر فرنسا في اإلدارية المحاكم إن
 اإلداريدة العقدود علدى تطبد  كمدا اإلداريدة، العقود في اتالمنازع بنظر تختص
 تجداه العامدة اإلدارة سدلطة تجسدد التدي المميدزة اإلداري القدانون وأحكام قواعد
 . 3الخاص القانون وأحكام قواعد دون من اإلدارية العقود

                                                           
 .5 ص ،2005 بال، النشر مكان اإلدارية، العقود أمين، حسين سعيد محمد. د: 1
 ،1991 العربيددة، النهضددة دار االداريددة، العقددود فددي العامددة النظريددة بدددوي، ثددروت.د: ذلدد  فددي ينظددر: 2

 .12ص
 مجلدة الوطنيدة، السدلطة عهدد فدي فلسدطين فدي اإلداري العقدد مفهدوم تطور مدى عمارة، أبو على محمد: 3

 الدى اإلشدارة تجددر. 125ص الدى هندا األشدارة ،168-123ص ص ،2006 ،(3) العددد ،(12) المجلد المنارة،
 بدين للتميدز المتبدع المعيدار كدان حدين العشدرين القدرن مطلدع فى إال فرنسا فى اإلدارية العقود نظرية تنشأ لم أنه

 إنعقددد السددلطه أعمددال مددن بعمددل نددزاعال تعلدد  فددنذا العامددة السددلطه معيددار هددو اإلدارة وأعمددال السددلطة أعمددال
 للمحداكم يخدول اإلختصداص فنن اإلدارة أعمال من بعمل المنازعه تعلقت إذا إما اإلدارية، للمحاكم اإلختصاص

(  القضداء أحكدام)  ذل  فى وسايره(  الفرنسي الفقه)  من البع  قسم العامةفقد السلطة لنظرية وتطبيقا. العادية
 لهددا مددا الدولددة فددى العامددة بالسددلطة تتعلدد  التددي وهددي السددلطة أعمددال: األول القسددم ،قسددمين إلددى اإلدارة أعمددال
 هددذه بنظددر اإلختصدداص ينعقددد وبهددذا إلتزاماتهددا، بتنفيددذ وإلددزام إجبددار سددلطة مددن لهددا ومددا خاصددة إمتيدداذات

 تتعامدل التدى األعمدال تل  وهي العادية، اإلدارة أعمال: الثاني القسم أما . اإلدارى القضاء جهة إلى المنازعات

 اإلختصداص ينعقدد ثدم ومدن العداديين األفدراد مثدل ذل  فى مثلها العام القانون وسايل إتباع دون اإلدارة جهة بها
 المشدرع أن السدابقة القاعده نم وإستثناء. العادي القضاء لمحاكم األعمال هذه بشأن تثور التى المنازعات بنظر

 مدن اإلدارة جهدة تبرمهدا التدى العقود بع  بشأن تثور التى المنازعات بع  بنظر اإلختصاص جعل الفرنسى
 األقداليم مجدالس إختصداص مدن جعدل الدذى بليفدوذا 28 قانون القبيل هذا ومن الفرنسي الدولة مجلس إختصاص
 17 فددى الصددادر والقددانون الدولددة أمددال  بيددع وعقددود العامددة األشددغال بعقددود المتعلقدده المنازعددات فددى النظددر

http://www.almstba.net/t207514.html
http://www.almstba.net/t207514.html


 

 98 

 سعيد عبدالكريم دانا. د ، كريم حمه رؤوف زانا. د

 شددخص يبرمدده عقددد" بأندده اإلداري العقددد اإلداريددان والفقدده القضدداء يعددرف
 اإلدارة نيدة فيده وتظهر تسييره، بمناسبة أو عام مرف  دارةإ بقصد عام معنوي
 شدروطا   أو شدرطا   العقدد تضمين طري  عن العام القانون بأسلوب لألخذ العامة
 . 1"الخاص القانون في مألوفة غير

 ثالثددة مددن لدده بددد ال إداريددا   العقددد يكددون لكددي أندده يتبددين التعريددف هددذا مددن
 :عناصر
 

ا  العقد رافأط أحد يكون أن يجب: أوالا   : العام القانون أشخاص من شخصا

 الدولدة تشدمل العدام القدانون أشدخاص أن الخصدوص بهدذا عليده المتفد  من
 الهييددات تشددمل كمددا -اإلقليميددة الالمركزيددة - المحليددـة والهييددات والمحافظددات
 بعدد يسدتوي ،-المرفقيدة الالمركزيدة - العامة والمصالحوالشركات والمؤسسات

 . خاصا   معنويا   شخصا   أو فردا   الثانـيفيالتعاقد رفالط يكون أن ذل 
 شخصددا   إبرامدده حددال أطرافدده أحددد يكددون أن اإلداري العقددد لقيددام يكفددي وال
 مدة طيلة العمومية بصفته محتفظا   الشخص هذا يظل أن يجب بل عاما ، معنويا  
 قانونال أشخاص من شخص إلى بتحوله العقد تنفيذ أثناء فقدها فنذا ،2العقد تنفيذ

 يبرمده الدذي العقد أن ثم المدني، القانون ألحكام يخضع مدنيا   العقد غدا الخاص

                                                                                                                                        
 تبرمهدددا التدددى العامدددة القدددرو  بعقدددود الخددداص 1793 سدددبتمبر 26 فدددى الصدددادر والقدددانون 1790 يونيوسدددنة
 حيدث اإلدارة أعمدال لتمييدز العامده السدلطة بمعيدار األخذ عن عدلت فرنسا فى والقضاء الفقه قواعد الدولةولكن

 منددذ المعيددار هددذا تغييددر فددى القضدداء بدددء وقددد ، العددام المرفدد  معيددار وهددو آال آخددر بمعيددار األخددذ اإلثنددان عدددل

 بصدددد العددام المرفدد  معيددار الفرنسددى الدولددة مجلسددى طبدد  ولقددد. عشددر التاسددع القددرن مددن الثدداني النصددف

 فدى 1903 فبرايدر 6 فدى الصدادر حكمده فدى ذلد  وكدان اإلدارة بعقدود المتعلقده المنازعات بنظر اإلختصاص

 لمعيدار وطبقدا.بطبيعتهدا اإلداريده العقدود نظريدة عليده قامت الذى األساس هو الحكم هذا ويعتبرterrier قضية

 سددواء مددةالعا المرافدد  وتسدديير بتنظدديم المتعلقدده المنازعددات بنظددر يخددتصاإلدارى القضدداء أن نجددد العددام، المرفد 
 فدرد بوصدفها أم عامدة سدلطة بوصفها تتصرف اإلدارة جهة أكانت وسواء محلية مراف  أو قومية مراف  أكانت

 القضداء إختصداص أن الددعوى هدذه فدى أعدده الدذى التقريدر فدىRomieuالحكومدة مفدو  أكدد ولقد. .عادي

 تصددرف ذلدد  مددن إسددتثنى ولكندده محليددة مرافدد  أم قوميددة أكانددت سددواء العامددة المرافدد  فكددرة إلددى يسددتندارىاإلد

 قدانوني أن ايضدا   بالدذكر جددير. العدادي للقضداء بهدا الخاصدة المنازعات بنظر يختص حين عادي كفرد اإلدارة

 المنازعدات فدي النظدر إختصداص يمنحدا لدم كوردسدتان ألقلديم الشدورى ومجلدس العراقدي الدولدة شورى مجلس
 الموقدف وهدذا حصدرا ، العاديدة للمحداكم االختصداص جعدل وإنمدا االداريدة، للمحاكم االدارية العقود عن الناشية
 أسددوة   االداريددة للمحدداكم االختصدداص هددذا بجعددل المشددرع قبددل مددن النظددر إعددادة الددى وبحاجددة الفقدده إنتقدداد محددل

 . لالدارة نيةالقانو االعمال من كونها االدارية بالقرارات
 السددليمانية، ،1/ط يادكددار، مكتبددة اإلداري، القددانون الجبددوري، أحمددد خلددف نجيددب. د راجددع للتفصدديل: 1

 .317ص ،2014
 .21ص ،2012 لبنان، الحقوقية، زين منشورات ،2/ط اإلدارية، العقود نابلسي، منصور نصري. د: 2
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 فيده طرفدا تكدن لدم اإلدارة أن رغدم إداريدا   يعتبدر الخداص القانون أشخاص أحد
 :حالتين في وذل 
 وهددذا العقددد، إبددرام فددي اإلدارة عددن وكدديال   الخدداص الشددخص كددان إذا -1
 اإلدارية الجهة إلى العقد أثر ينصرف حيث الوكالة، عقد ألحكام تطبي  مح 

 عدن الصدادر التكليدف إلدى الحكدم نفدس وينصدرف األصديل، الطرف باعتبارها
 . اإلدارة
 بالنتيجدة العبدرة حيدث: عدام شدخص لحسداب الخداص الشخص تعاقد إذا -2
 .وفحواه مضمونه إلى يستند العقد مناط وأن العقد، على المترتبة
 

ا   أن أو العامااة المرافااق ماان مرفااق إدارة إلااى العقااد موضااوع ينصاارف أن: ثانيااا
ا  العقد يكون  :1العامة المرافق من مرفق بتسيير متعلقا

 أن يمكدن ال األفدراد مدع اإلدارة تبرمده الدذي العقدد أن هدو المعيار هذا مفاد
 أم أخدرى عناصدر معده وجددت سدواء العدام بدالمرف  ارتبط إذا إال إداريا   يكون
 بمعيددار إكتفددت الفرنسددي الدولددة مجلددس أصدددرها ييةقضددا قددرارات وهنددا . ال

 بيرتدان) الدزوجين قضدية في جاء فقد اإلداري، العقد لتمييز وحده العام المرف 
 الرعايددا بنطعددام مكلفددين الزوجددان كددان حيددث( 20/4/1956) فددي الصددادر( 

 كدان ولما)).. أنه – بلدهم إلى إلعادتهم المراكز أحد في جمعوا الذين السوفيت
 العتبدار يكفدي وحدده فدذل  العدام المرفد  تنفيدذ مهمدة المعنيدين مدنح لعقدا هدف
 قدد و. 2...((مخالفدة شدروط علدى احتوايده عدن للبحدث الحاجة دون إداريا العقد
 أن 1968 فبراير 24 في مصر في العليا اإلدارية للمحكمة قرار في أيضا جاء
 تنظيمدده حيددث مددن العددام المرفدد  بنشدداط يتصددل أن.... اإلداري العقددد مندداط)) 

 .. (العامدة للمصدلحة مراعداة احتياجاته تحقي  و أغراضه خدمة بغية وتسييره

 العدام للمرفد  الموضدوعي بدالمفهوم إرتباطه يعني العام بالمرف  العقد وإرتباط
 موضوعيا   ومفهوما   اإلدارية، باألجهزة يتمثل عضويا   مفهوما   للمرف  إن ،حيث
 ، المعاونددة أو واالسددتغالل واإلدارة تنظدديمال حيددث مددن المرفدد  بنشدداط يتعلدد 
 يفيدد عام مرف  مع بعقد يرتبط عندما الفرد أن يعني للمرف  العضوي فالمفهوم

                                                           
 .127ص الساب ، المصدر عمارة، أبو علي محمد: 1
 علددى متاحددة دراسددة ، 22-14 ص ص للغيددر، بالنسددبة اإلداري العقددد أثددر الحمددداني، نجددم سددنح سددامي: 2

 ( 22/7/2017) الزيارة تأريخ)  اآلتي اإللكتروني الرابط على للمعلوماتية اإللكتروني المرجع موقع

http://almerja.net/reading.php?idm=50504 
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 فكددرة فددان ذلدد  علددى وبندداءا   العقددد، فددي طددرف هددي اإلدارة أن الصدددد هددذا فددي
 .الموضوعي بالجانب المجال هذا في تفهم أن يجب العام المرف 
 تذبدذبا   هندا  أن يدرى مصر و فرنسا في اإلداري ءالقضا ألحكام والمتتبع 
 ارتباطده بمجدرد العقدد بنداريدة سدلم أن فبعدد محددد، معيدار على عدمنستقرار و

 االسددتثنايية بالشددروط العقددد اقتددران توجددب قضددايية أحكامددا   نجددد العددام بددالمرف 
 المصددري اإلداري القضدداء محكمددة حكددم ذلدد  ومثددال العددام المرفدد  عددن فضددال  
 المميدز المعيدار فدان ثدم مدن و))...  فيه جاء إذ 1956 ديسمبر 16 في الصادر
 التددي الخدداص القددانون وعقددود األفددراد عقددود مددن عددداها عمددا اإلداريددة للعقددود
 اتصددل متددى نفسدده العقددد موضددوع بددل المتعاقددد صددفة هددو لدديس اإلدارة تبرمهددا
 درجدة وعلدى ذلد  فدي مشدتركا ... الصدور مدن صدورة أيدة علدى العام بالمرف 
 .1المألوفة غير االستثنايية الشروط مع متساوية
ا   : العقد في 2(إستثنائية شروط)  مألوفة غير شروط إستخدام يتم أن: ثالثا

 يعدد لكدي يكفدي يعدد لدم اإلداري العقدد فدي طرفدا   اإلدارة وجدود أن تبدين لقد
 وقفد يلدزم بدل. العدام بدالمرف  العقدد الرتبداط بالنسبة الحال وكذل  إداريا ، عقدا  
 عليهدا يعتمدد وسديلة واهدم العدام القدانون أسدلوب اتبعا قد الطرفان يكون أن ذل 

 أن هدو العدام القانون وسايل اختيار في اإلدارة نية عن للكشف اإلداري القضاء
 ومددن. 3الخداص القدانون فدي مألوفدة غيددر إسدتثنايية شدروط علدى العقدد يتضدمن
 حيدث 1973ينداير 19 فدي الفرنسدي الدولدة مجلدس حكدم ذل  على األمثلة أبرز

                                                           
 .نفسها والصفحة نفسه المصدر: 1
 القدانون أشدخاص أحدد جاندب مدن يبدرم الدذي العقدد أن رأى الفرنسدي ةالدول مجلس إن:2
 الذي نفسه، محتواه في البحث من بد ال بل عام، مرف  تسيير بغايات يتعل  أن يكفي ال العام
 القدانون أشدخاص بدين المبرمدة العقدود محتدوى عن تختلف خاصة طبيعة يعطيه أن شأنه من

 عليهدا أطلد  العقدد فدي الشروط من مجموعة توافر من ينتج المتميز المحتوى وهذا الخاص،
 Les clauses exorbitantes du) المألوفددة غيددر الشددروط تسددمية (بلددوم المفددو )

droitcommun )معيددارا   ألفددوج غرانيددت شددركة حكددم صدددور تدداريخ مددن أصددبحت التددي 
 ليكدون العقدد فدي المألوفدة غير الشروط توافر من بد ال كان لذا. اإلداري العقد لتمييز أساسيا  
 العربيدددة، الموسدددوعة اإلداري، العقدددد تمييدددز معدددايير ندددوح، مهندددد راجدددع للتفصددديل إداريدددا ،

 تددأريخ)  اآلتددي اإللكترونددي الددرابط علددى متاحددة دراسددة المتخصصددة، القانونيددة الموسددوعة
 (.22/7/2017 الزيارة

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164968 
 ص ،2007 اإلسددكندرية، الجامعيدة، المطبوعدات دار اإلداري، العقدد إنهدداء عبدالحميدد، خليفدة فتداحم. د: 3

43. 
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 إستثنايي لنظام خاصة تكون فرنسا كهرباء تبرمها التي العقود أن))... فيه جاء
 1...(( اإلداري العقد خصيصة فيه وتبدو
 حقوقدا   المتعاقددين أحد تمنح التي تل " بأنها االستثنايية الشروط عرفت وقد

 مدن عليهدا يوافد  أن يمكن التي تل  عن طبيعتها في غريبة التزامات تحمله أو
  . 2"التجاري أو المدني القانون نطاق في يتعاقد

 فددي وجدددت مددا إذا باطلددة تكددون التددي الشددروط بأنهددا" آخددرون عرفهددا بينمددا
 بدان" شدابي رينيدة" الفقيده ويرى. 3"العام النظام لمخالفته الخاص القانون عقود
 القدانون دعقدو فدي مشروع غير يعتبر الذي الشرط ذل " هو االستثنايي الشرط
 .4"عقودهم في ادراجه االفراد يستطيع ال والذي الخاص
 نداجم اإلداري العقدد لتمييدز االسدتثنايية الشدروط معيدار علدى التعويدل ولعل

 فدي مثيدل لهدا ليس التي العامة السلطة مظاهر من تعتبر الشروط هذه كون عن
 نيتهدا منا  ضد يفهدم المظداهر بهدذه اإلدارة إسدتعانة وعندد. الخداص القدانون عقود

 .المدني للقانون  وليس اإلداري للقانون  العقد بنخضاع
 هدذه تكدون فقدد كثيدرة اإلداريدة العقدود فدي تدرد التدي االسدتثنايية والشروط 

 : كــــــ المتعاقد مواجهة في اإلدارة بها تتمتع إمتيازات الشروط
 .والتوجيه الرقابة في اإلدارة صالحية -
 .معها المتعاقد الطرف موافقة دون عقدال تعديل في اإلدارة صالحية -
 .المتعاقد على الجزاءات فر  صالحية -
 المصدددلحة أن اإلدارة رأت إذا العقدددد فسدددخ أي العقدددد، إنهددداء صدددالحية -
 .ذل  عن التعوي  طلب إال للمتعاقد وما ذل ، تقتضي العامة

 
 الثاني المبحث

 اإلدارية العقود إبرام
 فددر  المشددرع ألنل  العقددود، إجددراء ندددع الواسددعة الحريلددة اإلدارة تمتلدد  ال
 ممتلكددات علددى للحفدداظ وذلدد  بنتلباعهددا، اإلدارة تلتددزم وإجددراءات قيددودٍ  عليدده

                                                           
 العربدي، الفكدر دار اإلداري، العقدد تعدديل فدي اإلدارة سدلطة الفحام، علي. د: عن نقال  :1

 .34ص 1976 القاهرة،
 .18 ص الساب ، المصدر الحمداني، نجم حسن سامي: 2
 االشدتراكية، التحدوالت إطدار فدي التطبيقيدة أنماطهدا و اإلدارية الوتري،العقود محمود نيرم. د: عن نقال  : 3

 .200ص ،1979 بغداد األول، الجزء
 االداريددة، العقددود الجبددوري، خلددف محمددود.د: االسددتثنايية للشددروط تعدداريف مددن ولمزيددد ذلدد  فددي ينظددر: 4

 .41ص ،1998 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة ،2ط
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ددة المصددلحة  علددى عقودهددا إبددرام فددي اإلدارة تتلبددع وبالتددالي العددام، والمددال العامل
 :االتي وبشكل مطلبين الى المبحث هذا سنقسم عليه بناء  . عدة طرق

 
 االول المطلب

 االدارية العقود ابرام( طرق) أساليب
 أو عدام، مرفد  إنشداء أجدل من األعمال ببع  القيام في اإلدارة رغبت إذا
 مدن الشدركات أو األفدراد مع بالتعاقد تقوم الغالب في فننها معين، مشروع تنفيذ
 فدي حرة ليست اإلدارة أن المؤكد ومن. بها القيام تروم التي األعمال تنفيذ أجل
 اإلدارة علدى يتعدين التدي الوسدايل القدانون يحددد إذ ذا ، أو تعاقدالم هذا إختيار
 . 1 معها المتعاقد إختيار في إتباعها

 اإلداريددة، العقددود إنشدداء حالددة فددي محدددودا   اإلدارة دور يكددون أخددر بمعنددى
 المشدرع يتددخل حيدث.  الخصوصدية مدن بقددر العقدود هدذه بده تتمتدع لما وذل 
 و المدالي باإلعتمداد تتعلد  إلعتبدارات وذلد  اريدة،اإلد الجهة تعاقد لتنظيم عادة
 علددى المتعاقددد إختيددار مددن ذلدد  يتطلددب ومددا. العامددة المشددروعات تنفيددذ ضددمان
 هنالدد  أن كمددا. النتددايج أفضددل لتحقيدد  الماليددة والقدددرة الفنيددة المقدددرة أسدداس

 والعالنيدددة المنافسدددة أسددداس علدددى المتعاقدددد بنختيدددار تتعلددد  أخدددرى إعتبدددارات
 جميعا ، المتناقصين بين المنافسة تضمن ضوابط المشرع يضع حيث. والشفافية
 حريدة علدى قيدودا   اإلعتبدارات هدذه تعتبدر ثم ومن. جميعا   لهم الفرصة وتهييء
 العقدود إلبدرام أساليب عدة الى العراقي المشرع أشار وقد. 2 التعاقد في اإلدارة
 : 3وهي اإلدارية،
 

 : العامة المناقصة: أوالا 

                                                           
 .327ص الساب ، المصدر الجبوري، أحمد خلف نجيب. د: 1
 والقددانون، الفكددر دار التعاقددد، فددي اإلدارة حريددة دسددتورية مدددى خدداطر، يوسددف شددريف. د عددن نقددال  : 2

 .137ص ،2013 المنصورة،
 ىالدد وباإلسددتناد. 2008 لعددام 1 رقددم العراقدي الحكوميددة العقددود تنفيددذ تعليمدات مددن الرابعددة المددادة راجدع: 3

( المنحلدة) المؤقتدة االيدتالف سدلطة بدأمر الصدادر العامدة العقدود قدانون مدن( 14) القسم من االولى الفقرة أحكام
 رقددم االعتيدادي اجتماعيدة فدي( 1) رقدم كورسدتان اقلدديم حكومدة وزراء مجلدس وقدرار ،2004 لسدنة( 87) رقدم

 الدرقم (سدري) المجلدس ريةسدكرتا.م الدوزراء مجلدس رياسدة كتداب بموجدب المبلدغ 2010 /4 /5 فدي( 5)

 مدع الحكوميدة العقدود إلبدرام بالنسدبة نفسدها التعليمدات كوردسدتان إقلديم حكومدة تبنت 2010 /5/5 في( 1127)
 اإلتحاديدة الحكومدة محدل مؤسسداتها و كوردسدتان إقلديم حكومة إسم بحلول بعضها تتعل  طفيفة تعديالت إجراء
 .التعليمات هذه في وردت أينما مؤسساتها و
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 بالعالنيدة تتسدم التدي اإلجدراءات مدن مجموعة على 1المناقصة قةطري تقوم
 المناقصدة إرسداء بقصدد التعاقدد، فدي الدراغبين بدين الحدرة والمنافسدة والشفافية
 المناقصددة وتكددون. 2 معددا   والفنيددة الماليددة النددواحي مددن العطدداءات أفضددل علددى
 األخدذ عمد التعاقدد جهدة ريديس صدالحية حسب تحدد دولية أو وطنية إما العامة
 بدنعالن األسدلوب هدذا تنفيدذ ويدتم. ومبلغده العقد طبيعة ذل  عند االعتبار بنظر
 أنواعهدا بمختلدف العقدود بتنفيدذ المشاركة في الراغبين جميع إلى العامة الدعوة
( 50 000 000) عدـن تقدل ال التي وللمبالغ المشاركة شروط فيهم تتوافر ممن

 إن مراعداة مدع المعنيدة الجهدات من دديح أخر مبلغ أي أو دينار مليون خمسين
 .والعلنية والشفافية والعدالة والتنافسية بالعمومية اإلجراءات تتسم
 

 : المحدودة المناقصة: ثانيا

 فددي الددراغبين جميددع إلددى التعاقددد جهددة  مددن العامددة الدددعوة بددنعالن وتددتم 
 كةالمشددار شددروط فدديهم تتددوافر ممددن أنواعهددا بمختلددف العقددود بتنفيددذ المشدداركة
 أخدر مبلدغ أي أو دينار مليون خمسين( 50000000) عن تقل ال التي وللمبالغ
 :  مرحلتين على وتكون  المعنية الجهات من يحدد

 الفندددي بالتأهيدددل الخاصدددة الوثددداي  تقديدددـم وتتضدددمن: األولدددى المرحلدددة •
 ذات النافددذة القانونيددة التشددريعات وحسددب المناقصددة فددي للمشدداركين والمددالي
 التعاقديدة الجهدات فدي متخصصدة لجندة مدن لتقويمهدا وذلد  ضدوعبالمو العالقة
 .الثانية المرحلة في للمشاركة المؤهلين اختيار إلى للتوصل

 المؤهلين إلى(   مجانا  )  المباشرة الدعوة بتوجيه وتتم:  الثانية المرحلة •
 والشدروط( الماليدة)  والتجاريــة الفنية عطاءاتهم لتقديم المناقصة في للمشاركة

 .دعوات ست( 6) عن تقل ال إن على للمشاركة لقانونيةا
 

ا   :بمرحلتين المناقصة: ثالثا

                                                           
 معهدا للتعاقدد يتقددمون مدن أفضدل بنختيار اإلدارة جهة تلتزم بمقتضاها طريقة هي المزايدة أو المناقصة: 1

 فدداألولى ، المزايدددة عكددس علددى والمناقصددة. أدايهددا المطلددوب الخدمددة ناحيددة مددن أو الماليددة الناحيددة مددن سددواء ،
 فدي ذلد  ويكدون. الماليدة الناحيدة مدن را  سدع واألقدل الفنيدة الناحية من األفضل العطاء صاحب إختيار الى تهدف
 الناحيدة مدن األفضدل العطداء صداحب إختيدار الدى تهددف فهدي المزايددة، أمدا. التوريدد وعقد العامة األشغال عقد
 أمالكهددا بعدد  تبيددع أو تددؤجر أن اإلداريددة الجهددة أرادت إذا مددا حالددة فددي ذلدد  ويكددون. سددعرا   واألعلددى الفنيددة
 خداطر، يوسدف شدريف. د راجدع للتفصديل....  والمناقصدة للمزايددة بالنسدبة واحددة القانونيدة واألحكام. الخاصة
 ،2009 الجديددة، الجامعدة دار اإلداريدة، العقدود حلدو، راغب ماجد. د راجع وكذل . 142ص الساب ، المصدر
 .69ص

 .327ص الساب ، المصدر الجبوري، أحمد خلف نجيب. د: 2
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 العطدداءات تقددديم طريقددة اسددتعمال يخولدده مددن أو التعاقددد جهددة لددرييس .1
 التعاقديدة احتياجاتده يلبدي طريد  أفضدل علدى يحصل لكي التعاقد في بمرحلتين
 الحاجدة عندد أو معقددةال الفنيدة المواصفات ذات العقود في األسلوب هذا ويعتمد
 المواصدفات تفاصديل صدياغة فيهدا المجددي مدن يكون ال مواصفات تطبي  إلى
 ميزاتهددا أو خصايصددها لتحديددد الخدددمات حالددة فددي أو اإلشددغال أو للسددلع الفنيددة
 .    ابتداء دقي  بشكل
 التأهيددل إجددراءات بمددرحلتين العطدداءات تقددديم عمليددة تسددب  أن يجددوز .2
 هدذا تنفيدذ ولغدر  المدادة هدذه مدن(  ثانيدا  )  البندد في عليه المنصوص المسب 
 :  يأتي ما مراعاة يجب األسلوب

 علدى الفنيدة عروضدهم لتقدديم العطداءات مقدمي دعوة: االولى المرحلة •
 الكلفدة تعدديل التعاقدد جهدة ولدرييس الفعاليدات ووصدف األولدي التصدميم أساس

 . ذل  األمر تطلب إن التخمينية

 اتهددم عطدداء قبددول تددم الددذين العطدداءات مقدددمي ةدعددو: الثانيددة المرحلددة •
 علددى الماليددة عطدداءاتهم لتقدديم األولددى المرحلددة فددي التأهيدل معددايير وفدد  الفنيدة
 .التعاقـد جهة تضعها التي للشروط وفقا المعدلة المناقصة وثاي  أساس
 

ا   : المباشرة الدعوة: رابعا

 :بـ ذل  ويتم
(  5)  عددن يقددل ال مددا إلددى قددـدالتعا جهددات مددن المباشددرة الدددعوة توجدده. أ 
 لقددددرتها المعتمددددة المؤسسدددات أو /و الشدددركات أو /و المقددداولين مدددن خمسدددة
 وعندددد أنواعهدددا بمختلدددف العامدددة العقدددود  تنفيدددذ عندددد والماليدددة الفنيدددة وكفاءتهدددا
 -:  االتية الحاالت احدى في مبررة أسباب ولوجود الضرورة

 مددن كددل فددي لسددريةا يتطلددب او /و تخصصددي طددابع ذو العقددد كددان إذا .1
 .ذل  تستدعي أمنية أسباب هنا  تكون أن أو/  و والتنفيذ التعاقد إجراءات

 فددي خاصددة التنفيددذ فددي والكفدداءة السددرعة تحقيدد  هددو الهدددف كددان إذا .2
 المنقددذة والمسددتلزمات األدويددة وتجهيددز الطبيعيددة والكددوارث الطددوار  حدداالت
 .للحياة
 المعلدن العامدة اقصداتالمن في المشاركة عن العطاءات مقدمي عزوف .3
 .الثانية للمرة عنها
 العطددددداءات بوثددددداي  واالستشددددداريين والمقددددداولين المجهدددددزين تزويدددددد.ب

 .مجانا   والمستندات
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 تقددديم مددن المباشددرة الدددعوة لهـددـم الموجدده العطدداءات مقدددمو يعفددى ـ جددـ
 .األولية التأمينات
 اسدتخدام عندد والتعاقد اإلحالة إلغرا  المالية الصالحيات مراعاة تتـم ـ د
 .األسلوب هذا

 
ا   (:الوحيد العرض) الواحد العطاء أسلوب: خامسا

 يتعلدد  فيمددا واحددد لمندداقص التعاقددد جهددات مددن مجانددا   الدددعوة بتوجيدده ويددتم 
 الخدددددمات أو اإلعمددددال تنفيددددذ أو لتجهيددددز االحتكاريددددة الطبيعددددة ذات بددددالعقود

 تسدتدعي مبدررة أسدباب ولوجدود الضدرورة عندد وذل  التصنيع أو االستشارية
 :  اآلتية اإلجراءات مراعاة يتم إن على ذل 
 الددوزراء لمجلددس العامددة األمانددة فددي المركزيـددـة العقددود لجنددة  إعددالم أددـ  
 مدن ترفدع إن علدى لدذل  المبدررات بيدان مدع األسدلوب بهدذا العقدد تنفيذ لغر 
 ليمواألقا بوزارة المرتبطة غير والجهات الوزارات في المختصة التعاقد جهات

 . اقليم في المنتظمة غير والمحافظات
 ويدتم العامدة العقدود تنفيدذ في التعاقد لجهات المعتمدة المالية الصالحيات.ب
 لغدددر  الدددوزراء لمجلدددس العامدددة األماندددة فدددي العقودالمركزيدددة لجندددة مفاتحدددة
 التعاقدد صدالحية تكدون عنددما العطداءات تحليدل لجان توصيات على المصادقة
 . التعاقد جهة رييس صالحية خارج
 فدي  العامدة األماندة فدي المركزيـة العقود لجنـة من البت عدم حالة في ـ جـ
 أربعة(  14)  تتجاوز ال مدة خالل التعاقد جهات من المرفوعة الموافقة طلبات
 حاصدلة الموافقة فتعد المذكورة اللجنة لدى تسجيلها تاريخ من عمال   يوما   عشر
 . وتنفيذها العقود ترسية عملية في السير يةالتعاقد الجهات وعلى ضمنيا  
 تقدددديم مددن األسددلوب هددذا بموجددب الدددعوى لهددا الموجدده الجهددة تعفددى دددـ
 . األولية التأمينات
 

ا   : 1المشتريات لجان: سادسا

                                                           
 يحكددم موحددد أو واحددد قددانون يوجددد ال أندده اإل التعليمددات، هددذه نمدد بددالرغم أندده الددى هنددا اإلشددارة تجدددر: 1

 القانونيددة والمددواد التشددريعات مددن العديددد هنالدد  أن إذ الدددول، بعدد  فددي متبددع هددو مثلمددا العامددة، المناصددات
 بالوزارات،خاصدة خاصة بعضها.  هنا  و هنا نصوص في متبعثرة و العامة بالمناقصات تتعل  التي المتناثرة
 األخدرى القدوانين أهدم ومن.تعليمدات شدكل علدى ورد مدا ومنهدا التنمية، بخطط تتعل  وبعضها تخطيط،ال وزارة
 رقدم الكبدرى المشداريع تنفيدذ قدانون: ) العامدة المناقصدات بموضدوع بدآخر أو بشكل تتعل  التي( ملغية بعضها)
 والمقداوالت الشدركات انونقد ،1985 لعدام( 60) رقدم الكبدرى التنميدة مشاريع تنفيذ قانون ،1973 لعام( 157)
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 التدي والخددمات بالسدلع الدولدة دوايدر لتجهيدز األسدلوب هدذا اسدتخدام ويتم 
 فدي يحددد أخر مبلغ أي أو ردينا مليون خمسين( 50000000) عن مبلغها يقل

 فدي العامدة العقدود دايدرة تصددرها التدي الضدوابط مراعاة مع الجارية الموازنة
 العالقددددة ذات الجهددددات مددددع بالتنسددددي  اإلنمددددايي والتعدددداون التخطدددديط وزارة

 . 1 بالموضوع

                                                                                                                                        
(. الدخ... الجدزاءات ببع  يتعل  فيما 1969 لعام( 111) رقم العراقي العقوبات قانون ،1987 لعام( 66) رقم

 ،1998 والتوزيع،عمدان، للنشدر الثقافدة دار مكتبدة اإلداريدة، العقدود الجبدوري، خلدف محمود. د راجع للتفصيل
 .49ص

( لسنة 2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )لتعليمات قد الغيت بموجب هذه االى أن هنا : تجدر اإلشارة  1

حلت محل تعليمات عام  2016عليه فنن تعليمات عام ( والصادرة من دايرة العقود الحكومية العامة، 2014)
اق، فنن العر –، أما في إقليم كوردستان  هي النافذة حاليا  في العراق، بشأن العقود الحكومية العامة، و2014

( والصادرة من قبل مديرية التعاقدات الحكومية التابعة 2016( لعام )2تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم )
   في سياق التعاقدات الحكومية.لوزارة التخطيط هي التي تطب
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 الثاني المطلب
 ومراحله التعاقد إجراءات

 و قواعددد وفد  تددتم وإنمدا ، إعتباطددا   تدتم ال اإلداريددة العقدود إبددرام عمليدة إن
 بددالخطوات المراحددل هددذه تلخدديص ويمكددن قانونددا ، محددددة وإجددراءات مراحددل
 -: 1 التالية
 

 : المزايدة أو المناقصة عن اإلعالن: األولى المرحلة

 عدن وإبالغهدم بالتعاقدد الدراغبين جميدع الدى العلم إيصال ، باإلعالن يقصد
 و وكمدان. المطلوبدة المواصدفات نوعيدة و التعاقدد شدروط على الحصول كيفية
 المزايدددة أو المناقصددة عددن ويعددداإلعالن. 2المناقصددة أو المزايدددة إجددراء زمددان

 اإلعدالن يشدمل ولكدن سدليمة، و قانونيدة بصدورة التعاقد عملية إلتمام ضروريا  
 الدددعوات توجيدده يددتم والتددي اإلسددتثنايية الحدداالت دون العامددة العطدداءات فقددط

 يمكدن وال جوهريدا ، شدرطا   يعدد اإلعدالن أن يعندي وهدذا .إعدالن دون وتنفيذها
 علدى اإلدارة حصول الى اإلعالن يهدف و. بموجبه اإل العامة العطاءات طرح
 شدروطا   عليده سديترتب الدذي. المنافسدة لمبددأ تحقيقا   المتناقصين، من عدد أكبر

 قددد المنافسددة مبدددأ أن غيددر. للمشددروع أصددوب وتنفيددذا   أنسددب، وأسددعار أفضددل،
 أو العامدة كاندت سدواء العطداءات، أندواع لكدل اإلعالن نشر بدون أيضا   يتحق 
 يرسدو مدن علدى اإلعالندات أجدور قيمدة تحميل على العمل يجري كما المحلية،
 عددن اإلعددالن يتضددمن أن ضددرورة علددى العددادة جددرت وقددد. 3 العطدداء عليدده

 إسددم أهمهددا والمعلومددات، البيانددات مددن مجموعددة علددى المزايدددة أو المناقصددة

                                                           

 التعاقد، عملية إلتمام ضروريا   يعد التعاقد على السابقة الشكلية اإلجراءات إستيفاء إن: 1
 التأكدد الدى عدادة تلجدأ فننهدا معدين، متعاقد مع إداري عقد إبرام الى اإلدارة ترمي عندما هألن
 وجدود مدن التأكدد منهدا الشدكلية، اإلجدراءات هدذه أهم ومن الشكليات، من مجموعة توفر من

 تصرف بأي القيام اإلدارة تستطيع ال إذ الالزم، المالي اإلعتماد أو لدى الكافية المالية القدرة
 علدى يترتدب إذ الماليدة، قددرتها حددود تجداوز بعدم ملتزمة فهي مالية، التزامات عليها تبير

 الجهددات تراعددي أن المهددم مددن أندده يعنددي وهددذا ، القانونيددة المسددؤولية اإللتددزام لهددذا مخالفتهددا
 الشددكلية اإلجددراءات ومددن اإلداريدة، العقددود مددن عقددد أي إبدرام قبددل اإلعتمدداد حدددود اإلداريدة
 مدازن. د راجدع للتفصديل. بالتعاقدد إذن علدى الحصدول وكدذل  الجددوى دراسدة هي األخرى
 .288ص ،2010دهو ، جامعة مطبعة ،3/ط اإلداري، القانون راضي، ليلو

 .57الساب ،ص المصدر اإلدارية، العقود الجبوري، خلف محمود. د: 2
 عددم عليه يترتب المناقصة باديءم من مبدأ يعتبر ال اإلعالن بأن القول الى يذهب الذي الرأي مع نتف : 3

 النظريددة جدابر، عبددالرؤوف. د راجدع للتفصدديل...  طرحهدا إعدادة وبالتدالي قانونيتهددا، عددم أو المناقصدة صدحة
 .22 ص ،2003 بيروت، العربية، النهضة دار اإلدارية، العقود في العامة
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 نسددخة ثمددن تحديددد المناقصددة، مسددتندات بيددع وموعددد مكددان ورقمهددا، المناقصددة
 المقاول وصنف درجة  المناقصة، غل  موعد لإلسترداد، القابلة غير المناقصة

 تجددر. 1اإلدارة جهدة لددى إيداعه ينبغي الذي األولية التأمينات المطلوب،مقدار
 هددو إنمددا و إيجابددا ، يعددد ال يدددةالمزا أو المناقصددة عددن اإلعددالن أن الددى اإلشددارة
 .2التعاقد الى دعوة مجرد
 

 : العطاءات تقديم: الثانية المرحلة
 والتدي المناقصة، في األفراد بها يتقدم التي العرو  هي بالعطاءات يقصد
 للمواصدفات وفقدا   بده القيدام المتقددم يسدتطيع لما الفني الوصف خاللها من يتبين

 والدذي المنداقص يقترحده الدذي السدعر تحديدد وكدذل . المناقصدة في المطروحة
 أنده يعندي هدذا.  3المناقصدة عليه رست لو فيما العقد إبرام أساسه على يرتضي
 التدى المحددة المدة خالل بعطاءاتهم بالتعاقد الراغبون يتقدم المرحلة هذه خالل
 كدل يتقددم المرحلدة هدذه وبموجدب.  المزايددة أو المناقصدة عن اإلعالن يحددها
 مظدروفين فدي بعر  أي بعطاء، المحدد الميعاد في اإلدارة الى للتعاقد حمرش
 للمنداقص يجدوز وال. المدالي للعدر  واآلخدر الفندي للعدر  أحدهما ، مغلقين
. العطدداءات فحددص لجنددة قبددل مددن فيدده يبددت أن قبددل تعديلدده او عطايدده سددحب
 إيجداب ابدةبمث هدو فالعطداء والقانون، المنفردة اإلرادة هو هنا اإللتزام ومصدر
 علدى النهدايي اإلرسداء قدرار عدن عبدارة فهدو القبول أما المناقص، قبل من قايم

 .4 المختصة اإلدارية الجهة قبل من العطاء صاحب
 

 :فيها والبت العطاءات فتح: الثالثة المرحلة
 المختصدة الجهدات تتدولى ، المناقصدة إلجدراء المحدددة المددة تنتهي أن بعد
 شددددروط فددددي مقددددرر هددددو مددددا وفدددد  فضددددلهاأ إلختيددددار العطدددداءات فحددددص
 بفتحده، الفنيدة المظداريف فدتح لجندة تتولى ، األول للمظروف بالنسبة.المناقصة
 للمواصددفات مطابقتهددا مددن للتحقدد  الفنيددة العددرو  دراسددة البددت لجنددة وتتددولى
 مقددمي مدن تسدتوفي أن وللجندة. المناقصدة أساسدها علدى المطروحدة والشدروط

                                                           
 .72ص الساب ، المصدر اإلدارية، العقود في العامة النظرية جابر، عبدالرؤوف. د: 1
 اإلجدراءات كافدة 1986 لعدام 32 رقدم العراقدي الدولدة أمدوال إيجار و بيع قانون نظم فقد للمزايدات، بالنسبة: 2

 ضدرورة)  وهدي. أبدواب خمسدة فدي وذلد  المنقولدة غيدر و منها المنقولة الدولة ألموال واإليجار بالبيع المتعلقة
 بيدع العلنيدة، بالمزايددة المنقولدة غيدر الدولدة أمدوال وإيجدار بيدع ،الدولدة امدوال وإيجدار بيدع فدي المزايددات إتباع

 العلنيددة، بالمزايددة المنقولددة الدولدة أموالدة وإيجددار بيدع علنيددة، مزايددة بددون المنقولددة غيدر الدولددة امدوال وإيجدار
 .ختامية أحكام وأخيرا  
 .57الساب ،ص المصدر اإلدارية، العقود الجبوري، خلف محمود. د: 3
 .57،ص نفسه المصدر الجبوري، خلف محمود. د: 4
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 الدنقص أوجده تبدين ثدم. وإستيضداحات مسدتنداتو بيانات من تراه ما العرو 
 عدددم عدن الدراسدة تسدفر التدي العطداءات فدي والمواصدفات للشدروط والمخالفدة
 مقدمده يقبدل الدذي المدالي المقابل فيه فيحدد ، اآلخر المظروف أما.  فنيا   قبولها
 مدددة خدالل تقديمده بمجددرد فيده جداء بمددا عطداء كدل صدداحب ويلتدزم. بده التعاقدد
 وتحليدل تددقي  يدتم األسداس هذا وعلى. 1 العطاءات في البت يتم تىح أو معينة

 .العطاءات تحليل نتايج إعالن الى الوصول أجل من العطاءات
 (:العقد تصديق) المزايدة أو المناقصة رسو مرحلة: الرابعة المرحلة

 إنتهاء فبعد القانونية، الناحية من المناقصة مراحل أهم من المرحلة هذه تعد
 لجندة قبدل مدن العطاءات افضل على المناقصة رسو يجري ن السابقة لالمراح
 الماليدددة، العدددرو  مظددداريف فدددتح اإلدارة تتدددولى بموجبهدددا و. النهدددايي البدددت

 أو المناقصدة إلرسداء تمهيددا   وذلد  فنيا ، المقبولة العرو  على الفتح ويقتصر
 دارة،اإل لصددالح سددعر أفضددل يعددر  الددذي المرشددح علددى النهايددة فددي المزايدددة
. المزايددة حالدة فدي عطداء وبأكبر المناقصة حالة في عطاء بأقل يتقدم من وهو
 إرسداء ويعتبدر. العطداءات أصدحاب يحضرها عامة جلسة في العملية هذه وتتم

 المزايدة أو المناقصة عليه رست من ويلتزم. إداريا   قرارا   المزايدة أو المناقصة
 فينعقدد ، اإلرسداء إعتمداد يدتم حتدى يجابدهإ علدى بالبقداء أيضدا   المنفردة بنراداته
 اإل نهاييدا   يكدون ال و مؤقتدا   إختيارا   يكون أن يعدو ال الرسو ذل  ولكن. 2 العقد
 . 3المختصة الجهة قبل من بنعتماده قرار صدور بعد

 

                                                           
 .77ص الساب ، المصدر اإلدارية، العقود حلو، راغب ماجد. د: 1
 .82ص نفسه، المصدر حلو، راغب ماجد. د: 2
 مدا هددى علدى أنده حيدث ومدن)) .... بدالقول الصددد بهدذا مصدر فدي اإلداري القضاء محكمة قضت وقد: 3

 الدى يدؤدي و العقدود فدي القبدول بمثابة المزايدة او المناقصة بنرساء البت ةلجن قرار بنعتبار القول يمكن ال تقدم
 إجددراء علددى تترتددب النهاييددة المرحلددة هددذه أن إذ اللجنددة، إختارتدده الددذي العطدداء صدداحب مددع التعاقدددحتما إتمددام
 خلدف محمدود. د عدن نقدال  ((. المختصدة اإلداريدة الجهدة قبدل مدن المناقصدة إرسداء علدى المصدادقة وهدو الح ،

 .63الساب ،ص المصدر اإلدارية، العقود الجبوري،
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 الثالث المبحث
 1اإلدارية العقود في اإلدارة صالحيات

 العالقدة طرفدي بين المساواة ضرورة مقتضاه هام مبدأ المدنية العقود يحكم
 األطدراف مصدالح بدين التدوازن مدن أسدس علدى العقود هذه تقوم حيث العقدية،
.  العقددود هددذه علددى" المتعاقدددين شددريعة العقددد"  قاعدددة تسددود وكددذل  المتعاقدددة،
 تتمتدع حيدث.  االداريدة للعقدود بالنسدبة تسدري ال القاعددة وهذه المبدأ هذا ولكن
 معهدا، المتعاقدد مواجهدة فدي متميدز بمركدز إدارية عقود من تبرمه فيما االدارة
 المرافد  سدير علدى الحفداظ خدالل مدن العامدة المصدلحة تحقي  في رغبة وذل 
 تحقيد  سدبيل وفدي بهدا، للمنتفعدين الخددمات أداء فدي واضدطراد بانتظام العامة
 .2دللمتعاق الخاصة الفردية المصلحة على العامة المصلحة تغليب يتم الغاية تل 

 مددن االدارة تملكدده بمددا يتمثددل االدارة بدده تتمتددع الددذي المتميددز المركددز وهددذا
 ، التعاقديدة طبيعتهدا الينفدي والدذي االداريدة العقدود تنفيدذ بصدد واسعة سلطات
 نظدددرا    المدنيدددة، العقدددود عدددن مسدددتقلة ذاتيدددة بخصدددايص تميزهدددا يعندددي وإنمدددا

 العددام، بددالمرف  صددالهوات العامددة المصددلحة تحقيدد  االداري العقددد إلسددتهداف
 عددن مددداها وفددي نوعهددا فددي تختلددف وإمتيددازات حقوقددا   ترتددب االداريددة فددالعقود
 .المدنية العقود على تترتب التي وااللتزامات الحقوق
 المتعاقدد مواجهدة فدي واسدعة سدلطات تمتلد  االدارة فدان المنطل  هذا ومن
 النحو على تنفيذه يرس لضمان االداري العقد تنفيذ على الرقابة تمل  فهي معها،
 ،فضدال   العامدة المصدلحة يحقد  بمدا العقدد شروط تعديل تمل  كما عليه، المتف 
 أخددل مدا إذا معهددا، المتعاقدد علدى الجددزاءات توقيدع حد  مددن االدارة تملكدة عمدا
 خطدأ إرتكداب حالدة فدي معه التعاقد إنهاء في وسلطتها التعاقدية التزاماته بتنفيذ
 .3العقد نسريا معه اليستقيم جسيم

 اإلداري، العقد نظرية أساس تعد وسلطاتها اإلدارة إمتيازات كانت إذا عليه
 هدو األسداس فدنن وبالتدالي العام، المرف  واطراد إنتظام هو األساس أساس فنن

                                                           
 وإن حتددى اإلدارة إلن ،(اإلدارة حقددوق)  عبددارة مددن بدددال  ( اإلدارة صددالحيات)  عبددارة إسددتخدام إرتأينددا: 1

 هدي وإنمدا حقوقهدا، ضدمن ألنهدا يعندي ال ذلد  فدنن اإلداريدة، العقدود نطداق فدي واسدعة بصدالحيات تتمتدع كانت
 .إختصاصاتها ضمن
 .33ص الساب ، المصدر اإلدارية، العقود نابلسي، منصور نصري. د: 2

 تعليمدات ضدوء معهدافي المتعاقدد مواجهدة في االدارة سلطات حسين، فوزري هنادي: 3
 والبحددوث للدراسددات القددانون مجلددة المعدلددة، 2008 لسددنة( 1) رقددم الحكوميددة العقددود تنفيددذ

 .87ص. 2015 عشر، الحادي العدد القانونية،
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 أدق بعبددارة أو المتعاقددد، مصددالح مددع تعددار  أي دون مددن العامددة المصددلحة
 بدالنظر أنده الدى اإلشارة تجدر.  العامة المصلحة أساسها اإلداري العقد فنظرية
 العامدة، لدإلدارة مقدررة تكون فننها العام، بالصالح الصالحيات هذه إرتباط الى
 مسدؤولة تكون اإلدارة فنن ذل ، من أكثر بل ال العقد، عليها ينص لم وإن حتى
 .العامة المصلحة تحقي  سبيل في الصالحيات هذه بنستخدام التزامها عدم عند

  واإلمتيددازات الصددالحيات مدن بجملددة تتمتدع اإلدارة فددنن سداساأل هددذا علدى
 -: بــــــ الصالحيات هذه تلخيص يمكن و معها، المتعاقد تجاه
 

 :والتوجيه الرقابة في اإلدارة صالحية: أوالا 

 سدد مناطده خداص، بطدابع ةيدالمدن العقدود عن زيتتم ةياإلدار العقود إن -

 العامدة المصدلحة وجده بيدوتغل فتدهيلوظ أداءه كفدلي بما العام المرف  اجاتيإحت

 العامدة، السدلطة زاتايدبامت اإلدارة لتمتدع  ونظدرا  .األفرادالخاصدة مصلحة على

 حقها وكذل   ،ةيالتعاقد  إللتزاماته معها المتعاقد ذيتنف  مراقبة في الح  فاإلدارة

 .العقد لشروط ذيالتنف مطابقة مدى من للتأكد هيالتوج في

 -:نييمعن في تكون عقودها ذيتنف يف اإلدارة رقابة إن

 اإلدارة حد  أي العقدد، ذيدتنف علدى اإلشراف سلطة تناولي : قيض معنى  -أ

 وتدتم شدروط، مدن العقدد تضدمنه لمدا وفقدا   تميد أنده مدن والتأكدد ذيالتنف مراقبة في

 المرف  إستغالل أماكن كدخول ة،يماد أعمال صورة في النطاق هذا في الرقابة

 لالطدالع المتعاقدد مدن الوثداي  بع  إستالم أو ،والمصانع والورش والمخازن

 ها،يف والبت نيالمنتفع شكاوي تلقي أو ات،يالتحر إجراء أو وفحصها، هايعل

 أوامدر أو إندذار أو مداتيكتعل ة،يدقانون أعمدال صدورة فدي الرقابدة تدتم وقدد

 العقدد ذيدتنف إثنداء تدتم المعندى بهدذا والرقابدة للمتعاقدد، اإلدارة توجههدا ةيدذيتنف

 .1 العقد في هيعل نصي لم ولو حتى لإلدارة مقرر حقا   باعتبارها
 ذيدتنف حددود عندد تقدف ال الرقابدة فدي اإلدارة سدلطة إن :  واساع معناى -ب
 ذلد ، مدن أكثدر لهدا كوني بل العقد، شروط بموجب ةيالتعاقد إللتزاماته المتعاقد

 أوضاع من ريلتغ تتدخل أنها بل ذ،يالتنف على اإلشراف سلطة على ديزي بما أي

 فدي قةيطر إستعمال اإلدارة تطلب أن ذل  ومثال  .معها المتعاقد التزامات ذيتنف

 هيدلتوج ةيدذيتنف أوامدر إصددار أو المتعاقدد بهدا قدومي التدي قدةيالطر ريدغ ذيدالتنف
 .ةيقانون بأعمال تتم المعنى بهذا . الرقابة أو ذيالتنف أعمال

                                                           

 ،2ط العربدي، الفكدر دار ة،يداإلدار للعقدود العامدة االسدس الطمداوي، محمد مانيسل .د:  1
 .409ص ، ١٩٩١
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 فدي ةياألصدل ازاتهدايالمت اعمداال   الوجده هدذا علدى سدلطتها تمارس واإلدارة

 الى حاجة دون المتفردة  بنرادتها ةيذيالتنف القرارات إصدار وفي المباشر ذيالتنف

 . 1 للقضاء مقدما   اللجوء
 نصيد قدد )المتعاقدد هيدتوج( أي  ،الواسدع المعندى ضدمن اإلدارة سدلطة إن

 ةيالتعاقد النصوص مالأع جبي نيذيوح واللوايح نيالقوان في ،أو العقد في هايعل
 فهدي العقدود، طوايدف بداختالف تختلدف  ،السدلطة هدذه علدى نصيد لدم إذا أمدا. 

 الرقابة في اإلدارة وسلطة .األخر لبعضها بالنسبة وتتسع لبعضها بالنسبة  يتض

 ستيل سلطة فهي  ،مصدرها كان مهما

 عمدال   أصدبحت  الوا   عنددها، الوقدوف تطلبي حدود لها بل وديالق من قةيطل

 .2 جرايها من ضرر إصابة من  يبتعو إزايه اإلدارة تلتزم مشروع ريغ
 

ا   :اإلداري العقد تعديل في اإلدارة صالحية: ثانيا

 العقد على تعديل إجراء الى اإلدارة تدفع األحيان بع  في حاجة تظهر قد
 شدأنه العقدد موضدوع فدنن هنا من طويلة، مددها تكون التي العقود في السيما ،

 يدفع مما. والتطور والنمو للتحر  قابل اإلنسانية الحياة في آخر شيء يأ شأن
 أحدد إحدى التعديل سلطة تعد. 3 الحركة تل  ليواكب التعديل الى الحاجة بنتجاه
 كدان فدنذا الخداص، القدانون عقود من غيره عن اإلداري العقد تميلز مظاهر أهم

 مدن تمكلنده اآلخدر تجداه راديدةإنف بسدلطة مدنهم أيدا يتمتع ال المدني العقد أطراف
 العقدد فدننل  التعدديل، بهدذا اآلخدر الطرف وإلزام واحدة بنرادة العقد أحكام تعديل
دن الخداص القدانون مجدال فددي بهدا المعمدول القواعدد وخدالف اإلداري  جهددة يمكلِ
  .المنفردة بنرادتها تعديله اإلدارة

 قابلدة اإلدارية عقودال كل أن على يُجمع المقارن والقضاء القانون فقه ويكاد
 المرافدد  سددير لحسددن يعددود ذلدد  وتأصدديل لوحدددها، اإلدارة جانددب مددن للتعددديل
 العدام المرفد  سير وحسن العامة المصلحة اقتضت إذا اإلدارة فتستطيع العامة،
 الحدد  وهدذا النقصدان، أو بالزيددادة معهدا المتعاقدد التزامددات مقددار فدي تُعددلل أن
 لدم وإن لدإلدارة ثابدت هدو بدل العقدد، فدي عليده صالدنل  يدتم لدم ولدو لدإلدارة ثابت
 علدى تقوم كانت إذا الخاص القانون عقود أنل  ذل  صراحة، القانون عليه ينص

                                                           
 ة،يدالعرب النهضدة دار ة،يداإلدار العقدود فدي السدلطة مظداهر عبداد، عثمدان احمدد .د:  1

 288 ص ، ١٩٧٣القاهرة،
 .290: د. أحمد عثمان عباد، المصدر نفسه، ص 2
 .397 ص الساب ، المصدر ني،الحسي حسين طه محمد. د: 3
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 فننل  طرف، على لطرف مفاضلة أو تمييز دون العقد طرفي بين المساواة فكرة
  .مصلحة على مصلحة تفضيل فكرة على يقوم ذل  وخالف اإلداري العقد

 مصددلحة تحقيدد  إلددى يسددعى اللددذي الطددرف جهددة تمثلددل دارةاإل كانددت ولمددا
 تعدديل فدي أحقيتهدا فدي تََمثَّدل معهدا المتعاقدد تجاه بامتياز تتمتع أن وجب عامة،
 أو االحتجدددداج حدددد  معهددددا للمتعاقددددد يكددددون أن دون المفددددردة بنرادتهددددا العقددددد

 واسدددتجوبته للصدددفقة العدددام اإلطدددار ضدددمن التعدددديل كدددان طالمدددا االعتدددرا ،
 ليسدت التعدديل فدي اإلدارة وسدلطة العدام، المرفد  سير وحسن العامة المصلحة
 :1يلي فيما تتمثل دقيقة وضوابط محدد إطار ضمن تمارس بل مطلقة

  :العقد موضوع التعديل يتعدى ال أن .1

 نحددو علدى تباشددرها التعدديل فددي سدلطتها تمددارس وهدي اإلدارة أن شدد  فدال
 أن اإلدارة لجهددة يجددوز فددال يتجدداوزه، ال وأن األصددلي العقددد موضددوع يراعددي
 الطدرف وإرهداق العقدد موضوع لتغيير مطية أو ذريعة التعديل سلطة من تتخذ

 يغيدر نحدو علدى العقدد أحكدام تعددل أن اإلدارة تسدتطيع ال وعليه معها، المتعاقد
 قَبِددل عندددما اإلدارة مددع المتعاقددد أنل  ذلدد  جديددد، عقددد أمددام كنددا وإال موضددوعه،

 ذلد  فدي راعى فننله محدلدة، آجال في العقد مضمون بتنفيذ موالتز معها، التعاقد
 الهيكلدي أو الموضدوعي التغييدر علدى اإلدارة أقبلدت فنن والفنية، المالية قدراته
 من التعديل يكون أن وجب هنا ومن معها، المتعاقد يناسب ال قد ذل  فننل  للعقد،
 .2األصلي العقد على يؤثر ال بحيث نسبيا واألثر المدى حيث

  :موضوعية أسباب للتعديل يكون أن .2

 ال اإلداريددة العقددود تعددديل فددي سددلطتها تباشددر وهددي اإلدارة أنل  شدد  ال إذ
 بهدددف ذا ، أو العقددد هددذا لتعددديل تدددفعها عوامددل هنددا  بددل فددرا ، مددن تتحددر 
 أحسددن فددي للجمهددور العامددة الخدمددة وتلبيددة العامددة المرافدد  سددير حسددن ضددمان
 مرحلدة فدي تتغيدر قدد معيلنة ظروف ظل في تتعاقد مةالعا اإلدارة أنل  كما وجه،
 فددي طددويال زمنددا تأخددذ التددي اإلداريددة العقددود فددي خاصددة العقددد، توقيددع بعددد مددا

 االعتدراف وجدب الظدروف تغيدرت فدنن التوريدد، عقد أو األشغال كعقد تنفيذها
 موضوع يراعي وبما الجديدة، والظروف يتماشى بما العقد تعديل بح  لإلدارة
  .العام المرف  خدمات من المنتفعين حاجات ويلبي األصلي، العقد

 

  :للمشروعية العامة القواعد حدود في التعديل قرار يصدر أن .3
                                                           

 .151 ص اإلدارية، العقود الجبوري، خلف محمود. د: 1
 .398الساب ،ص المصدر اإلداري، القانون وأحكام مباديء الحسيني، حسين طه محمد. د: 2
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 القدرار هدي ذلد  فدي وسديلتها فننل  ما، عقد تعديل على تقبل حين اإلدارة إنل 
 فددي نيتهددا عددن تعلدن بموجبدده إداريددا   قدرارا   المختصددة السددلطة فتصددر اإلداري،
 القدرار أركدان سداير القدرار هدذا في تتوافر أن حينيذ ويجب إداري، قدع تعديل
  .1 مشروعا   ليكون اإلداري
 

ا   ( : العقدية الجزاءات) الجزاءات فرض صالحية:  ثالثا

 دون القضداء باسدتيثار تقضدي الخداص القدانون فدي العامة القواعد كانت إذا

 ذلد  اإلداريدة بالعقود عل يت فيما كذل  ليس األمر فان  ،الجزاء توقيع في غيره

 معها المتعاقد إخالل عند الجزاء توقيع سلطة اإلدارة أعطى اإلداري القانون أن

 اإل العقديدة الجزاءات توقيع صالحية اإلدارة تمتل  وال  . 2 التعاقدية بالتزاماته
 علددى الفقهدداء غالبيددة إسددتقر وقددد.  3لددذل  الآلزمددة الضددوابط بعدد  تددوفرت إذا

 ثالثددة إلددى. معهددا المتعاقددد علددى اإلدارة توقعهددا التددي اإلداريددة اتالجددزاء تقسدديم
( الضدداغطة) الماليددة غيددر والجددزاءات الماليددة الجددزاءات وهددي رييسددية أقسددام

 .4العقد بننهاء تسمح التي والجزاءات
 :المالية الجزاءات.1  

 تطالدب أن لدإلدارة يحد  التدي المدال مبالغ عن عبارة هي المالية الجزاءات
 بالكامدل إلتزاماتده تنفيذ عن إمتنع سواء التعاقدية بنلتزاماته أخل إذا لمتعاقدا بها

                                                           
 الدرابط علدى متداح اإلداريدة، العقدود تنفيذ في اإلدارة سلطات السياط، سعود بن عاصم:  راجع للتفصيل: 1

 ( : 26/7/2017 الزيارة تأريخ)  اآلتي ونياإللكتر

http://www.al-jazirah.com/2014/20140721/rj7.htm 
: تخضع سلطة اإلدارة في فر  الجدزاءات علدى المتعاقدد معهدا لنظدام قدانوني خداص هدو نظدام القدانون  2

اد تسدتلزم التشددد فدي العام في العقود اإلدارية. إذ أن ضرورة الحرص على سير المراف  العامدة بانتظدام وأطدر
التعامل مع المتعاقد إلجباره على تنفيذ العقد بدقة ، ولما كانت اإلجراءات المعروفة فدي قواعدد القدانون الخداص 
كالفسخ والتنفيذ العيني مع التعوي  ال تكفي للحيلولة دون إخالل المتعاقدد، اسدتلزم أن تتمتدع اإلدارة بهدذا الحد  

درجت اإلدارة على النص في عقودها في الشدروط العامدة والخاصدة الملحقدة بهدا  وقد . تحقيقا  للمصلحة العامة

على سلطة اإلدارة بنيقاع الجزاءات ، وعد القضاء اإلداري في فرنسدا ومصدر فدي العديدد مدن أحكامده الشدروط 
ل حدول هدذا التي تتضمن هذا الحد  شدروطا  اسدتثنايية باعتبارهدا امتيدازا  مدن إمتيدازات السدلطة العامدة .  للتفصدي

، 2008الموضوع راجع : سعيد عبدالرزاق باخبيره، أطروحة دكتدوراه، جامعدة الجزايدر ) يوسدف يدن خدده( ، 
 . 43ص

 و اإلداريددة العقددود فددي معهددا المتعاقدددين علددى الجددزاءات توقيددع فددي اإلدارة سددلطة سددلطان، طددارق.د: 3

 .125ص ،2010 القاهرة، العربية، النهضة دار ضوابطها،
 الحقدوق كليدة المفكدر، مجلدة اإلداريدة، الجدزاءات توقيدع في اإلدارة سلطة دراجي، عبدالقادر.د عن نقال  : 4

 هندا اإلشدارة ،105-92 ص ص بدال، السدنة العاشدر، العددد ،(بسدكرة) خيضدر محمدد جامعدة السياسدية، والعلوم
 .بعدها وما 97 ص الى
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 محلده غيره حل أو بالكامل مر  غير وجه على نفذها أو تنفيذها في تأخر أو
 بحصددول مرتبطددة تكددون فقددد نددوعين الماليددة والجددزاءات. اإلدارة موافقددة دون
 علددى العقدداب مددن نوعددا   تكددون وقددد ، المتعاقددد لخطددأ نتيجددة اإلدارة لحدد  ضددرر
 العقددود فددي الماليددة فددالجزاءات مندده، خطددأ صدددور عددن النظددر بغدد  المتعاقددد
 التدي التأخيريدة الغرامدات تشدمل بدل الضدرر تعدوي  علدى تقتصر ال اإلدارية
 إرغامددا   ويشددكل وجدده، أتددم علددى عملدده اإلدارة مددع المتعاقددد إلنجدداز ضددمانا   تعددد

 هددذه أنددواع أهددم إلددى اإلشددارة ويمكددن.قديددةالتعا بنلتزاماتدده الوفدداء علددى للمتعاقددد
 : وكدددددددددددددددددددددددددددددددددددداألتي الجددددددددددددددددددددددددددددددددددددزاءات

 :لتعويضاتا-أ
 يفرضده بدالتزام أو عقددي بدالتزام إخدالل كدل أن وقضداء فقهدا المسدتقر مدن
 الفقهداء غالبيدة ويؤكدد. بالتعوي  إرتكبه من يلزم للغير ضررا   ويسبب القانون
 الخاص القانون في التعوي  فكرة من يقترب اإلدارية العقود في التعوي  أن
 يختلفدان النظدامين ولكدن الضدرر، ركدن إشدتراط وفدي تقديره بكيفية يتعل  فيما
 . وكيفيةتحصيله تحديده طريقة حيث من

 :التأخيرية الغرامات-ب
 مقدددما   اإلدارة تقدددرها المددال مددن إجماليددة مبددالغ هددي التأخيريددة الغرامددات

 تراخدى إذا اآلخدر فالطدر علدى يفدر  جزاءا   بصفته العقد نصوص تتضمنها
 .التنفيذ في تأخر أو

 اإلداريدة العقدود شدروط تتضدمنه أن الممكدن مدن جدزاء التأخيرية والغرامة
 تدأخر جدراء مدن مدا لضدرر تتعدر  لم ولو اإلدارة به تتمتع امتياز وهو كافة،
 .  عام مرف  بتسيير لتعلقه مفترضا   يكون الضرر ألن المتعاقد
 الغرامدددة اشدددتراط علدددى اإلدارة تبرمهدددا التدددي العقدددود تدددنص الغالدددب وفدددي
 القضداء إلى اللجوء أو إنذار إلى الحاجة دون توقيعها اإلدارة وتمل  التأخيرية،
 اإلدارة تقييددد الغرامدة علدى العقددد فدي الدنص ويلدزم. بتطبيقهدا حكدم الستصددار
 علدى يفدوق الضدرر أن أسداس علدى المبلدغ بتعديل المطالبة تستطيع فال بمبلغها
 ضدرر يصديبها لدم اإلدارة أن إثبدات يسدتطيع ال المتعاقدد أن كمدا امدة،الغر مبلغ
 . التنفيذ في التأخير جراء من

 الخاصدة أو العامدة الشدروط وتضدمنت الغرامة من مقدار على نص إذا أما
 إعتبدار علدى إتفقت قد الطرفين إرادة ألن العقد في ورد بما فالعبرة آخر مقدارا  
 وتضددمنتها الغرامددات علددى الددنص اغفددال إذا أمددا إللتزاماتهددا، أساسددا   أحكامدده
 لكونهددا الشددروط فددي عليهددا المنصددوص التأخيريددة الغرامددات فتعتمددد الشددروط
 . للعقد مكمال جزءا  
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 : التأمينات مصادرة-ج
 األخطداء آثدار بهدا تتدوقى اإلدارة جهدة لدى تودع مالية مبالغ هي التأمينات

 لمواجهددة ماليتدده لهددا ويضددمن إلداريا العقددد تنفيددذ أثندداء المتعاقددد يرتكبهددا التددي
 .تقصيره عن الناتجة المسؤوليات
 يتم اإلدارية العقود شروط من جزايي شرط عن عبارة التأمينات ومصادرة

 عدن يختلدف أنده إال التعاقدية بنلتزاماته إلخالله جزاءا المتعاقد مع عليه اإلتفاق
 فرضددده تملددد  اإلدارة أن فدددي ، الخددداص القدددانون عقدددود فدددي الجزايدددي الشدددرط
 تسدلتزم أن ودون بدذل  القضاء من حكم لصدور الحاجة دون المنفردة بنرادتها
 . اإلداريدددة طبيعتددده الشدددرط هدددذا يكتسدددب المعندددى وبهدددذا مدددا، ضدددرر تحقددد 

 
 :الضاغطة أو المالية غير الجزاءات. 2

 نتيجدة ماليدة أعبداء المتعاقدد تحميدل إلدى يهددف ال الجدزاءات مدن النوع هذا
. 1 التنفيدذ علدى إلجبداره عليه الضغط إلى يهدف إنما التعاقدية ماتهبنلتزا إخالله
 - :صور ثالث الضغط وسايل وتتخذ
 .االمتيدددددددداز عقددددددددد فددددددددي الحراسددددددددة تحددددددددت المشددددددددروع وضددددددددع  -أ
 .العامددددددددة األشددددددددغال عقددددددددد فددددددددي المقدددددددداول مددددددددن العمددددددددل سددددددددحب -ب
 .2التوريد عقد في المتعاقد حساب على الشراء – ج

 .السوداء القايمة في المقاول وضع -د
 : عقودهااااااااا بإنهاااااااااء لااااااااإلدارة تساااااااامح التااااااااي الجاااااااازاءات. 3

 المحدد األجل قبل معها المتعاقد وبين بينها التعاقدية العالقة إنهاء سلطة لإلدارة
 التوريدد، وعقد العامة األشغال عقود في الكامل بالتنفيذ والقيام االمتياز عقد في

 المختلفددددة اإلداريددددة للعقددددود بالنسددددبة بالفسددددخ السددددلطة هددددذه علددددى وإصددددطلح
 اإلدارة أن يعنددي وهددذا. االلتددزام عقددد بننهدداء العقددد يتعلدد  عندددما" 3واإلسددقاط"

 .ذل  العامة المصلحة إقتضت إذا واحد جانب من العقد إنهاء بصالحية تتمتع
 

                                                           
 .100ص الساب ، المصدر دارية،اإل الجزاءات توقيع في اإلدارة سلطة دراجي، عبدالقادر.د: 1
 .401 ص الساب ، المصدر الحسيني، حسين طه محمد. د: 2
 طريقدة واإلسدقاط، االلتدزام، عقدد فسدخ علدى الفرنسدي الدولدة مجلدس أطلقده الدذي المصطلح هو اإلسقاط: 3

 االلتدزام مانحدة ةالسدلط توقعه جزاء إال هو وما الطبيعية، انتهايه مدة إنقضاء قبل اإلداري العقد إنهاء طرق من
 إلددى االطمينددان المتعددذر مددن يصددبح بحيددث للمرفدد ، إدارتدده فددي إقترفهددا جسدديمة إلخطدداء نتيجددة الملتددزم علددى

 التزامده إلسدقاط نتيجدة تعويضدات أيدة الملتدزم يسدتح  وال سدليم، نحو على وتسييره المرف  إدارة في إستمراره
 مدددة انتهدداء قبددل تشدداء وقددت أي فددي االلتددزام مانحددة طةالسددل تقددرره التددي االسددترداد عددن اإلسددقاط يختلددف وبهددذا.

 لقداء اإلدارة علدى واجبدا   يكدون تعوي  مقابل جانبه، من خطأ أي يصدر لم ولو حتى للملتزم الممنوحة االمتياز
 .االلتزام مدة نهـاية حتى المرفـ  إدارة من الملتزم حرمـان
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 اإلدارية العقود نطاق في الجزاءات خصائص ▪

 الجدزاءات عتوقيد سلطة لإلدارة تعطي التي هي ، اإلدارية العقود طبيعة إن
 السلطة تل  تتصف أن الى جميعها تؤدي مشتركة خصايص و بسمات اإلدارية
 مسدتقلة نظريدة صدياغة علدى اإلداري والقضداء الفقده إستقر وقد:مميزة بطبيعة
 طبيعددة مددن تتبددع التددي ذاتيتهددا و مقوماتهددا لهددا اإلداري، العقددد جددزاءات بنظددام
 خصدايص أهدم ومدن. وإطدراد بننتظام سيرها وجوب و العامة المراف  أوضاع
 -: اإلدارية العقود في الجزاءات

 أي. المنفددردة إلرادتهددا وفقددا   تكددون الجددزاءات توقيددع فددي اإلدارة سددلطة .1
 القضداء الدى اللجدوء الدى حاجدة دون بنفسدها الجزاء توقيع في اإلدارة صالحية

 و. دايمدا   المددعي موقدف فدي معهدا المتعاقدد يجعل مما.التنفيذي السند خالل من
 نطدداق فددي لدده أصددل ال اإلمتيدداز وهددذا.  عليهددا مدددعيا   اإلدارة تكددون مددا نددادرا  
 .1الخاص القانون
 الددى الحاجددة دون اإلداريددة الجددزاءات توقيددع بصددالحية اإلدارة تتمتددع .2
 الجددزاءات توقيددع لددإلدارة يجددوز أندده يؤكددد الواقددع إن:  العقددد فددي عليهددا الددنص
 يحول إجراء أي إتخاذ جواز عدم تاليوبال. العقد عليها ينص لم لو حتى العقدية
 قضاء في به المسلم ومن. الجزاء توقيع في لحقها اإلدارية الجهة إستعمال دون
 المتعاقدد على اإلدارة قبل من الجزاءات توقيع سلطة أن الفرنسي الدولة مجلس
 وهي.العقدد نصدوص عدن ومسدتقلة موجدودة سدلطة هدي العقدد بتنفيدذ أخدل الذي

 يعني ال ذل  فنن بعضها، العقد تضمن وإذا. العقد يتضمنها لم لو حتى موجودة
 رقابة تحت اإلدارة تستطيع بل. العقد عليه نص ما عدا فيما اإلدارة حرية تقييد

 تدوفر حدال فدي المقدررة الجدزاءات أندواع جميدع المتعاقدد على توقع أن القضاء
 .2توقيعها شروط
 اإلندذار يعدد. 3 بحقده ياإلدار الجزاء إتخاذ قبل المتعاقد إنذار ضرورة .3
 مخالفتهالتي الى المتعاقد تنبيه يعني أنه ذل  العدالة، قواعد تفرضه منطقيا   أمرا  
 ، المخالفدة هدذه مدن يصدحح أن إعدذاره بعد له يمكن ثم ومن بالمرف ، تضر قد

                                                           
 .131 ص الساب ، المصدر سلطان، طارق. د: 1
 .152ص الساب ، المصدر نابلسي، نصورم نصري.د: 2
 فدي التدأخير أو التقصدير أو الخلدل فيده لده توضدح و المتعاقدد الدى اإلدارة توجهده الدذي التنبيه هو اإلنذار: 3

 مدددة فددي بهددا المعمددول القانونيددة القواعددد وفدد  العقددد بتنفيددذ اإللتددزام بضددرورة فيدده تددأمره و اإلداري العقددد تنفيددذ
 الجددزاء طددابع األحددوال مجمددل فددي يتخددذ الددذي بحقدده، المناسددب القددانوني اإلجددراء تخدداذإ طايلددة تحت.لدده تحددددها
 .اإلداري
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 الذي الجزاء بتوقيع له إنذارا   أيضا   يعني أنه كما. الحد هذا عند المشكلة وتنتهي
 .1 المخالفة هذه في إستمر إذا ارةاإلد تراه

 الجدزاءات تتسدم إذ:  الجدزاء توقيدع موعدد إختيدار في اإلدارة صالحية .4
 لها يكون اإلدارة فنن عليه. اإلدارة إلرادة وفقا   يكون توقيعها ميقات بأن العقدية
 محققددا   تدراه مدا وفد  الجددزاء لتوقيدع مناسدبا   تدراه الددذي الوقدت إختيدار صدالحية
 . 2 العام لمرف ا سير لضمان

 اإلدارة تمل :  ضرر إلثبات حاجة دون اإلداري للجزاء اإلدارة توقيع .5
 إثبدات الدى حاجدة بددون معهدا المتعاقدد علدى العقديدة الجدزاءات توقيدع صالحية
 إخددالل عنددد اإلداريددة الجددزاءات توقيددع مددن الهدددف ألن  معددين، ضددرر وقددوع
 يتجه وإنما إرتكبه، خطأ على اقدالمتع معاقبة مجرد ليس العقد تنفيذ في المتعاقد
 .3العامة للمصلحة تحقيقا   سيرها وإنتظام العامة المراف  سير حسن الى أساسا  
 الرقابدة هدذه تعدد. القضداء لرقابدة اإلداريدة الجدزاءات قرارات خضوع .6

 أو السدلطة لهدذه اإلدارة إسدتعمال إسداءة ضدد للمتعاقد الفعالة األساسية الضمانة
 تقديرية سلطة هي الجزاء توقيع في اإلدارة سلطة أن والواقع للقانون، مخالفتها

 بقصد اإلدارة تصرف يكون أن توجب التي العامة القاعدة اإل ذل  في يحدها ال
 . 4 العام الصالح تحقي 

 
ا   : العقد إنهاء  صالحية: رابعا

 المدددة بننتهدداء ينتهددي العقددود، كبدداقي مثلدده اإلداري العقددد فددي العددام األصددل
 العقدود، كافدة يحكدم الدذي المبددأ على وإستثناءا   ذل  مع ولكم. العقد في ةالمحدد
 فدي فننده لده، المحددة المدة بحسب العقد إنتهاء وهو ، اإلدارية العقود فيها وبما
 المصدلحة أن حيدث. صدرامة األكثر القواعد بع  تطب  اإلدارية العقود مجال
  األصدل علدى خروجدا   يسدتتبع ممدا العدام، للمرفد  المنتظم بالسير تقضي العامة

. أجلده حلدول قبدل التقديريدة سدلطتها علدى بنداءا   العقد إنهاء في اإلدارة صالحية
 عقودهددا فددي مهددم بنمتيدداز اإلدارة تتمتددع عليدده. العددام الصددالح يقتضدديه مددادام

 هدذا إتمدام قبدل المنفدردة بنرادتهدا اإلداري العقد إنهاء على قدرتها هو اإلدارية،
                                                           

 .157ص نفسه، المصدر نابلسي، منصور نصري.د: 1
 لإلصدددارات القددومي المركددز ،1/ط اإلداريددة، للعقددود العامددة األسددس خليفددة، عبدددالمنعم عبدددالعزيز. د: 2

 .282 ص ،2009 القانونية،
 .166ص الساب ، المصدر نابلسي، رمنصو نصري.د: 3
 السدداب ، المصدددر نابلسددي، منصدور دزنصددري وكددذل  ،139 ص السداب ، المصدددر سددلطان، طدارق. د: 4

 .168 ص
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 المصددلحة إقتضددت إذا المتعاقددد، جانددب مددن خطددأ يصدددر أن دون ،نهاييددا   العقددد
 .1ذل  العامة

 الرابع المبحث
 اإلدارة مع المتعاقد حقوق

 يتمتددع األخيددر فددنن معهددا، المتعاقددد مواجهددة فددي حقددوق اإلدارة تملدد  مثلمددا
 النقددي المقابدل علدى الحصدول فدي حقه في الحقوق هذه وتتمثل متماثله بحقوق
 المدالي التدوازن ضدمان فدي حقده التعويضدات،وأخيرا   عد ب إقتضداء فدي وحقه
 -:اآلتية الثالث النقاط في اإلدارة مع المتعاقد حقوق تلخيص يمكن عليه.للعقد
 

 :التعاقدية التزاماتها اإلدارة تحترم أن في المتعاقد حق: أوالا 

 التنفيدذ، حيِدز العقدد دخدول مجال في التعاقدية بالتزاماتها القيام اإلدارة على
 يخدل أن دون مدن. ذلد  دون مدن الحيلولدة أو إيقافده أو تنفيدذه عرقلدة لها وليس
. 2 العامددة المصددلحة تقتضدديها والتددي العقددد تجدداه اإلدارة بحقددوق  اإللتددزام هددذا

 الشروط وإحترام بأكمله العقد بتنفيذ اإلدارة التزام نفسه، اإللتزام ضمن ويدخل
 .فيه الواردة
ا   :العقد في عليه المتفق النقدي المقابل على حصولال في المتعاقد حق:  ثانيا

 وراء مدن ماديدة مصدالح لتحقيد  يسدعى اإلدارة مدع المتعاقدد أن المؤكد من
 وفقدا   لدإلدارة قددمها التدي الخددمات أو للسلع النقدي بالمقابل تتمثل وهي تعاقده،

 ففدي ة،اإلداريد العقود بنختالف المقابل هذا طبيعة وتختلف. التعاقدية اللتزاماته
 علددى تفددر  رسددوم مددن المتعاقددد عليدده يحصددل بمددا يتمثددل مددثال   االمتيدداز عقددد

 يكون قد العامة، واألشغال التوريد عقود في أما ، المرف  خدمات من المنتفعين
 تم التي األشغال أو توريدها تم التي السلع نظير اإلدارة تدفعه الذي الثمن بشكل
 أن على تنص المادي المقابل يخص فيما اقالسي هذا في العامة والقاعدة.تنفيذها
 بعدد  فددي إال الختددامي الحسدداب وتسددوية العقددد، تنفيددذ إنتهدداء بعددد إال يدددفع ال

 يجدب هندا مدن. طويلدة مدة تنفيذه يتطلب الذي العقد بطبيعة تتعل  التي الحاالت
 وفقدا   لده وإستيفايهم المالي الربح على المتعاقد حصول عرقلة عدم اإلدارة على
 . رسما   أو ثمنا   يكون قد وهو العقد، قرره لما
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ا   :1للعقد المالي التوازن إعادة شأنه من ما على الحصول في حقه: ثالثا

 مدع فالمتعاقدد  تغييدره، يمكدن ال مبددييا   ، العقد في المحدد المالي المقابل إن
 إال. عليده المتفد  بدالثمن إلتزاماتده ينفذ أن عليه يجب اإلدارة شأن شأنه اإلدارة
 اإلدارة مددع المتعاقددد لهددا يتعددر  أن يمكددن متوقعددة الغيددر األحددداث بعدد  أن

 مدع للمتعاقدد الكلفدة بداه  تنفيدذه فتجعدل ، العقدد وضدع فدي التغيير في وتؤدي
 مصددرها هدي اإلدارة تكدون قدد الوضعية هذه إن ، بنفالسه تنتهي وقد اإلدارة،
 يتعل  أن يمكن كما. قدالع على مباشرة أثرت إجراءات من إتخذته قد تكون بما

 السدددلطات قبددل مددن إتخاذهددا تددم عامدددة إجددراءات عددن ناتجددة بظددروف األمددر
 يمكدن كمدا اإلجدراءات بتل  بالذات المقصود هو العقد يكون أن دون العمومية،

 علددى أيضددا تددنعكس ولكنهددا فيهددا، لددإلدارة دخددل ال بظددروف األمددر يتعلدد  أن
  .2للعقد المالية عادلةبالم كذل  مايسمى أو للعقد المالي التوازن
 إنقاص أو وزيادة العقد شروط تعديل بسلطة لإلدارة االعتراف فنن هنا من
 حد  أخدر جاندب مدن يقابلهدا أن البد  المنفردة، بنرادتها معها المتعاقد إلتزامات
 إلتزاماتده، فدي الزيدادة يسداوي مدا الماليدة اإلمتيدازات مدن بمنحده يتمثل للمتعاقد
 اإلمكددان بقدددر تحقدد  أن اإلداريددة العقددود طبيعددة مددن يكددون أن تقتضددي فالعدالددة
 بها ينتفع التي المزايا وبين اإلدارة مع المتعاقد يتحملها التي األعباء بين توازنا  
 قضداء أقدر وقدد ،(للعقدد المدالي التدوازن فكرة)بــدـ الفكدرة هدذه على وأصطلح. 

 مجدال فدي صدةوخا أحكامده مدن العديدد فدي الفكدرة هدذه الفرنسدي الدولدة مجلس
 .االلتزام عقود
 ذهدب جدانبين إلدى للعقدد المدالي التدوازن معندى تحديدد فدي الفقده إنقسدم وقد 
 حسدابية نسدبة وضدع هدو هنا المقصود التوازن أن القول إلى منه األول الجانب
 التوازن أن إلى األخر الجانب ذهب بينما. 3وحقوقه المتعاقد إلتزامات بين دقيقة
 بده يقصد وإنما واإللتزامات، الحقوق بين الحسابي الجمود ييعن ال للعقد المالي
 اإلدارة، مواجهدة فدي حقوقه مرونة تقضي اإلدارة مع المتعاقد إلتزامات مرونة
 نقصدا   أو زيدادة إلتزاماته، معه المتعاقد حقوق تناسب أن الضروري من فيكون
 لدذل  ونتيجدة. 4 اإلدارة بفعل النقص أو الزيادة هذه حصول كان إذا األقل على
 تحقدد  التددي والقواعدد النظريددات مددن العديدد اإلداريددين والقضدداء الفقده خلدد  فقدد
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 المزايدا وبدين اإلدارة مع المتعاقد يتحملها التي األعباء بين توازنا   اإلمكان بقدر
 أن معيندة حداالت بموجدب المضدار المتعاقدد حد  مدن وسديكون ..بها ينتفع التي
 عنهدا فتعوضه تحملها التي الخساير هذه في مشاركته اآلخر الطرف من يطلب
 .األحوال بحسب جزييا   أو كليا   تعويضا  
 بفعددل للعقددود المددالي بدداالختالل تتعلدد  المددالي التددوازن فكددرة فددنن هددذا علددى
 عليها االعتماد واليمكن. اإلدارية العقود في للتعديل مالزمة فكرة وهي اإلدارة
 كنظريدة التعاقديدة اإللتزامدات تحددد تديال األخدرى بالنظريات يتعل  فيما أساسا  
 غيدددر الماديدددة الصددعوبات ونظريدددة الطاريددة الظدددروف ونظريددة األميدددر عمددل

 :تباعا   نتناولها أن المناسب من أن ونجد المتوقعة،
 :األمير فعل نظرية .1

 الجهددة مددن الصددادرة واألعمددال اإلجددراءات األميددر عمددل أو بفعددل يقصددد
 فدي محددد هدو عمدا المتعاقدد أعبداء زيدادة الدى تدؤدي والتي ، المتعاقدة اإلدارية
 تلح  التي األضرار عن معها المتعاقد بتعوي  الجهة هذه تلتزم وعنديذ. العقد
 األمير عمل ونظرية.  1العامة السلطة الى إذن يرمز هنا( األمير)  فتعبير ، به
 التدي النظريدات أول وهدي الفرنسدي، الدولدة مجلدس إبتدعها التي النظريات من
 التزامدات بدين اإلداري العقدد في المالي التوازن إقامة اإلداري القضاء بها ادأر

 .2 اإلدارة مع المتعاقد وحقوق
 بصدورة تصدر التي المشروعة األعمال بأنها األمير أفعال الفقه عرف وقد
 مددن خطددأ دون إداري عقددد تنفيددذ أثندداء عامددة سددلطة عددن متوقعددة غيددر مفاجيددة
 وينشديء. اإلدارة مع للمتعاقد المالي المركز الى ساءةاإل عليها ويترتب. جانبها
 كافة عن معها المتعاقد بتعوي  المتعاقدة اإلدارة عات  على التزاما   األمير فعل

 وفقددا   المددالي التدوازن يعيددد بمددا ، األعمدال هددذه نتيجددة بده لحقددت التددي االضدرار
 هددذه  تطبيدد شددروط أهددم ومددن. 3 إبرامدده عنددد العقددد عليهددا قددام التددي لألسددس
 :النظرية

 . اإلدارية العقود من عقد ثمة هنال  يكون أن •

 .المتعاقدة اإلدارة جهة من صادرا   الضار الفعل يكون أن •
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 معيندة درجدة فيده اليشدترط  للمتعاقدد ضدرر الضدار الفعل عن ينشأ أن •
 . الجسامة من

 ، الضدار عملهدا إتخدذت حدين تخطديء لم المتعاقدة اإلدارة أن إفترا  •
 . خطأ بال العقدية فمسؤوليتها

 .1 متوقع غير اإلدارة من الصادر اإلجراء يكون أن •
 التدوازن إعدادة فدي يتمثدل هدام، أثدر النظرية هذه تطبي  على على ويترتب

 مدن لحقتده التدي األضرار عن المتعاقد تعوي  طري  عن وذل  ، للعقد المالي
 علدى لد وذ ، والخسدارة الدربح عدن كدامال   التعدو  ويكدون. العمدل ذل  جراء
 وعدن جزييدا   اإل التعدوي  يكدون فدال. الطداريء الظدرف عن التعوي  خالف
 . 2فقط الخسارة

 : الطارئة الظروف نظرية .2

 العالميددة الحددرب خددالل حدددث الددذي اإلقتصددادي واإلنقددالب اإلضددطراب إن
 النشدأة إرتبطدت وقدد. الطاريدة الظدروف نظريدة ظهور في السبب كان األولى،
 غدداز قضددية فددي الفرنسددي الدولددة لمجلددس الشددهير كمبددالح للنظريددة القضددايية
 لهدذه والتفصديلية الرييسدية األحكدام معظدم على الحكم هذا إشتمل وقد.  3بوردو

                                                           
 راضدي، ليلدو مدازن. د ،650ص ، القانونيدة اإلدارية األعمال عبدالباسط، فؤاد محمد. د راجع للتفصيل: 1

 . 712ص نابلسي، منصور نصري ،317ص اإلداري، القانون
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30-3- بتدداريخ حكمدده فددي أقرهددا الددذي الفرنسددي، الدولددة مجلددس خلدد  مددن الطاريددة لظددروفا نظريددة: 3

 لمديندة الغداز بتوريدد الملتزمدة الشركة أن في القضية وقايع وتتلخص" بوردو" مدينة إنارة قضية بشأن 1916

 فدي االرتفداع بعد اتالنفق تغطي أن من كثيرا   أبعد تتقاضاها التي األسعار أن وجدت للعقد، تنفيذها أثناء بوردو،
 الفحدم سدعر ارتفدع بحيدث األولدى، العالمية الحرب نشوب عقب كبيرا   ارتفاعا   الغاز منه المستخرج الفحم أسعار
 فدي وارتفدع ،" فرنكدا 23" -1904 عدام فدي العقدد إبدرام عندد الفحدم طن ثمن كان فقد أمثاله، ثالثة من أكثر إلى
 مدن الشدركة طلبدت وقد.  مرهقا   إللتزاماتها الشركة تنفيذ معه أصبح مما ،"فرنكا   73" من أكثر إلى 1916 عام
 بشدروط وتمسدكت ذلد ، البلديدة فرفضدت المنتفعدين، علدى المفروضدة األسدعار رفدع معهدا المتعاقد المدينة بلدية

 ىعلد الندزاع عدر  وقدد. الخداص القدانون عقدود فدي المتبعدة" المتعاقدين شريعة العقد" قاعدة إلى استنادا   العقد

 ورد ذلد  وفدي ، للعقدد المدالي التدوازن إلعدادة كسدبب الطاريدة الظدروف نظريدة بددوره أٌقدر الذي الدولة مجلس
 القدددارة، أوربدددا فددي الفحدددم إنتدداج منددداط  مددن الكبيدددر الجدددزء العدددو الحدددتالل نتيجددة أنددده حيددث مدددن" ..  الحكددم

 طبيعدة بسدبب أو البدواخر علدى تيالءاالسد بسدبب سدواء فأكثر أكثر خطورة تتزايد التي بالبحر النقل ولصعوبات
 وهددو الفحدم، أسدعار فدي الحاليدة العالميدة الحدرب خددالل الطدار  االرتفداع فدنن ومددتها، البحريدة الحدرب أعمدال
 اللفدظ لهدذا المعتداد بدالمعنى اسدتثنايية طبيعدة ذات بأنهدا فقدط توصف ال نسبة بلغ الغاز صناعة في األولية المادة
 حدددود أقصددى وجدداوز الحسددابات، بكددل أخلددت لدرجددة الغدداز صددناعة تكلفددة فددي عارتفددا إلددى كددذل  أدى ولكندده
 السداب  الظدروف كدل الجتمداع نتيجدة وأنده االلتدزام، عقدد إبدرام عندد توقعهدا للطدرفين يمكدن كدان التي الزيادات
 شدغيلت كفالدة تسدتطيع ال بأنهدا التمسد  فدي ح  على إذن الشركة وأن مطلقة، بصورة العقد إقتصاد إنقلب بيانها
 وخلددص.."  أعدداله المددذكور العددادي غيددر الموقددف اسددتمر طالمددا أصددال   عليهددا المتفدد  الشددروط بددذات المرفدد 
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 ان الدبع  يدرى ولهذا.  القانونية نتايجها و تطبيقها شروط حيث من النظرية،
 . 1الطارية الظروف نظرية دستور يعد الحكم هذا

 قددوام هددي التددي المجددردة العدالددة فكددرة أسدداس علددى تقددوم النظريددة هددذه إن
 الجهدة هددف أن إذ. العامدة المصلحة تحقي  هو هدفها أن كما اإلداري، القانون
 أداء وحسددن  وإطددراد، بننتظددام العامددة المرافدد  سددير حسددن كفالددة هددو اإلداريددة
 مددع المتعاقددد هدددف أن كمددا. إنجازهددا سددرعة و المطلوبددة والخدددمات األعمددال
 تنفيدذ أثنداء طدرأت فدنذا. العامدة المصلحة تحقي  سبيل في دةالمساع هو اإلدارة
 فقلبددت العقددد، إبددرام أثندداء متوقعددة تكددن لددم أحددداث أو ظددروف اإلداري العقددد

 تنفيدذ تجعدل لدم أنهدا األحدداث أو الظدروف هدذه شدأن مدن كان وإذا إقتصادياته،
 ، المعقدول ديرالتق المتعاقدان قدره مما كلفة وأكثر عبيا   أثقل بل مستحيال ، العقد
 يحتملهدا التدي العاديدة المالوفة الخسارة تجاوز ذل  عن الناشية الخسارة وكانت
  المتعاقددد حدد  مددن فددنن. عاديددة وغيددر إسددتثنايية فادحددة خسددارة الددى متعاقددد أي

. تحملهدا التي الخسارة هذه في مشاركته اآلخر الطرف من يطلب أن المتضرر
 .2 جزييا   تعويضا   عنها فيعوضه

 :االستثنائية الظروف نظرية تطبيق شروط •

 ظدروف أو حدوادث تقع أن اإلداري العقد على النظرية هذه لتحقي  يشترط
 عددن أجنبيددة الحددوادث تلدد  تكددون وأن توقعهددا، بالوسددع ولدديس عامددة إسددتثنايية
 :3هي الشروط وهذه للعقد، المالي التوازن إختالل الى تفضي وأن العقد طرفي
 تنفيدذه وأثنداء العقدد إبرام بعد متوقعة غير عامة إستثنايية حوادث وقوع -1

 كارتفداع االقتصدادية، الظدروف قبيدل مدن تدداركها أو دفعها يمكن أال ،ويشترط
 كحدددوث طبيعيددا   أو الحددرب، إعددالن مثددل سياسدديا   أو فاحشددا ، إرتفاعددا   األسددعار
 ذلدد  وفددي متوقعددا ، يكددون ال أن الظددرف هددذا فددي ويشددترط.  فيضددان أو زلددزال

                                                                                                                                        
 أن عليهددا بدأن أخدرى ناحيدة ومدن االلتددزام، محدل المرفد  بضدمان الشدركة بددالتزام" قولده إلدى ذلد  مدن المجلدس
 بالتفسددير يسددمح الدذي.. القدداهرة قدوةال لموقددف المبهضدة النتددايج مددن جدزء   الوقتيددة الفتدرة هددذه خدالل فقددط تتحمدل
 مسددتحيال   العقددد تنفيددذ تجعددل ال الطاريددة الظددروف نظريددة أن يتضددح هددذا ومن.عاتقهددا علددى بتركدده للعقددد المتددزن
 يبقدى الطاريدة الظدروف نظريدة فدي فالتنفيدذ التنفيدذ، مدن المتعاقد تعفي التي القاهرة للقوة بالنسبة الحال هو مثلما
 مدن الطلدب فدي الحد  المتعاقدد تمدنح أنهدا إال العقدد، تنفيدذ مدن المتعاقدد تعفدي ال ذلد  لدىوع مره ، ولكنه ممكنا  
 أداء فددي واسددتمراره العددام المرفدد  لحمايددة ضددمانا   بدده، تلحدد  التددي الخسدداير بعدد  تحمددل فددي تسددهم أن اإلدارة
 .319ص اإلداري، القانون راضي، ليلو مازن. د راجع للتفصيل. انقطاع دون خدماته

 .731ص الساب ، المصدر نابلسي، منصور صرين. د: 1
 .663 ص القانونية، اإلدارية األعمال عبدالباسط، فؤاد محمد. د عن نقال  : 2
. د وكددذل . 185ص ،2009 الجديدددة، الجامعددة دار اإلداريددة، العقددود حلددو، راغددب ماجددد. د راجددع للتفصدديل: 3

 .407ص الساب ، المصدر الحسيني، حسين طه محمد
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 معندى علدى كبير حد إلى ينطوي الشرط هذا أن اإلداري، القضاء محكمة بينت
 يكن لم حالة إزاء نفسه اإلدارة مع المتعاقد يجد كأن معينة، صورة في المفاجأة
 أو للمشدروع األوليدة دراسته من وال الشروط دفتر على بناء ال حدوثها، يتوقع
 البصدير الشدخص لدىع تفدوت ال حيطدة مدن اتخدذه ما أو تنبيهه من الرغم على

 هدذا. بشدأنه والتعاقدد العدام المرفد  تسديير فدي اإلسهام على اإلقدام قبل باألمور
 الظدرف هدذا بنطداق فقط يتعل  ذل  كان ولو متوقع غير الطار  الظرف ويعد

 يتوقع يكن لم ولكنه األسعار، إرتفاع يتوقع المتعاقد كان فنذا بأصله، ال الطار 
 النظريدة وتطبد  متدوفرا   يعدد الشدرط فدنن. إليه صلتو الذي الحد إلى إرتفاعها

 . 1الحالة هذه في
 عدددن ومسددتقال   المتعاقددد إرادة عددن خارجدددا   الطددار  الحددادث يكددون أن -2
 متسددببا   كددان إذا النظريددة، هددذه مددن يسددتفيد أن المتعاقددد يسددتطيع فددال : إرادتدده
 اإلدارة تكون ال أن يلزم كذل .  مرهقا   التزامه تنفيذ جعل الذي الظرف بنحداث
 فدي ملزمدة فتكدون بفعلهدا، أو بخطيهدا الظدرف هدذا إحداث في تسببت التي هي
 أمدا المسديولية قواعدد وفد  ضدرر مدن لحقده عمدا المتعاقدد بتعدوي  الحالة هذه
 عمدل لنظريدة وفقدا   دونخطدأ المسدؤولية فكدرة إلدى اسدتنادا   أو الخطأ أساس على
 . 2األمير
 شدأن ومدن  مألوفدة غيدر خسداير لحداقإ إلدى الطدار  الظدرف يؤدي أن -3
 وإرهدداق للعقددد، المددالي التددوازن فددي اضددطراب إلددى تددؤدي أن الخسدداير هددذه

 مدن باالسدتفادة تسمح ال للمتعاقد بسيطة خساير حدوث فنن ذل  وعلى. المتعاقد
 تجاوز الطار  الظرف عن الناشية الخسارة تكون أن تستلزم التي النظرية هذه

 لتحديدد بمجملده العقدد إلى ينظر أن الواجب ومن هذا.  وفةالمأل العادية الخسارة
 الدذي العقدد جواندب مدن جاندب إلى ينظر فال بالمتعاقد لح  الذي اإلرهاق مدى
 إلدى أدت التدي األخدرى، العناصدر عدن ومعوضدا   مجزيدا   يكدون أن الممكدن من

 .3الخسارة
 االلتدزام در مدن القاضدي يتمكن لكي:  العقد تنفيذ في المتعاقد يستمر أن -4
 وهدذا تنفيدذه، يدتم ولدم قايمدا   االلتدزام يكدون أن يجدب المعقدول الحد إلى المره 
 بتحقيد  تسدمح الدزمن مدن مددة يمتدد أن شدانه من العقد يكون أن يستلزم الشرط

                                                           
 لإلصدددارات القددومي المركددز ،1/ط اإلداريددة، للعقددود العامددة األسددس خليفددة، عبدددالمنعم لعزيزعبدددا. د: 1

 . 221 ص ،2009 القانونية،
 .321 ص اإلداري، القانون راضي، ليلو مازن. د: 2
 .408 ص الساب ، المصدر الحسيني، حسين طه محمد. د: 3
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 العامدة المرافد  امتيداز عقدود فدي الغالدب فدي ذلد  ويحصدل الطارية، الظروف
 .1 العامة واألشغال التوريد وعقود

 : الطارئة الظروف نظرية تطبيق على المترتبة راالثا •
 تعفي ال  فننها شروطها، توافرت متى الطارية الظروف نظرية تطبي  فنن
 العقدد، تنفيدذ فدي باالسدتمرار ملزمدا   يبقدى فالمتعاقدد إلتزاماتده، تنفيذ من المتعاقد
 تنفيددذ تجعددل التددي القدداهرة القددوة عددن الطاريددة الظددروف نظريددة يميددز مددا وهددذا
 األمير عمل نظرية عن الطارية الظروف نظرية تختلف كما. مستحيال   لتزاماال
 يشدمل  كدامال ، تعويضا   المتعاقد تعوي  األمير عمل تحق  على يترتب أنه في
 الظددروف نظريددة فددي أمددا. كسددب مددن فاتدده ومددا خسددارة مددن المتعاقددد لحدد  مددا

 الطار  لظرفا عن نجمت التي الخساير إال يغطي ال التعوي  فنن  الطارية،
 .2المعقولة الحدود تجاوزت والتي
 :3المتوقعة غير المادية الصعوبات نظرية .3

 تنفيدذ عندد المتعاقدد مواجهة المتوقعة غير المادية الصعوبات بنظرية يقصد
 ومن. توقعها بالوسع يكن ولم العقد، إبرام عند يتوقعها لم مادية لصعوبات العقد
 تجعل وبالتالي ، العقد في المقرر الحد عن التكاليف زيادة الصعوبات هذه شأن
 بمعنى. 4 عليه كلفة أكثر سيكون ألنه ، اإلدارة مع للمتعاقد مرهقا   التنفيذ متابعة
 إسدتثنايية طبيعدة ذات صدعوبات حددوث عندد النظرية  هذه مضمون تبرز آخر
 العقدد تنفيدذ جعدل إلى وتؤدى ، العقد إبرام عند ما بحال توقعها يمكن ال ، شاذة
 هددذه تسددببه عمددا كامددل بتعددوي  يطالددب أن المتعاقددد حدد  مددن فيكددون ، مرهقددا  

 ترعة تطهير عملية في المقاول يصادف أن ذل  مثال.  أضرار من الصعوبات
 أن أو. 5 الموقدع هدذا مثدل فدي عدادة توجد ال ، حكمها في ما أو صخرية بطبقة

 األشددغال عقددود فددي وخاصددة األحيددان بعدد  فددي اإلدارة مددع المتعاقددد يصددادف
 التعاقددد، عنددد العقددد طرفددي حسدداب فددي تدددخل لددم متوقعددة غيددر ماديددة صددعوبات
 هدذه وفي.كلفدة وأكثدر اإلدارة مدع المتعاقدد على وطأة أشد االلتزام تنفيذ وتجعل

                                                           
 .131 ص ،2010 بيل،أر منارة، مطبعة اإلدارية، العقود راضي، ليلو مازن.د: 1
 .نفسها والصفحة نفسه المصدر: 2
 أول وكدان عشدر، التاسع القرن منتصف منذ إبتدعها وقد الفرنسي، الدولة مجلس صنع من النظرية هذه: 3

 فدي المجلس إنتهى حيث( 1864 /6 /24) في الصادر(( Duche))  حكم هو النظرية هذه يبرز قضايي حكم

 لكدي العقدد تنفيدذ أثنداء واجهتده متوقعدة غيدر ماديدة صعوبات اية عن اإلدارة مع دالمتعاق تعوي  الى الحكم هذا
 608ص الساب ، المصدر نابلسي، منصور نصري. د عن نقال  .  التنفيذ في اإلستمرار من يتمكن
 .607ص ، نفسه المصدر: 4
 .409ص الساب ، المصدر الحسيني، حسين طه محمد. د: 5
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 أدت إذا المتعاقدد تعوي  ضرورة على فرنسا في اإلداري القضاء درج الحالة
 النيددة أن أسدداس علددى د،العقدد اقتصدداديات قلددب إلددى واجهتدده التددي الصددعوبات
 العقدد،إنما فدي عليهدا المتفد  األسدعار أن إلدى إتجهدت العقدد ألطدراف المشتركة
 الصدعوبات بسبب األسعار في زيادة أي وأن العادية الظروف ظل في وضعت
 هدذه تظهدر مدا وغالبدا  . معهدا يتناسب خاص تقدير تتطلب المتوقعة غير المادية

 كتل نف  لحفر المتعاقد صادفت لو كما  طبيعية، ظواهر صورة في الصعوبات
 حيطددة مددن اتخددذه مددا رغددم توقعهددا وسددعة فددي يكددن لددم الصددالبة بالغددة صددخرية
 -: النظرية هذه لتطبي  يشترط عليه.  التنفيذ قبل للمشروع ودراسات
 

 :المتوقعة غير المادية الصعوبات نظرية تطبيق شروط •
 :يلي بما الشروط هذه تتمثل

 وترجدع:  ماديدة صدعوبات المتعاقدد، تواجده تديال الصدعوبات تكون أن .1
 إلدى الصدعوبات ترجدع  كدأن طبيعيدة، ظدواهر إلدى الغالدب فدي الصعوبات هذه
 تنفيذ المراد األر  أن المتعاقد يكتشف أن أو العقد، محل التربة طبقات طبيعة
 التكاليف و النفقات في مرهقة زيادة يقتضي مما صخرية طبيعة ذات فيها العقد
 غيددر نفقددات إلددى تحتدداج الددـمياه مددن غزيددرة طبقددات بوجددود المتعاقددد جددأيفا أو ،

 ولديس ، الغيدر فعدل إلدى الصعوبات ترجع قد كما.  وتجفيفها سحبها في عـاديه
 مواصفاته أو  إليها يشر ولم لشخص مملوكة قناة كوجود ، طبيعية ظواهر إلى
. 

 ترطشددد إ إذ:  عاديددده وغيدددر إسدددتثنايية الماديدددة الصدددعوبات تكدددون أن  .2
 لمسداحة التربدة مدن الصدلبه  الطبقدة كانت إذا مثال النظرية هذه لتطبي  القضاء
 بنسدبة أو واسدعه ولمسداحة عدادى غيدر بنمتدداد تكدون أن يجدب وإنمدا محدودة،
 كاندت إذا مدا مسدألة للقاضدي ويتدر .   العقدد محدل المنطقدة مجمدوع من كبيره

 الحداالت حسدب ذلد  لفويخت عدمه من استثنايي طابع ذات المادية الصعوبات
 .  حده على كل المعروضة

 لتطبيد  يشدترط:  متوقعده غيدر أو طارية المادية الصعوبات تكون أن  .3
. التعاقدد وقدت متوقعده وغيدر طاريدة الماديدة الصدعوبات تكدون أن النظرية هذه
 والفدى الشدروط دفتدر علدى  البنداءا   توقعهدا قدد يكن لم بحالة المتعاقد يفاجأ كأن

 ال حيطه من إتخذه أوما إليه نبه مما الرغم على أو للمشروع، وليهاال  دراساته
 تسدديير فددي المسدداهمة علددى اإلقدددام قبددل بدداألمور البصددير الشددخص علددى تفددوت
 .  بشأنه والتعاقد العام المرف 
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 التددوازن فدي اضدطراب تلحد  أن الصدعوبات هدذه شدأن مدن يكدون أن  .4
 بالمتعاقددد تلحدد  أن صددعوباتال شددأن مددن كددان فددنذا ذلدد  وعلددى:  للعقددـد المددالي
 أن الواجددب فمددن.  النظريددة هددذه فددي باالسددتفادة يسددمح ال فنندده بسدديطة، خسدداير
 هذا ويتبين. العقد إقتصاديات ليقلب المألوفة الخسارة يتجاوز حدا   الضرر يصل
 االجماليدة القيمدة علدى زيدادة المتعاقدد ينفقهدا التدي والتكداليف النفقدات مقدار من
 . 1للعقد

 لتطبيد  يشترط:  العقد طرفي أحد عمل غير من الصعوبات ونتك أن  .5
 آثارهدا زيدادة أو الصدعوبات أحداث  في دخل للمتعاقد يكون ال أن النظرية هذه

 علددى يخددرج لددم واندده آثارهددا تددوقى وسددعه فددي يكددن لددم اندده يثبددت وأن خطددورة
 كدوني ال أن آخر جانب من ويشترط.  التزاماته بتنفيذ قيامه أثناء  العقد شروط
 نظريدة مدن االسدتفادة يمكدن كدان وإن الصدعوبات، تلد  وجود في دخل لالدارة
 . 2 المجال هذا في األمير عمل

 هددذه مددن المتعاقددد يسددتفيد لكددي:  العقددد تنفيددذ فددي المتعاقددد يسددتمر أن  .6
 ، يواجههدا التي المادية الصعوبات رغم العقد تنفيذ في يستمر أن يجب النظرية
 ويفقدده العقدد بتنفيدذ إخاللده علدى تبده المتدر للجزاءات يتعر  فننه توقف، فنذا
 تتفد  النقطدة هذه وفي.   النظرية هذه إلى إستنادا   بالتعوي  المطالبة في الح 
 وعمدل الطاريدة الظدروف نظريتدي مع المتوقعة غير المادية الصعوبات نظريه
 . التزاماته من المتعاقد تحلل إلى تؤدى ال التي األمير
 

 :المتوقعة غير المادية الصعوبات نظرية تطبيق على تبةالمتر االثار •
 علدى االدارة مدع المتعاقدد حصدول النظريدة هدذه شدروط توافر على يترتب
 معددين مبلددغ بدددفع وذلدد   يتحملهددا، التددي األضددرار جميددع عددن كامددل تعددوي 
 حيدث مدن النظريدة هدذه تختلدف وبدذل . عليهدا المتفد  األسدعار على له إضافي
 االخيددره ،فهددذه الطاريدة الظددروف نظريدده عدن عليهددا تبدده المتدر والنتددايج سدببها
 قلدددب عنهدددا يندددتج اجتماعيددده أو اقتصدددادية أو سياسدددية ظدددروف بسدددبب تطبيددد 

 قددر علدى فيهدا التعدوي  ويقتصدر المدالي توازنده اخدتالل أو العقدد اقتصاديات
 مدن االميدر عمدل نظريده عدن تختلدف أنهدا كمدا.  االداره جهدة فيده تساهم محدد

                                                           
 .244 ص الساب ، المصدر يفة،خل عبدالمنعم عبدالعزيز. د: 1
 .410الحسيني،ص حسين طه محمد. د: 2
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 عددن صددادر خدداص أو عددام إجددراء بسددبب تطبدد  االخيددره فهددذه ، بهاسددب حيددث
 .1 النتيجة في معها تتف  ولكنها ، المتعاقده االداريه السلطة
 
 

                                                           
 .245 ص الساب ، المصدر خليفة، عبدالمنعم عبدالعزيز. د: 1
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 الخامس المبحث
 اإلداري العقد نهـاية

 إتحدداد عددن تنددتج قانونيددة تصدرفات خاصددة واإلداريددة عامددة العقددود بنعتبدار
. طدرف كدل كاهل على تقع التي ماتاإللتزا يبين العقد فنن األقل، على ارادتين
 سدب  الدذي النحدو علدى طدرف كدل كاهدل على تترتب التي الحقوق يوضح كما

 العقدد بهدا ينقضدي نهايدة، للعقدد تكدون أن بدد ال قدانوني، تصرف وكأي. شرحه
 . 1القانونية الساحة في حياته بها وتنتهي
 أسددباب عددن تمامددا   مختلفددة ليسددت ، االداري العقددد إنتهدداء أسددباب فددنن عليدده
 وإنتهاء تنفيذه هي العقد، إلنتهاء المشتركة االسباب فمن ، المدنيه العقود إنتهاء

 علدى العقدد أطدراف بدين واالتفداق ، النتهايده المحددد االجدل وحلول موضوعه،
 للعقدد إنتهداء حداالت يتضدمن االداري القدانون فدان ذل  من الرغم وعلى.إنهايه
 الددى المبحددث هددذا تقسدديم يمكددن االسدداس هددذا وعلددى. لددالدارة المنفددردة بدداالرادة
 :االتي وبشكل مطلبين

 .  االداري للعقد االعتيادية النهاية:   األول المطلب

 . االداري للعقد( االعتيادية غير)  المبتسرة النهاية:  الثاني المطلب
 

 األول المطلب
 اإلداري للعقد اإلعتيادية النهاية

 دون تقددع التددي النهايددة تلدد  هددي تياديددةاإلع أو الطبيعيددة بالنهايددة المقصددود
 ودون ، التحكديم مجدالس أو كالقضداء. العقدد أشدخاص خارج شخص من تدخل
 حدال حالده إعتياديدة نهايدة اإلداري العقدد ينتهدي و. التددخل هدذا لمثدل حاجة أي

 تسددير عندددما أي مضددمونه، بتنفيددذ الخدداص القددانون نطدداق فددي المدنيددة العقددود
 تعثددر هنددا  يكددون أن دون ومددن مندده للغددر  محققددة سدديرة تنفيددذه فددي أطرافدده
 األسداس هدذا وعلدى. لده المحدددة المددة بننتهاء أو.  أوانه قبل إننهايه الى يؤدي
 -: هما صورتان، اإلداري للعقد الطبيعية للنهاية فنن

 
ا  إنتهاءاا  اإلداري العقد إنتهاء: أوالا   : بتنفيله طبيعيا

 طرفيده على المترتبة االلتزامات فيذبتن طبيعي بشكل اإلداري العقد ينقضي
 بحسدب و التعاقديدة التزاماته بتنفيذ اإلدارة مع المتعاقد قام إذا اي ، كامال   تنفيذا  

 التزامدات مدن عليهدا مدا اإلدارة أدت المقابدل وفدي العقددن فدي الدواردة الشروط
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 قددد حينيددذ العقددد يكددون. المددالي المقابددل تسددليمه رأسددها وعلددى ، المتعاقددد تجدداه
 المطاف نهاية الى وصل قد يكون وبنستيفايه جميعها، أطرافه التزامات إستوفى

 الدثمن، المتعاقد وإستالم األشغال تل  بتنفيذ العامة األشغال عقد ينقضي فمثال  .1
 المتعاقدد وإسدتالم التوريدد محدل البضدايع تسدليم بنتمدام التوريد عقد ينتهي كذل 
 . اإلدارة من الثمن
 

ا   :  األجل بحلول طبيعيا   إنتهاءا   اإلداري العقد إنتهاء: ثانيا
 بغتفداق لتنفيدذه المحدددة المددة بننتهداء طبيعيدة نهايدة اإلداري العقد ينتهي قد
  الزمنيدة، العقدود مدن تعدد  اإلداريدة العقدود من خاصة طايفة توجد إذ. الطرفين
 المددة ههدذ إنتهداء فدنن  المددة، محددد العقدد كدان فمتدى ، معينة بمدة تحدد عندما
 يطب  األمر هذا أن كما. االلتزام عقود في الحال هو مثلما العقد، إنتهاء يستتبع
 فهددي ، بالصدديانة المتعلقددة العامددة األشددغال عقددود بعدد  فددي خاصددة بصددورة
 جميددع إنتهدداء يددتم لددم لددو حتددى ، العقددد فددي لهددا المحددددة المدددة بننقضدداء تنقضددي
 إرادة أن بمعندددى ، اإلدارة عمددد المتعاقدددد بهدددا يقدددوم أن يفتدددر  التدددي األعمدددال
 مدا فدنذا عليده.ومقدارها األعمدال لحجدم ال للوقدت األولويدة تعطي هنا األطراف
 فدأن  األجدل، ذلد  وحدل ، العقدد ذلد  لتنفيدذ معيندة زمنيدة مددة األطراف حددت
 علدى األطراف يتف  كأن ، له وإنقضاء العقد لذل  نهاية بمثابة تعد األجل نهاية
 يدوم مدن المددة تلد  حسداب يبددأ فننده واحددة، سنة لمدة برمي عام، مرف  صيانة
 .  2اليوم ذل  من سنة تمام بعد وينتهي باألعمال المباشرة
 

 الثاني المطلب
 اإلداري للعقد(  المبتسرة) اإلعتيادية غير النهاية

 و طبيعدي غيدر بشكل ينقضي بل ، طبيعية نهاية اإلداري العقد ينتهي ال قد
 قانونيدة أحكدام تثير التي هي اإلدارية العقود إنهاء في طريقةال وهذه. أوانه قبل
 العقدود وتنقضدي.  العقدد بفسدخ تسدمى الطريقة بهذه العقد نهاية أن التطبي  عند

 :  اآلتية األسباب بأحد الطريقة بهذه اإلدارية
 

 : 3(الرضائي الفسخ)  الطرفين باتفاق الفسخ: أوالا 
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 تنفيدذه، أتمدام أو مدته قبل العقد إنهاء على اإلدارة جهة مع المتعاقد يتف  قد
 علدى وتطبد . 1 الطدرفين رضدا إلدى يسدتند إتفاقدا   الحالة هذه في اإلنهاء ويكون
 بهدذه العقدد إنهداء يكون وقد. 2الخاص القانون عقود في اإلقالة أحكام هذا الفسخ
 بلق العقد إلنهاء نتيجة كسب من المتعاقد فات عما بالتعوي  مصحوبا   الطريقة
 .ذل  على المتعاقدان اتف  ما أوانه،إذا

                                                           
 .227 ص نفسه، المصدر الجبوري، خلف محمود. د: 1
 يتقدايال أن للعاقددين"  أن على المعدل 1951 لعام( 40) رقم العراقي المدني القانون من( 181) المادة تنص: 2

 ".إنعقاده بعد برضاهما العقد
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ا   :القانون بقوة الفسخ: ثانيا

 العامدة للقواعدد تطبيقدا   معينة حاالت في القانون بقوة اإلداري العقد ينقضي
 : ومنها
 يجب أنه إال محله، هال  حالة في بقوة العقد ينقضي :العقد محل هال  .1
 كان إذا ما وبين الطرفين إرادة عن خارج بسبب الهال  كان إذا ما بين التمييز
 يتحمدل أن دون العقدد ينقضدي األولدى الحالة ففي  لإلدارة، راجع بسبب الهال 
 اإلدارة فددنن  الثانيددة، حالددة فددي أمددا. اإلنهدداء بسددبب تعويضددا   الطددرفين مددن أي

 كدان إذا إال للعقدد، فيده تسدببت الدذي المبتسدر اإلنهداء هدذا عدن المتعاقدد تعو 
 المتعاقدد كدان للسدقوط آيلدة دور كهددم  عدام، إلجدراء تنفيدذا   دالتعاقد محدل هال 
 .األمير عمل نظرية شروط توافرت إذا بصيانتها، ملتزما  
 علدى االتفاق ويتم :العقد في عليها منصوص معينة شروط تحققت إلا .2
 مدن إعتبدارا   العقدد فينقضدي تحققهدا فيحالدة نفسده تلقاء من مفسوخا   يعد العقد أن
 .التاريخ هذا

 :واللااوائح القااوانيين فااي عليهااا منصااوص معينااة أسااباب تحققاات إلا .3
 معيندة تعليمدات أو قدانون كصددور تحققهدا، تداريخ مدن العقدد أنفسدا  يتم فعنديذ
 . 1 واإلمتيازات العقود بع  بننهاء تقضي
 

ا   :القضائي الفسخ: ثالثا

 أو اإلدارة طلددب علددى بندداء قضددايي، بحكددم اإلداري العقددد فسددخ يتقددرر قددد
 بطلدب الطريقدة بهدذه الفسدخ يدتم أنه يعني وهذا. معينة حاالت في معها تعاقدالم

 رفددع تددأريخ الددى الفسددخ آثددار وترتددد القاضددي، الددى المتعاقدددين أحددد بدده يتقدددم
 طرفدي أحد تنفيذ عدم عادة يكون الحالة هذه مثل في الفسخ سبب ألن الدعوى،
 :الحاالت هذه اهم ومن: 2إللتزاماته العقد

 إعفداء إلدى القداهرة القدوة تدؤدي :القااهرة القوة بسبب ئيالقضا الفسخ .1
 ولدم فيده دخدل ال أجنبدي بسبب تحققها أن ثبت ما إذا التزاماته تنفيذ من المتعاقد
 يعدد العقدد فنن القاهرة القوة تحققت ما إذا أنه ذل  ويتبين. توقعه وسعه في يكن

 التنفيدذ،وإذا على عاقدالمت ترغم أن اإلدارة تستطيع وال. نفسه تلقاء من مفسوخا  
 إلدى ترجدع التنفيدذ إسدتحالة بدأن حكدم علدى للحصدول القضاء إلى المتعاقد التجأ

                                                           
 خلددددف محمددددود.د وكددددذل  141 ص السدددداب ، المصدددددر اإلداريددددة، العقددددود راضددددي، ليلددددو مددددازن. د: 1

 .229 الجبوري،ص
 .229ص الجبوري، خلف محمود. د: 2



 

 133 

 القانون اإلداري العامة في ءيالمباد
 

 ذهب فقد ذل  ينشيهومع وال الفسخ يقرر الحالة هذه في الحكم فأن أجنبي، سبب
 يتعدين أنه إلى الدولة مجلس أحكام ببع  رأيه معززا   الفرنسي الفقه من جانب
 للقددوة العقددد بانفسددا  حكددم علددى للحصددول القضدداء لددىإ يلجددأ أن المتعاقددد علددى
 القدوة إلدى منهدا اسدتنادا   منهدا بقرار العقد إنهاء اإلدارة تستطيع حين في القاهرة
 .إداريا   فسخا   هنا الفسخ ويكون القاهرة
 بحكدم الفسدخ إن :العقدياة بااللتزاماات لإلخاالل كجزاء القضائي الفسخ .2
 بتنفيددذ اآلخددر الطددرف إلخددالل متعاقددد،ال أو اإلدارة طلددب علددى بندداء قضددايي
 إداري بقرار العقد فسخ ح  تمل  اإلدارة دامت ما للطرفين مضمون التزاماته،
 لتقرير القضاء إلى تلجأ فال العقدية، التزاماته تنفيذ في المتعاقد خطأ إلى استنادا  
 أن تبددين إذا بددالتعوي  عليهددا المتعاقددد رجددوع عدددم تضددمن لكددي إال الفسددخ،
 فرنسدا، فدي االلتزام إسقاط طلب حالة باستثناء. بالتعسف مشوبا   بالفسخ اقراره
 قضدايي بحكم إال الفسخ يتم أن يجوز ال أنه على مستقر الفرنسي القضاء أن إذ
. 

 حكدم علدى للحصدول القضداء إلدى اللجدوء مدن له بد فال للمتعاقد بالنسبة أما
 القضدداء حكددم وإذا جسددميا ، إخددالال   بالتزاماتهددا اإلدارة أخلددت    إذا العقددد بفسددخ
 . الدعوى رفع يوم إلى ترتد الفسخ آثار فأن بذل 

 بيندا   كمدا اإلدارة تملد  :العقاد تعاديل فاي اإلدارة حاق مقابل في الفسخ .3
 إتفاقدا   أكثدر أنده لها يتراءى بما جديدة وإضافةشروط العقد، شروط تغيير سلطة
 وإذا.بدالتعوي  المطالبة الح  هذا مقابل في المتعاقد ويمل  ، العام الصالح مع
 التعدديل، أوجددها التدي الظروف لمواجهة كاف غير التعوي  أن المتعاقد وجد
 اقتصاديات قلب في وتسبب الفنية، وقدراته المالية إمكانياته تجاوز التعديل وأن
 إلن التعدوي ، مدع  قضداييا   العقدد بفسدخ المطالبدة فدي الح  للمتعاقد فنن. العقد
 .1دايما   اإلدارة تصـرف هو الحالة هذه يف الفسخ مرجع
 

ا   ( : اإلداري الفسخ)  اإلدارة طريق عن الفسخ: رابعا

 دفداتر فدي أو العقدد فدي عليهدا يدنص التدي الحداالت بعد  فدي اإلدارة تمل 
 دون اإلداريددة، عقودهددا تفسددخ أن اإلداريددة العقددود اليحددة أو العامددة الشددروط
  متعاقدد، مدن أكثدر مع مبرما   العقد كان إذا كذل .القضاء إلى اللجوء إلى الحاجة
 مدددع العقدددد إنهددداء بدددين الخيدددار اإلدارة فتملددد  المتعاقددددين، هدددؤالء أحدددد وتدددوفي
 العقدد إنهداء ويتم.تنفيدذه فدي باالسدتمرار المتعاقددين باقي تكليف وبين ردالتأمين
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 أو القضدداء إلددى االلتجدداء إلددى الحاجدة دون مسددجل بخطدداب الحددالتين هدداتين فدي
 اإلداريدة عقودهدا تنهدي أن لدإلدارة أخر جانب ومن. أخرى إجراءات أي اتخاذ
 دون ،1ذلد  العامة المصلحة اقتضت إذا االيحة أو قانون في لنص الحاجة دون
 .2االقتضاء عند ذل  عن تعويضه مع التعاقد، جانب من خطأ وقوع
 

  
 الثالث الفصل

 ونبالقان العامة االدارة التزام وضرورة المشروعية مبدأ

 مبددددأ دراسدددة إرتأيندددا العامدددة لدددالدارة االداريدددة االعمدددال دراسدددة بعدددد   
 بنعمددال اإلعتددراف أو تصددور يمكددن ال أندده إذ الثدداني، البدداب فددي المشددروعية
 العامدددة اإلدارة تقيدددد بضدددرورة اإلعتدددراف أو تصدددور يدددتم مدددال العامدددة اإلدارة
 المشدروعية مبدأ حول أوال   يدور الفصل هذا في الحديث فنن هنا من.  بالقانون

 .بالقانون اإلدارة التزام ضرورة و
 

 االول المبحث
 المشروعية بمبدأ التعريف

 االول المطلب
 المشروعية مبدأ مدلول تحديد

 المشدروعية، مبددأ وهدو خاصدة، أهميدة ذو مبددأ المعاصدرة الدولدة يحكدم   

 نحياها لتيا الدولة أن ذل  .القانون سيادة مبدأ وهو وأشمل، أعم مبدأ عن تفرعا  

 وتخضدع بده تلتزم القانون، أشخاص من شخص أنها تعريفها في إستقر قد اآلن

 ال النهاييدة وقراراتهدا العامدة هيياتهدا أعمدال أن ذلد  علدى ترتيبا   يتعين فننه له،
 صددرت إذا إال بهدا، المخداطبين مواجهدة فدي وملزمدة نافدذة وال صحيحة تكون

 إذا بحيدث لده، الصدحيح بدالتطبي  أخدرى ندا  وأحيا بل له، وطبقا   قانون على بناء  

 حد  شدأن صاحب لكل ويكون مشروعة غير تكون ذل  غير على صدرت هي

 التدي األضدرار تعدوي  طلدب حد  عدن فضدال تنفيدذها، ووقدف إلغايهدا طلدب

 مبددأ يحكمهدا المعاصدرة الددول فدي العامدة المعنويدة فاألشدخاص. تسدببها

 وف  صدرت قد تكون مالم معيبة لهاوأعما قراراتها من يجعل الذي المشروعية

 .القانون
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 إحتدرام علدى بالرقابدة اإلدارة أعمدال علدى اإلداري القاضدي رقابدة وتتمثل 

 وتقريدر بنلغايهدا القانونيدة غيدر تصدرفاتها ومعاقبدة للقدانون اإلداريدة السدلطات

 مطداب  هدو مدا لكدل صدفة هدي إذن فالمشدروعية . منهدا للمتضدرر التعدوي 
 .1للقانون
 لدم الفقده فدان للقانون، اإلدارة خضوع المشروعية بمبدأ المقصود كان إن و

 بعد  يسدتخدم إذ. للقدانون الخضدوع لمصدطلح الددقي  المعنى تحديد على يتف 

 التعبيدرين إسدتخدام أن إال كمتدرادفين، والشدرعية المشدروعية تعبيدري الفقهداء

 الشداوي مندذر الددكتور تعبير وبحسب الشرعية فمبدأ منضبط ا، ليس كمترادفين
 لسلطة للخضوع الطوعي اإلستعداد مفادها سياسية، فكرة يجسد األصل في هو
 بضرورة األحوال من حال باي يشير وال. 2 سواها من أفضل بنعتبارها معينة
 .بالقانون السلطة هذه التزام
 قانونيدة، فكدرة يجسدد كونده آخدر، معندى الدى المشدروعية مبددأ يشدير بينمدا 
 القدانون نطداق وفدي.  محكومين و حكاما  . القانون لحكم يعالجم خضوع مفادها
 مبددأ هو المشروعية مبدأ فان عليه .للقانون اإلدارة خضوع الى يشير اإلداري

 سلطاتها بكافة الدولة خضوع من يعنيه بما القانونية الدولة مبدأ أو القانون سيادة

 أحكدام مدع لدولةا سلطات من تصدر التي التصرفات كل تتواف  أن أي للقانون،

 .3 القانون
 قددمت التدي الفقهيدة التعداريف مدن مجموعدة إيراد يمكن األساس، هذا على
 .المبدأ هذا بخصوص
 خضدوع أي القدانون، سديادة أنده علدى المشدروعية  مبددأ الدبع  عدرف فقد
 للقواعددد وأجهزتهددا هيياتهددا بكددل العامددة السددلطة فيهددا بمددا األشددخاص، جميددع

                                                           
 رسدالة تحقيقده، ضدمانات و اإلداري القدانون فدي المشدروعية مبددأ عالوندة، جميدل نعديم فدادي عدن نقال  :  1

 .11 ص ،2011 فلسطين، نابلس، الوطنية، النجاح جامعة ماجستير،
  الدستوري، القانون الشاوي، منذر. د الخصوص بهذا راجع:  2
 العربدددي، الفكدددر دار ،1ط اإلدارة، ألعمدددال رقابتددده و اإلداري القضددداء الطمددداوي، محمدددد سدددليمان. د:  3

 المصددرية الهييددة اإلسددتثنايية، الظددروف نظريددة علددي، مدددحت أحمددد: راجددع وكددذل . 21 ص ،1955 القدداهرة،
 الليَطددـَ  المشددروعية مفهددوم توسَّددعَ  البشددرية تطددور مددع أندده بالددذكر جدددير. 8ص ،1978 مصددر، للكتدداب، العامددة
 الوقدت فدي المبددأ وأصدبح ، فقدط المحكدومين طبقدة علدى يقتصر كان أن بعد سواء حدل  على والمحكومين الُحكام
 دول فهندا  ، الواسدع بمفهومده القدانون لمبداد  الحكدام خضدوع مددى لبيدان الددول لتصدنيف هاما   معيارا   الحالي
 المسدتبدة) األنظمدة هندا  مقابلها وفي ، قراطيةديم -قانونية دوال   فتـُسمى للمشروعية الحكام خضوع فيها يسود

 .القدوانين هدذه سدنوا مدن هدم الحكدام كان وإن حتى . للقانون حكامها خضوع ترف  التي(  الديكتاتورية) أو )
ا المسدتعملة األسداليب أمدام فقدط نسدبية األمدور فنن ديمقراطية، أنها على المصنفة الدول في وحتى  وعالنيدة سدرا

 أو(  الخاصددة والقددوانين كاالسددتثناءات)  قانونيددة صددبغة ذات ذرايددع تحددت القددانون تطبيدد  يوتحاشدد للمراوغددة
 (.الددخ... المختلفددة والضددغوط الرشددوة و النفددوذ كاسددتغالل)  تُْحَصددى ال و تددـُعَد ال مشددروعة غيددر بأسدداليب
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 خضوع تعني فانها اإلدارية، المشروعية أما بالدولة، فعولالم السارية القانونية
 للنظدام )العامدة اإلدارة)  التنفيذيدة السدلطة عدن الصدادرة والتصدرفات األعمدال
  .1بالدولة السايد القانوني

 تعندي والتدي القانونيدة، الدولدة بفكدرة يتصدل مبددأ بأنده"  الدبع  عرفه كما

 والتصدرفات األعمدال وجميدع نشداطها صدور كدل فدي للقدانون الدولدة خضدوع

 الدولدة، فدي العامدة السدلطات جميدع علدى يكدون لدذل  وتبعدا   عنهدا، الصدادرة

 فدال ألحكامده، والرضدو  للقدانون الخضدوع والقضدايية، والتنفيذيدة التشدريعية

 إال بهدا المخداطبين مواجهة في صحيحة السلطات هذه وتصرفات أعمال تكون

 غيدر أصدبحت لهدا، بالمخالفة صدرت هي ننف القانون، لقواعد مطابقتها بمقدار

 .2"مشروعة

  العدام بمفهومده للقدانون الخضدوع " بأنده الفقهداء  بعد  عرفده فقد وأخيرا  

 في للقانون جميعها تخضع الدولة فسلطات للقانون، والمحكومين الحكام خضوع

 .3 "عنها تصدر التي التصرفات ومختلف نشاطها صور كل
 

 الثاني المطلب
 المشروعية مبدأ مصادر

 كمجموعدة الضدي  بمعناه للقانون الدولة خضوع المشروعية بمبدأ يقصد ال

 عن صادرة رسمية نصوص

 العدام بدالمفهوم للقدانون خضدوعها بده المقصدود وإنمدا ، التشدريعية السدلطة

 بالقواعدد بددءا الدولة، في القانونية القواعد مختلف يضم الذي والواسع والشامل

 قواعدد و الدوليدة االتفاقيدات و المعاهددات فدي الدواردة القواعدد و الدسدتورية
 سدريان يمتد و باللوايح، عليه يطل  ما أو التنظيم نصوص و بل العادي القانون

 غيدر و مكتوبدة قواعدد مدن المشدروعية مصدادر كدل ليشدمل المشدروعية مبددأ

 اإللدزام و القوة حيث من متدرجة قواعد من يحتويه لما التشريع فيشمل . مكتوبة
 مبددأ يشدمل كمدا اللدوايح، و العدادي التشدريع و والمعاهددات الدسدتور قواعد من

 العامدة والمبداد  كدالعرف المشدروعية لمبددأ األخدرى المصدادر المشدروعية

 .للقانون

                                                           
 عنابدة، لتوزيدع،وا للنشدر العلدوم دار اإلداريدة، المنازعدات فدي الوسيط بعلي، الصغير محمد عن نقال  :  1
 8 ص ، 2009
  7ص ،  2003، اإلسكندرية المعارف، منشأة ، اإلداري القضاء شيحا، عبدالعزيز إبراهيم:  2
 مربداح قاصدي جامعة ماجستير، رسالة المشروعية، مبدأ تحقي  ضمانات زروقي، عبدالقادر عن نقال  :  3

 .7ص ،2013 الجزاير، ورقله،
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 تصدرفاتها فدي االدارة التدزام علدى ينصدب االداريدة المشدروعية فدنن عليده

 القواعدد االداريدة وعيةالمشدر مجدال فدي بالقدانون والمقصدود القدانون، بداحترام

 غيدر أو مكتوبدة كاندت سدواء أي شدكلها، كدان وأيدا مصددرها كدان أيدا الملزمدة

 كالسدلطة عنهدا أجنبيدة هييدات مدن االدارة على مفروضة كانت وسواء مكتوبة،

 المنبدع نفسها االدارة كانت أو القضايية، والسلطة التشريعية والسلطة التأسيسية

  القواعد لهذه المصدر أو
  -: المصادر من نوعين المشروعية مبدأول
 . المشروعية لمبدأ المكتوبة المصادر: أوال   -

 . المشروعية لمبدأ المكتوبة غير المصادر:  ثانيا  

 
 المشروعية لمبدأ المكتوبة المصادر:  أوالا 

 والقدانون الدسدتور، :المشدروعية لمبددأ المدونة أو المكتوبة المصادر تشمل

 و الرييسددي التشددريع – األساسددي التشددريع)  تعليمدداتوال واالنظمددة العددادي،
 (الفرعي التشريع
 

 ( : األساسي التشريع)  الدستور

 االداريدة والمشدروعية عامة، بصفة للمشروعية هاما   مصدرا   الدستور  يعد

 السدلطة فيهدا بمدا الدولدة فدي الموجدودة الهييات جميع به تلتزم اذ خاصة، بصفة

 القواعدد وتحتدل .ومحكومين حكاما   الجميع مواجهة في نافذة وأحكامه التنفيذية،

 المرجدع الدسدتور القواعدد تعدد وبدذل  الدولة، في القانوني الهرم قمة الدستورية

 بعدم االعمال هذه يوصم ومخالفتها االدارة، اعمال ودستورية لمشروعية االول

 .بااللغاء جديرة ويجعلها المشروعية
 الرييسدية القانونيدة القواعدد مدن مجموعدة بأنهدا الدسدتورية القواعدد وتعرف

 فدي االساسدية السدلطات وتدنظم الحكومدة شدكل وتبدين الدولدة، وضدع تحدد التي

 االفدراد حقدوق وتعدين بينهدا، والعالقدة منهدا كدل اختصاصدات وتحددد الدولدة

  . وواجباتهم
 
 : (العادي التشريع)  العادية القوانين .1

 تقررهدا التدي القانونيدة اعددالقو مجموعدة العدادي القدانون قواعدد تعندي

 وهي عية،يالتشر السلطة وتصدرها
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 القواعدد تددرج حيدث مدن ةيالدسدتور القواعدد بعدد الثانيدة المرتبدة فدي تدأتي

 علددى بالتددالي. دسددتورية غيددر كانددت واال تخالفهددا اال جددبي ولددذل  القانونيددة،
 مددن الصددادرة التشددريعات فددي المنصوصددة القواعددد مراعدداة االداريددة الهييددات

 ومعرضددة مشددروعة غيددر تعددد واال قراراتهددا اصدددار عنددد التشددريعية لسددلطةا
 .االداري القضاء محاكم قبل من لاللغاء
 : (الفرعي التشريع)  والتعليمات األنظمة .2
 مدن( والتعليمدات األنظمدة) بـــ يسمى ما أو التنظيمية اإلدارية القرارات إن
 عاتيتشدر بمثابدة مجملهدا يف هي ة،ياالدار المشروعية لمبدأ االساسية المصادر
 مددع وتشددتر . بذاتدده مركددزا   تخددص وال ومجددردة عامددة قواعددد تتضددمن ةيددإدار

 زاوية من ويختلفان ومجرد، عام بشكل يصدر منها  كل ان في العادي القانون
 العدددادي القدددانون مدددن أدنددى مكاندددة والتعليمدددات االنظمددة تحتدددل حيدددث التدددرج،
 يصددر حيدث االصددار، جهدة حيدث نمد يختلفدان كذل  مخالفتها، عدم ويشترط
 .التنفيذية السلطة من االنظمة تصدر بينما التشريعية السلطة من العادي القانون

 :.1منها عدة انواع الى االنظمة وتنقسم

 تصدددرها التددي التنظيميددة االداريددة القددرارات وهددي: التنفيذيددة االنظمددة •
 وتتبعه، بالقانون قيدتت وهي التنفيذ، وضع القانون وضع بهدف التنفيذية السلطة
 .تنفيذه تعطل أو اليه تضف أو فيه تعدل ان تمل  وال

 تصدددرها التددي التنظيميددة االداريددة القددرارات وهددي: الضددرورة أنظمددة •
 أمدن تهددد عاجلدة استثنايية ظروف لمواجهة البرلمان غيبة في التنفيذية السلطة
 ينظمهددا امددور ظمتددن ان خاللهددا مددن التنفيذيددة السددلطة فتملدد  وسددالمتها، الدولددة
 فددي التشددريعية السددلطة علددى القددرارات هددذه تعددر  ان ويجددب أصددال   القددانون
 .ألقرارها فرصة أقرب

 تصددرها التدي التنظيميدة االداريدة القدرارات وهي: التفويضية االنظمة •
 الداخلدة المسدايل بعد  لتنظديم التشدريعية السلطة من بتفوي  التنفيذية السلطة
 . القانون قوة القرارات لهذه ويكون التشريع، نطاق في اصال  

 تصدددرها التددي التنظيميددة االداريددة القددرارات وهددي: المسددتقلة االنظمددة •
 لددم التدي االمددور بعد  تنظدديم الدى القددوانين تنفيدذ تتعدددى التدي التنفيذيددة السدلطة
 المرافدد  تنظدديم كأنظمددة التشددريع، مددن وظيفتهددا قتقتددرب القددانون اليهددا يتطددرق
 .الضبط وأنظمة العامة

                                                           
 .ومابعدها 31 ص الساب ، المصدر االداري، القضاء أصول راضي، ليلو مازن.د: ذل  في ينظر:  1
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ا   : المشروعية لمبدأ المكتوبة غير المصادر:  ثانيا

 العامدة والمبداد  العدرف المشدروعية لمبددأ مكتوبدة الغيدر المصدادر تشدمل

 -: كاآلتي للقانون،
)  معددين سددلو  إتبدداع علددى الندداس إعتيدداد هددو بددالعرف يقصددد:  العاارف .1
 تعرضدوا واإل السدلو ، بهدذا اإللتدزام بضدرورة اإلعتقداد مع( فعال   أم كان قوال  

. ومعدامالتهم عداداتهم فدي النداس عليده تعدارف ما كل هو أو.  القانونية للمسايلة
 معيندة مسدالة فدي المطرد اإلدارة سلو  هو اإلداري القانون نطاق في والعرف
 معهددا والمتعدداملون اإلدارة تصددبح بحيدث معينددة، زمنيددة لفتدرة معددين نحددو علدى

 العدرف فدي ويشدترط ولكدن. السلو  ذل  عن المتولدة القاعدة بنحترام ملزمين

 يكدون ال أن اإلداريدة، وللمشروعية اإلداري للقانون  مصدرا   باعتباره اإلداري

  .1 بالدولة القانونية القواعد تدرج مبدأ الحترام ضمانا   للتشريع، مخالفا  
 غيدر القانونيدة القواعدد تلد "  بهدا يقصدد:  للقاانون العاماة المبااديء .2

 أحكامده، فدي ويعلنهدا القضداء يسدتنبطها أو يكتشدفها أو ايقررهد التدي المكتوبدة

 على يتعين المشروعية، مصادر من مصدرا بذل  وتصبح إلزامية، قوة فتكسب

 كدان المبداد  تل  اإلدارة خالفت ما فنذا عليها، الخروج وعدم احترامها اإلدارة

 وحد   مشدروع، غيدر تصدرفها وعدد المشدروعية، لمبددأ انتهاكدا غددت عملهدا

 .2 "العام القانوني للمبدأ المخالف اإلداري القرار إلغاء اإلداري اضيللق

 
 
 
 

                                                           
 .19ص الساب ، المصدر زروقي، عبدالقادر:  1
 .20 ص نفسه، المصدر:  2
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 الثاني المبحث
 وموازنتها المشروعية تطبيق شروط

 األول المطلب
 المشروعية تحقيق أو تطبيق شروط

 علدى القانون مباد  أهم كاحد ، مميزا   مكانا يحتل المشروعية مبدأ كان وإذا
 عدن يدنجم شدروط ثالثدة تدوفر يفدر  الواقدع ر أ فدي تجسيده فان ، اإلطالق

 و معدالم إختفداء وبالتدالي القدانون سديادة بمبددأ يسدمى مدا غيداب أحدداها تخلدف
 : هي الشروط وهذه .القانونية الدولة مظاهر
 

 :السلطات بين الفصل بمبدأ األخل: أوالا 
 علدى الدولدة في األساسية السلطات توزيع السلطات بين الفصل بمبدأ يقصد

 لمدا ، واحددة هييدة فدي السدلطات هدذه ترتكدز أن يجدب ال بحيدث مختلفدة، ياتهي
 السدلطات إجتمعت إن أنهما ذل  الخطورة، بالغة قانونية آثار من ذل  عن ينجم
 فدال ، وتعسدف  إنتها  حدوث ذل  على ويترتب إال ، واحدة هيية يد في الثالث
 هذا على فصارت يذيةالتنف الهيية يد في وتركزت السلطات اجتمعت إذا يتصور
 األخيدرة هدذه تسدلم أن  التنفيدذ وثالثدة القضداء وأخدرى التشدريع فدي يدد النحدو

 مدن لهدا، تدابع جهداز وهدو .القضداء أمام للحساب وقوعها أو للجزاء بخضوعها
 ،"السدلطة توقدف السدلطة": أن القدول إلدى "مونتيسدكيو" الفقيده ذهدب ذلد  أجدل
 ال حتدى سدلطة كدل علدى الرقابدة مدن وعن بنحداث كفيل السلطات تعد أن بمعنى
 .1 المشروعية مبدأ احترام إلى النهاية في يؤدي بما بالقرار تتفرد

 :اإلدارة الختصاصات الواضح التحديد: ثانيا

 و أعمدال كاندت إذا إال الواقدع أر  في المشروعية مبدأ يتحق  أن يمكن ال
 تحديدد سدر يعدود و محدددة، و واضدحة التنفيذيدة أو اإلداريدة السلطة صالحيات

 التشدريعية السدلطة صدالحيات أن إلدى سدواها دون التنفيذيدة السدلطة صالحيات

 العمل لممارسة العامة القواعد بتبيان الدولة ور دست يتكفل ما عادة و واضحة،

 ووظدايف صدالحيات أن كمدا .القواعدد هدذه تفصيل القانون ويتولى ، التشريعي

 المنازعدات فدي الفصدل تتدولى التدي فهدي ومحدددة، واضدحة القضدايية السدلطة
  .بها المعمول لإلجراءات وطبقا   القانون يقره بما والخصومات
 السلطة أنها إعتبار على اإلدارية أو التنفيذية للسلطة بالنسبة األشكال ويبقى
 تحديد يفر  بما ، الهياكل حيث من أكثرها و باألفراد، وإحتكاكا عالقة األكثر

                                                           
 ندور كدده بدن عن نقال   الدنمار ، العربية، األكاديمية اإلداري، القانون في محاضرات بوضياف، عمار:  1

 ،2015 الجزايدر، ، بسدكرة خيضر، محمد جامعة, ماجستير رسالة ،اإلداري القرار في المشروعية مبدأ الدين،
 11ص
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 بمدا العامدة وأحكامده أصدوله فدي األقدل على تحديدا صوالختصا التعامل مجال
 .  اإلداريدة الجهدات تعسدف عددم يضدمن وبمدا المشدروعية مبددأ رم ا احت يكفل
 المركزيدة المختلفدة اإلداري الجهدات اختصداص تحديدد عدن يدنجم فانه هنا ومن

 و المشدروعية مبددأ تجسيد  و األعمال مع يتالءم ما توفير أولمرفقية واإلقليمية
 فيلزمهدا معين، باختصاص اإلدارة ضبط يوجب المشروعية مبدأ فان لذل  بع ات

 التنظديم عندوان تحدت يددخل مدا وهدذا محددد إطدار ضدمن معيندة بأعمدال بالقيدام
 لتباشدر اإلداريدة الجهدات اختصاصدات ضدبط إلدى الدولدة فتسدعى اإلداري،
 أنشداء تدولى مدن ،فهدي العامة المصلحة تحقي  بقصد ومتنوعة واسعة نشاطات
 علدى المحافظدة تكفدل مدن وهدي ااألفدراد، حاجدات إشدباع بقصد العامة المراف 
 سواء أنشطتها بساير للقيام وسايل يديها بين القانون وضع من العام،وهي النظام
 . 1العقد أو القرار وسيلة
 

                                                           
 .6ص ،1977 اإلسكندرية، المعارف، منشأة اإلداري، القضاء عبد ، بسيوني عبدالغني:  1
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ا   :فعالة قضائية رقابة وجوب: ثالثا

 أجهدزة ينبد االختصداص توزيدع يفدر  المشدروعية مبددأ أن القدول سدب 

 والمحددة بها المنوطة باألعمال القيام إلى سلطة كل تبادر بحيث المختلفة الدولة

 ويفتدر  الماليمدة النصدوص حتدى أو القانون قواعد أو الدستورية القواعد في

 السلطة توقعه زء ا ج ما قاعدة مخالفة عن ينجم أن االختصاص قواعد رسم بعد

 وجدب قدانوني أثدر ترتيدب دون سلطة كل ودحد رسم من الفايدة ما إذ. القضايية

 المخالفة؟ عند تطبيقه
 التدي القضدايية السدلطة تفرضده مدا جدل يفدر  المشدروعية مبددأ فدان عليه

 فلدو ،1التجداوز ثبدوت حالدة فدي للقدانون المخدالف علدى الجدزاء توقيدع تتدولى

 موظف بفصل فقامت  مشروع غير قرار أصدرت اإلدارية السلطة أن تصورنا

 تمكينده دون أو نفسده عدن الدفاع ح  ممارسة من مثال   تمكينه دون تهوظيف عن

 مثل في ،فان التأديبية الجلسة لحضور تبليغه دون أو التأديبي ملفه االطالع من

 للقضداء يعود و مشروع غير قرارها اعتبر و القانون تجاوزت قد الحاالت هذه

 وعليه .السبب لذات إلغاؤها ثم ومن القرار، مشروعية بعدم التصريح المختص

 مكانته يحفظ من وهو المشروعية لمبدأ الواقي الدرع بأنه القضاة وصف لنا ح 

 . القانون دولة مظاهر و معالم تمثل كلها وهذه .له الخضوع يفر  و وهيبته
 

                                                           
 ،1995 القدددداهرة، العربددددي، الفكددددر دار ،(التأديددددب قضدددداء)  اإلداري القضدددداء الطمدددداوي، سددددليمان. د:  1

 .225ص
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 الثاني المطلب
 المشروعية مبدأ موازنة

 
 :الحكومة أعمال أو السيادة أعمال نظرية: أوالا 

 المشدروعية مبدأ على إلستثناءات أخطر من السيادة أعمال نظرية  تعد    
 إبتكدار مدن األصدل فدي هدي النظريدة وهدذه. الحكومة أعمال أيضا عليه ويطل 
 عدن التخلدي إلدى إضدطرته تاريخيدة ألسباب اقرها الذي الفرنسي الدولة مجلس
 ديلدو – عرفهدا وقدد معيندة سياسدة ضغط تحت األعمال هذه على رقابته فر 
 لدن قابلدة ليسدت التنفيدذ سدلطة عدن الصدادرة األعمدال من طايفة" بأنها – بادير
 العدادي بجهتيده القضداء أمدام التعوي  دعوى أو اإللغاء لدعوى موضعا   تكون

 نظريددة عددن تختلددف النظريددة هددذه أن التعريددف هددذا مددن والواضددح"  واإلداري
 يمكنهدددا السددديادة أعمدددال أن فنجدددد,  االسدددتثنايية والظدددروف التقديريدددة السدددلطة
 الرقابددة أنددواع مددن نددوع ألي التخضددع ألنهددا المشددروعية قواعددد علددى الخددروج
 المشدروعية بقواعدد األخذ على االستثنايية الظروف نظرية تقوم بينما القضايية
 التقديريدة السدلطة وكدذل  الرقابدة لسدلطة خضدوعها بجاندب الخاصة االستثنايية

 . 1 المشروعية مبدأ نطاق داخل العمل في اإلدارة حرية تمثل

 

                                                           
 دراسدة العدرب، المحدامين منتددى للقدانون، اإلداريدة السلطة خضوع المالكي، عجير بن محمد عن نقال  :  1

 .10/2/2017 الزيارة تأريخ)  اآلتي اإللكتروني الرابط على متاحة

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Displa

y&ID=43094&Type=3 
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 :السيادة أعمال تحديد معايير

 : السياسي الباعث معيار •
 أحكام في حين إلى أيضا به وأخذ فرنسا في ظهرت التي المعايير أو يعتبر
 أعمددال مددن عمددل أي فددنن المعيددار هددذا وبموجددب. المصددري اإلداري القضدداء
 وال السيادة مالأع من يعتبر فننه سياسيا   عليه الباعث كان متى اإلدارية السلطة
 . اإلداري القضاء لرقابة يخضع

وقددد واجدده هددذا المعيددار عدددة انتقددادات أدت إلددى اسددتبعاده مددن مجددال تحديددد 
 أعمال السيادة: 

 دايدرة فدي تددخل التدي األعمدال نطداق توسديع إلدى أدى المعيدار هذا أن .1
 السدلطة أعمدال  علدى القضداء رقابدة نطداق ضدي  ذلد  عدن فندتج السديادة عمل
 . يذيةالتنف

 الباعث بأن التذرع التنفيذية السلطة تستطيع حيث محدد غير معيار انه .2
 هددذه اسددتبعاد إلددى يددؤدي ممددا سياسدديا   أعمددال مددن تصدددره مددا غالبيددة وراء مددن

 .القضاء رقابة من األعمال
 عدن األفدراد يعجدز إذ األفدراد وحريات حقوق على خطورة يشكل انه  .3
 إذا القضاء أمام وحرياتهم حقوقهم تمس تيال التنفيذية السلطة أعمال في الطعن
 .سياسي بباعث األعمال هذه أصدرت بأنها السلطة هذه تذرعت ما

 سددنة مددن المعيددار هددذا الفرنسددي الدولددة مجلددس هجددر فقددد األسددباب لهددذه 
 الخدداص الموضددوعي المعيددار عليدده يطلدد  بمعيددار األخددذ إلددى واتجدده م1875
 .  العمل بطبيعة

 :  العمل بطبيعة صالخا الموضوعي المعيار •

 الصدادر العمدل طبيعدة فدي يتمثدل موضدوعي أسداس علدى المعيار هذا يقوم
 وبواسدطتهما وإداريدة حكوميدة:  وظيفتدين لهدا أن باعتبدار التنفيذية السلطة عن
 الحكوميددة الوظيفددة علددى بندداء صددادرا   العمددل كددان فددنذا عمددل كددل طبيعددة تحدددد
 .القضاء رقابة من يخرج تاليوبال السيادة أعمال من فننه التنفيذ لسلطة
 مددن فنندده التنفيددذ لسددلطة اإلداريددة الوظيفددة علددى بندداء صددادرا   كددان إذا أمددا
 . القضاء لرقابة تخضع التي اإلدارية األعمال
 السديادة أعمدال لنطداق بتضدييقه سابقه على أفضليته رغم المعيار هذا ولكن

 :زاوايا من عليه مأخوذ أنه إال
 .انضباطه وعدم غموضه .1
 ومددا الحكومددة اختصدداص فددي يدددخل مددا بددين التفرقددة يصددعب أندده مدداك  .2
 .اإلدارة اختصاص تحت يندرج
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 مما الدولة لمجلس القضايي النهج لتفسير عليه االعتماد يمكن فال وبالتالي  
 إلددى ويلجددأ السدديادة ألعمددال العقلددي التعريددف عددن يسددتنكف اإلداري الفقدده جعددل
 . ييةالقضا القايمة عليه يطل  تجريبي معيار
 

 :القضائية القائمة معيار •
 ومحكمة الدولة مجلس رأى ما السيادة أعمال من يعد المعيار هذا بمقتضى 
 كمددا ماليمددة أو مناسددبة ألسددباب كددذل  يكددون أن يجددب أندده االختصدداص تنددازع
 مدن عمدال القضايية والقايمة القضاء أحكام إلى الرجوع فعد بادير، ديلو يصفها
 : هي متنوعة مجموعات أربع على تشتمل ايمةالق وهذه السيادة أعمال
 .  بالبرلمان التنفيذية السلطة لعالقة المنظمة األعمال .1
 . الخارجية الدولة بشيون المتصلة األعمال .2
 . بالحرب المتعلقة األعمال .3
 . 1 الداخلي باألمن الخاصة التدابير .4

 قددانونال لسدديادة حقيقيددا   إسددتثناء   تمثددل السدديادة أعمددال فددنن القددول وخالصددة
 مبدددأ حسدداب علددى" العليددا السياسددية بالضددرورة" يسددمى لمددا صددارخا   وتجسدديدا  

 على خطرة تكون قد ألعمال التصدي بوسعه ليس اإلدارة فقاضي المشروعية،
 بعدددم يحكددم أن إال اليملدد  عليدده تعددر  وعندددما وطمددـأنينتهم األفددراد حريددة

 . االختصاص

 يتعلد  فيمدا وباألخص السيادة أعمال بوجاهة التسليم من البد فننه ذل  ومع
 التقليدل ويمكدن العليدا السياسدة  تمدس التدي الداخليدة واألمور الخارجية بالشيون
 . اليها اللجوء في المغاالة عن باالبتعاد النظرية هذه خطورة من

 
ا   :لإلدارة التقديرية السلطة نظرية: ثانيا

انون يعدددد موضدددوع السدددلطة التقديريدددة لدددإلدارة مدددن أدق موضدددوعات القددد
اإلداري ، وأكثرها إثارة وحيوية، وأحد المعالم المميزة التي تدور حولها معظم 
دراسددات هددذا القددانون وإشددكالياته المختلفددة ، وقددد عبددر األسددتاذ فددالين عددن ذلدد  
بقوله " لو شينا تعريدف القدانون اإلداري فدي بضدع كلمدات ، لقلندا بعدد إسدتبعاد 

ندده القددانون الددذي يعنددي بدراسددة السددلطة الدراسددة الوصددفية للهييددات اإلداريددة، بأ
 .2التقديرية لإلدارة، والقيود التي ترد على ممارستها لهذه السلطة" 

                                                           
 .نفسها صفحةوال الساب  المصدر المالكي، عجير بن محمد:  1
 الدرابط علدى متاحدة دراسدة اإلداريدة، المشدروعية لمبددأ األساسدية المالمدح الجهمدي، خليفدة. د عن نقال  :  2

 (.10/2/2017 الزيارة تأريخ) اآلتي اإللكتروني
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وبصددرف النظددر عددن الجددذور التاريخيددة األولددى التددي اسددتمدت منهددا     
، فننه يمكن تعريفها بأنها تعني الدور المتاح، 1السلطة التقديرية وجودها الحالي

اشددرة اإلدارة اختصاصدداتها فددي شددتى مجدداالت نشدداطها، أو الحيددز الممكددن، لمب
بحيث إذا خولها القانون اختصاصا تقديريا في شأن ما، فنن سدلطتها حيدال هدذا 
الشأن تكون تقديرية، أما إذا جعل القدانون اختصاصدها مقيددا فدي أمدر مدا، فدنن 

ية ومؤدى ذل  أن السلطة التقدير .2سلطتها تكون إزاء هذا األمر بدورها مقيدة 
تثبت لإلدارة عندما ال يقيدها القانون مقدما بمسدل  معدين، ويكدون اختصاصدها 
مقيدددا، فددي المقابددل، حينمددا يكددون مسددلكها قددد تحدددد سددلفا فددي قواعددد القددانون، 
  وبالتالي فنن المرجع في تحديد السلطة التقديرية لإلدارة، يكدون بدالرجوع إلدى

 مجموع القواعد القانونية التي تحكم نشاطها .
فالسلطة التقديرية لإلدارة تعني أن القواعد القانونية المختلفدة، قدد وفدرت    

لها قسطا من حرية التصرف في ممارسة نشاطها، وتقدير مدا تدراه مناسدبا مدن 
إجراءات حيال ما تواجهه مدن وقدايع فدي الحيداة اإلداريدة، فهندا  عالقدة وثيقدة 

طاق مبدأ المشروعية، وحدود وبين ن تربط بين مدى تمتع اإلدارة بهذه السلطة،
رقابة القضاء على أعمال اإلدارة، وتدور معظم تعريفات الفقه اإلداري للسلطة 
التقديرية حول هذه العالقة، من ذل  التعريدف الدذي صداغه األسدتاذ ميشدو بأنده 
"توجد سلطة تقديرية في كل حالة تتمتع فيها اإلدارة بحرية التصدرف، دون أن 

 نونية تلزمها مقدما بالتصرف على نحو معين". تكون هنا  قاعدة قا

                                                                                                                                        

https://khalifasalem.wordpress.com/2012/08/26/ 
 الراهندة، صدورتها إلدى وصدلت حتدى إلدارةلد التقديريدة السدلطة بهدا مدرت مراحدل ثالثة بين الفقه يميز:  1

 : بنيجاز وهي
 حيدث ، مطلقدة وشدبه بدل األتساع، في غاية خاللها اإلدارة سلطة وكانت ،البحتة اإلدارة قرارات مرحلة. 1
 مرحلااة.2 .الشددأن لصدداحب مكتسددبا أو شخصدديا حقددا انتهكددت إذا إال القضددايية للرقابددة خاضددعة قراراتهددا تكددن لددم

 علددى رقابتدده الدولددة مجلددس مددد حيددث ، تدددريجيا الددتقلص فددي اإلداري التقدددير بدددأ وفيهددا ،ةالتقديرياا القاارارات
 لصدداحب مضددار مكتسددب حدد  بتددوافر ذلدد  رهددن اندده إال ، اإلداري القددرار فددي والشددكل االختصدداص عنصددري
 يةالمشددروع علددى رقابتدده اإلداري القضدداء فيهددا بسددط التددي المرحلددة وهددي ،التقديريااة الساالطة مرحلااة.3. الشددأن
 وضدحت وهكدذا ، فحسدب الخارجيدة مشروعيتها على رقابته في يقتصر كان أن بعد اإلدارية للقرارات الداخلية
 للطعددن قابلدة اإلداريدة القدرارات جميددع بدذل  وأصدبحت ، الحاليدة صدورتها فددي لدإلدارة التقديريدة السدلطة معدالم
 فدي راجدع.  مضدار مكتسدب بحد  ساسدهام اشدتراط دون ، المشدروعية عيوب من عيب أي إلى استنادا باإللغاء
 النهضددة دار ، القضددايية والرقابددة لددإلدارة التقديريددة السددلطة ، البرزنجددي الوهدداب عبددد عصددام. د ذلدد  تفصدديل

 مالءمددة علددى القضددايية الرقابددة ، أحمددد العددال عبددد ثددروت. د ، بعدددها ومددا 14 ص 1971 القدداهرة العربيددة

 . بعدها وما 663 ص 1991/1992 أسيوط حقوق دكتوراه رسالة ، اإلدارية القرارات
 القدداهرة العربيددة النهضددة دار ، لددإلدارة التقديريددة والسددلطة الماليمددة قضدداء ، الدددين جمددال سددامي. د:  2

 . 18 ص 1992
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غيددر أن اإلقدددرار لددإلدارة بسدددلطة تقديريددة فدددي ممارسددة بعددد  أوجددده     
نشاطها اإلداري، ال يعني إطالق يدها لتفعل ما تشاء، دون ضابط أو قيدد، وإال 
لكنا أمام سلطة تحكمية أو استبدادية، وهذه ال وجود لها فدي دولدة القدانون، وال 

عتددراف بهددا ألي جهددة، حتددى للمشددرع نفسدده، أو األفددراد العدداديين فددي يمكددن اال
تنظيم عالقاتهم الخاصة، ذل  أن السلطة التقديرية لإلدارة هي سلطة قانونية ال 
تخولها سوى ح  االختيار والتقدير بين البدايل المتاحة ، ولكدن فدي إطدار مبددأ 

القضداء اإلداري مددن ، الدذي يسدهر علددى كفالدة احترامده  1المشدروعية اإلداريدة
 خالل مباشرة دوره في الرقابة على أعمال اإلدارة.

عليدده فددنن المقصددود بالسددلطة التقديريددة الحالددة التددي يتددر  القددانون لددإلدارة 
حريددة تقدددير الظددرف وتكييددف الوقددايع المعروضددة أمامهددا وال يلزمهددا بنصدددار 

مدن الحريدة قيمدا خالل مدة معينة، ومن أمثلتهدا تمتدع اإلدارة بقددر   قرار محدد
وذل  بتحديد الموظف الذي يستح  الترقية بدالنظر إلدى   يخص ترقية الموظف

قدراته ومؤهالته ومدى التزامه الوظيفية، كما تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية في 
توقيددع العقوبددات التأديبيددة وتكييددف األخطدداء الوظيفيددة. كمددا هددو الحددال بالنسددبة 

 1991لعددام  14لقطدداع العددام العراقددي رقددم لقددانون إنضددباط مددوظفي الدولددة وا
 المعدل. 

                                                           
 سددلطة مددن للحددد الفرنسددي الدولددة مجلددس قضدداء فددي المتطددورة اإلتجاهددات ، بطدديخ محمددد رمضددان. د:  1

 األساسدية المالمدح الجهمدي، خليفدة. د عدن نقال  . 45 ص 1994 القاهرة العربية النهضة دار ، التقديرية اإلدارة

 .نفسها والصفحة الساب  المصدر اإلدارية، المشروعية لمبدأ
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ا   :اإلستثنائية الظروف نظرية: ثالثا

 الحدرب مدن بدء   الفرنسي الدولة مجلس َوَضعَها النشأةِ  قضايية نظرية وهي
 فدددي تكدددون التدددي اإلداريدددة القدددرارات بعددد  أن مفادهدددا و ،1 األولدددى العالميدددة
 الظدددروف ظدددل فدددي ةمشدددروع تعدددد فننهدددا مشدددروعة غيدددر العاديدددة الظدددروف
 سدير وإسدتمرارية العدام النظدام لضدمان ضدرورية حينيذ تكون ألنها االستثنايية

 .العامدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة المرافددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 للحفداظ الجمهوريدة لدرييس المخولدة االسدتثنايية الصدالحيات عدن تختلدف وهي
 حالدة ) مثدل وسدالمتها، الدولدة أمدن تهددد ظدروف طدرأت إذا الدولدة أمدن علدى

 الظدروف فنظريدة ( .الحرب حالة االستثنايية، لحالةا الطوار ، حالة الحصار،
 الظددروف ومفهددوم .المددذكورة القانونيددة الحدداالت إلددى إضددافة تددأتي االسددتثنايية
 األولدى بذرتده وظهدرت أساسدا ، األولدى العالميدة الحدرب بسبب برز االستثنايية

 حاالت إلى توسعت ثم اإلدارة، بها تتذرع التي"  الحرب صالحيات"  شكل في
 فتددرات"  بفعددل السددلم وقددت إلددى فشددييا شددييا   زحفددت ثددم ،"  الحددرب بعددد مددا" 

 الشرعية بأحكام التقيد كان كلما تطبـَّ  أصبحت و مفهومها عمل  ثم ، " األزمات
 .العام النظام اضطراب إلى يؤدي العادية
 الشدروعية، بمبددا إعمداال أنه هو اإلستثنايية الظروف نظرية مفاد فنن عليه
 بيدد ..الظروف كانت وأيا   وقت أي في بالقانون االلتزام االدارة على يتعين فانه
 يصدلح ال فانده إعتيادية، وأزمة ظروف ظل في صالحا   كان إن المفهوم هذا أن

                                                           
 الفقدده إلددى العددام القددانون فددي االسددتثنايية الظددروف لنظريددة األولددى األصددول ترجددع:  1

 كتابدات فدي أساسدها تجدد والتي النظرية لهذه القانونية النظرية البداية منذ إتخذ الذي األلماني
 القدانون على الدولة خروج هيكل برر فقد وجلين ، وهرن  هيكل منهم األلمان الفقهاء بع 
 وعلدى مصدالحها لتحقيد  لده تخضدع وهدي القانون أوجدت التي هي الدولة إن الحالة هذه في
 يعدد الدذي القانون إلى الخضوع عدم في هو صالحها تحقي  كانت إذا عليها خضوع فال ذل 
 الخضدوع يجب فال الغاية هذه إلى القواعد هذه تؤدي لم فنذا الجماعة حماية هي لغاية وسيلة
 بددرر قددد جليندد  الفقيدده وكددان.  الجماعددة سددبيل فددي بدده تضددحي أن الدولددة وعلددى القددانون إلددى

 لمواجهددة الحددوادث ضددغط تحددت التشددريعية السددلطة محددل الحكومددة بهددا تحددل التددي النظريددة
 إعتبدار إلدى األلمداني الفقده يدذهب اآلراء هدذه ضدوء وعلدى المتاحة الوسايل وبكل رورةالض
 تكدون ذلد  علدى وبنداء   للدولدة حقدا   تعدد أنهدا علدى قانونية نظرية االستثنايية الظروف نظرية
 وال مشدروعة إجدراءات هدي الضدرورة أحدوال فدي الدولة تتخذها التي واإلجراءات األعمال
 مددن يلحقهددم عمددا بددالتعوي  اإلدارة مطالبددة للغيددر يجددوز وال إلدارةا علددى مسددؤولية ترتددب
 وبعدد  اإلسددتثنايية الظددروف نظريددة جاسددم، حسددن أميددر عددن نقددال  ...  .ذلدد  جددراء ضددرر
 أيلدول ،(8) العددد ،(14)المجلدد اإلنسدانية، للعلدوم تكريدت جامعة مجلة المعاصرة، تطبيقاتها

 .241ص ،2007
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 علدى االصدرار علدى يترتدب وقدد. إعتيادية غير أزمة ظروف ظل في للتطبي 
 تعددري  قددلاال علددى أو الدولددة إنهيددار الددى يددؤدي بمددا االزمددة إسددتفحال تطبيقدده
 .شديدة لمخاطر سالمتها
 طاريدة حداالت االحيدان بعد  فدي المجتمعدات مدن مجتمع أي يتعر  فقد
 المجتمع كيان تهدد الخ.. أوبية وانتشار طبيعية وكوارث كالحرب إعتيادية غير

 االسدتثنايية الظدروف هدذه مثدل فدي. كبيدرة الخطدار السياسدي تنظيمده وتعر 
 هدددذه خرجدددت وإن حتدددى عملهدددا اصددداتإختص مدددن االدارة توسدددع وأن البدددد

 هددذه الن.القايمددة القددوانين فددي المقددررة الضددوابط عددن الجديدددة االختصاصددات
 سددرعة تقتضددي التددي الظددروف تلدد  مواجهددة فددي االدارة تسددعف لددن القددوانين
 . عنها لالخطار ودرءا   البالد سالمة على حفاظا التصرف
 االستثنايي الجانب ذاه ليشمل المشروعية مبدا يتوسع أن من البد كان لذل 
 بعدد  ومنحهددا الحريددة مددن بقدددر التصددرف مددن االدارة يمكددن الددذي وبالشددكل
 العاديدة المشدروعية قواعدد مدع يتعدار  قد الذي النحو على الخاصة السلطات
 االعلدى القدانون هدي الشدعب سدالمة مبددأ كدون عدن يحيدد ال ولكنده االستثنايية،

 بددأن القايددل بالمبدددأ وعمددال   .1 الوضددعية القددوانين علددى يسددمو ان يجددب الددذي
 الظدددروف ظدددل فدددي حتدددى اإلدارة صدددالحيات فدددنن بقددددرها تقددددر الضدددرورة
 ،2 المفدرط التوسدع أو للتجاوزات تفاديا   القضاء لرقابة خاضعة تبقى االستثنايية

 يعتبددر فهددو االسددتثنايية الظددروف تمليدده اإلدارة تصددرف كددان إذا حتددى أندده ثددم
 للغير تحدث قد التي األضرار تعوي  من يعفيها ال ذل  لكن و مبدييا مشروعا  
 هدو لديس الحالدة هدذه فدي المسدؤولية وأسداس الموسدعة، الصدالحيات هدذه بفعدل
 مواجهدة فدي األفدراد مساواة وإختالل التصرف عن الناجمة المخاطر بل الخطأ
 .اإلدارة

 

 

 
                                                           

 القانونيددة العلدوم دار منتدديات موقدع علدى متاحدة دراسدة اإلسدتثنايية، وفالظدر نظريدة عدامر، عدادل. د : 1

 -( :12/2/2017 الزيارة تأريخ)  اآلتي اإللكتروني الرابط على واإلنسانية واإلسالمية
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 مكتبدة ، األول الكتداب اإلداري، القانون في العامة اديءالمب مؤلفنا راجع الموضوع هذا حول للتفصيل:  2

 .بعدها وما ص ،2016 السليمانية، يادطار،
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 والمعرفدددة دارالمطبوعدددات ،اإلداري القدددانون الحلدددو، راغدددب ماجدددد.د .43
 .بال الطبع سنة اإلسكندرية، الجامعية،

 المطبوعددددات دار طبعددددة اإلداري، القددددانون الحلددددو، راغددددب ماجددددد.د .44
 .1994 اإلسكندرية، الجامعية،

 للنشدر، الجديددة الجامعدة دار االدارية، القرارات الحلو، راغب ماجد.د .45
 .2012 االسكندرية،

 المعارف،اإلسددكندرية، منشددأة دارياإل القضدداء الحلددو، راغددب ماجددد.د .46
2000. 
 الجديددددددة، الجامعدددددة دار اإلداريدددددة، العقدددددود حلدددددو، راغدددددب ماجدددددد.د .47

  .2009 االسكندرية،
 النيددددوز دار ،1ط االداري، القضدددداء اصددددول راضددددي، ليلددددو مددددازن.د .48
 .2016 بغداد، والتوزيع، والنشر للطباعة
 جامعدددددة مطبعدددددة ،3/ط اإلداري، القدددددانون راضدددددي، ليلدددددو مدددددازن.د .49

 .2010هو ،د
 العربيدة االكاديميدة منشدورات االداري، القدانون راضدي، ليلدو مدازن.د .50
 .2008 الدانمار ، في

 االداري،العاتدد  القددانون مبددادىء الجبددوري، عددالوي صددالح مدداهر.د .51
 .1996 بغداد، الكتاب، لصناعة
 دار االدارة، ألعمدال ورقابتده اللبناني االداري القضاء خليل، محسن.د .52
 . 1978 بيروت، ،العربية النهضة
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 القدداهرة، الكتددب، عددالم االداري، القضدداء رأس، أبددو الشددافعي محمددد.د .53
1981. 
 العلدوم دار اإلداريدة، المنازعدات فدي الوسديط بعلدي، الصدغير محمدد.د .54

 .2009 عنابة، والتوزيع، للنشر
 الضدبط قدرارات علدى القضدايية الرقابدة العدال، عبدد حسدنين محمدد.د .55

 .1991 القاهرة، الثانية، الطبعة ية،العرب النهضة دار .اإلداري
 ودعدوى اإلداري القدرار فدي السدبب فكدرة العدال، عبدد حسدنين محمد.د .56

 .1971 القاهرة، العربية، النهضة دار ،اإللغاء
 منشورات اإلداري، القانون وأحكام مباد  الوهاب، عبد رفعت محمد.د .57
 . 2002 بيروت، ، الحقوقية الحلبي
 .2005 بال، النشر مكان اإلدارية، لعقودا أمين، حسين سعيد محمد.د .58
 وسددنة النشددر دار بدددون االداري، القددانون راس، ابددو شددافعي محمددد.د .59
 .الطبع

 ،1ط االداري، القددانون وأحكددام مبدداىء الحسدديني، حسددين طدده محمددد.د .60
 النجددف،- القانونيددة السددالم دار ومكتبددة و بيددروت- الحقوقيددة زيددن منشددورات

2017. 

 بغددداد، القانونيددة، المكتبددة ،2ط االداري، ءالقضددا جددواد، علددي محمددد.د .61
 .53ص ،2010
 -االول الكتدداب القانونيددة، االداريددة األعمددال عبدالباسددط، فددؤاد محمددد.د .62
 .2012 القاهرة، العربية، النهضة دار االداري، القرار

 الثدداني، الكتدداب القانونيددة، اإلداريددة األعمددال عبدالباسددط، فددؤاد محمددد.د .63
 .2012 قاهرة،ال العربية، النهضة دار

 دار اإلداري، القدانون فدي المباشدر التنفيدذ نظريدة ، ليلدة كامدل محمد.د .64
 .1962 القاهرة، العربي، الفكر

 العربيدـ الفكدر دار االداري، التفدوي  نظرية الوالي، ابراهيم محمود.د .65
 .1979 القاهرة،
 ،1ط مقارندددة، دراسدددة اإلداري، القضددداء الجبدددوري، خلدددف محمدددود.د .66
 .1998 عمان، والتوزيع، للنشر افةالثق دار مكتبة

 الثقافددة دار مكتبددة ،2ط االداريددة، العقددود الجبددوري، خلددف محمددود.د .67
 .1998 عمان، والتوزيع، للنشر
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 القداهرة، العربيدة، النهضدة دار اإلداري، القضداء ، حدافظ محمدود.د .68
١٩٩٣. 
 المطبوعدددات دار اإلداري، العقدددد إنهددداء عبدالحميدددد، خليفدددة مفتددداح.د .69
 .2007 اإلسكندرية، الجامعية،

 إطدار فدي التطبيقيدة أنماطهدا و اإلدارية العقود الوتري، محمود منير.د .70
 .1979 بغداد األول، الجزء االشتراكية، التحوالت

 ،1ط يادكدار، مكتبدة اإلداري، القدانون الجبدوري، أحمدد خلدف نجيب.د .71
 .2014 السليمانية،

 زيدددن منشدددورات ،2ط اإلداريدددة، العقدددود نابلسدددي، منصدددور نصددري.د .72
 .2012 لبنان، الحقوقية،

 العلميددة الدددار الثدداني، الكتدداب ،1ط اإلداري، القددانون كنعددان، نددواف.د .73
 .2000األردن، عمان، الثقافة، ودار

  
ا   :الدكتوراه واطروحة الماجستير رسائل: ثانيا

 الجزاير، في اإلدارية للقرارات الوجوبي التعليل مبدأ صفيان، بوفراش .1
 معمددري، مولددود جامعددة السياسددية، والعلددوم الحقددوق كليددة دكتددوراه، أطروحددة
 .2015 الجزاير، وزو، تيزي
 القدرارات مالءمدة علدى القضدايية الرقابدة ، أحمدد العدال عبد ثروت. د .2
 .1991/1992 أسيوط حقوق دكتوراه رسالة ، اإلدارية

عبدالرزاق باخبيره، أطروحدة دكتدوراه، جامعدة الجزايدر ) يوسدف يدن  .3
 .2008خده( ، 

 رسدددالة اإلداري، القدددرار فدددي المشدددروعية مبددددأ الددددين، ندددور كدددده بدددن .4
 .2015 الجزاير، ، بسكرة خيضر، محمد جامعة, ماجستير

 رسدالة الجزايدر، فدي اإلداري للتفدوي  القدانوني النظدام محمد، خليفي .5
 .2008 الجزاير، تلمسان، تلقايد بكر أبي جامعة ماجستير،

 األفددراد، بحدد  داريددةاإل القددرارات نفدداذ العدددوان، يوسددف محمددد رايددد .6
 .2013 األردن، األوسط، الشرق جامعة ماجستير، رسالة
 اإلداري القضدداء فددي اإلداري القددرار تنفيددذ وقددف محمددد، صددحراوي .7

 محمددد جامعددة السياسددية، والعلددوم الحقددوق كليددة ماجسددتير، رسددالة الجزايددري،
 .2014 الجزاير، بسكرة، خيضر
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 ماجستير، رسالة شروعية،الم مبدأ تحقي  ضمانات زروقي، عبدالقادر .8
 .2013 الجزاير، ورقله، مرباح قاصدي جامعة
 و اإلداري القدرار في اإلختصاص الشريف، محمد بن أحمد بن عبد  .9
 جامعدة ماجسدتير، رسدالة السدعودية، العربيدة المملكة في عليه القضايية الرقابة
 .2012 الريا ، األمنية، للعلوم العربية نايف

، فقهدا   الفعلدي الموظدف نظريدة وش،البطد محمدد عبد  .10  رسدالة وقضداء 
 2006 األردن، مؤته، جامعة ماجستير،

 و اإلداري القددانون فددي المشددروعية مبدددأ عالونددة، جميددل نعدديم فددادي .11
 فلسدطين، ندابلس، الوطنيدة، النجداح جامعدة ماجسدتير، رسدالة تحقيقه، ضمانات

2011. 
 رسددددالة ،اإلداري القددددرار فددددي اإلختصدددداص ركددددن عبددددد ، كتندددداوي .12

 تلمسددان، – بلقايددد ابددوبكر جامعددة السياسددية، والعلددوم الحقددوق كليددة ماجسددتير،
 .2011 الجزاير،
 القدددانون فدددي االختصددداص فدددي التفدددوي  حسدددين، رسدددول مصدددطفى .13
 .2009 والسياسة، القانون كلية ماجستير، رسالة االداري،
 الحقدوق كليدة ماجسدتير، رسدالة اإلداري، القدرار سحب الية عبه، نبيل .14

 .2014 الجزاير، بسكرة، خيضر محمد جامعة السياسية، العلومو
 و اإلداري القددرار فدي اإلختصداص ركدن العدازمي، فهيدد طدالل ندواف .15
 جامعددة الحقددوق، كليددة ماجسددتير، رسددالة اإلداري، العمددل علددى القانونيددة آثدداره
 .2012 األردن، األوسط، الشرق
 

ا   :الدوريات: ثالثا

 تطبيقاتهدددا وبعددد  اإلسدددتثنايية الظدددروف نظريدددة جاسدددم، حسدددن أميدددر .1
 ،(8) العدددد ،(14)المجلددد اإلنسددانية، للعلددوم تكريددت جامعددة مجلددة المعاصددرة،

 .2007 أيلول
 فدي وتطبيقاتهدا األشدكال تقابدل أو تدوازي قاعددة قددورة، احمدد زهير.د .2
 المجلددد الحقددوق، مجلددة واألردن، ومصددر فرنسددا فددي اإلداريددين والقضدداء الفقدده
 .2012 لكويت،ا جامعة ،3 العدد ،36

 مجلة اإلدارية، الجزاءات توقيع في اإلدارة سلطة دراجي، عبدالقادر.د .3
 العددد  ،(بسدكرة) خيضدر محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية المفكر،
 .العاشر
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 مدن العدراق في اإلداري القضاء موقف العاملي، محسن صاحب سرى .4
 العددد ،11 المجلدد تربيدة،ال كليدة مجلدة اإلداري، القدرار فدي اإلختصداص عيب
11، 2012. 

 القددرار فددي اثددره و اإلختصدداص عدددم عيددب السددماعنة، عبددد  سددمير .5
 ،(2)العدددد ،(42) المجلددد والقددانون، الشددريعة علددوم دراسددات، مجلددة اإلداري،

2015. 
 مجلة االداري، القرار على االداري القضاء رقابة خطاب، شيت ضياء .6
 .1955 الرابع، العدد يين،العراق المحاميين نقابة القضاء،

 األردنيدة، العليدا العددل محكمدة قضداء فدي الشدكل عيدب كشاكش، كريم .7
 .2006 ، األردن ،(3) العدد ،(12) المجلد المنارة، مجلة
 فلسدطين فدي اإلداري العقدد مفهدوم تطدور مدى عمارة، أبو على محمد .8
 .2006 ،(3) العدد ،(12) المجلد المنارة، مجلة الوطنية، السلطة عهد في

 معهدافي المتعاقدد مواجهدة فدي االدارة سدلطات حسدين، فدوزري هنادي .9
 مجلددة المعدلددة، 2008 لسددنة( 1) رقددم الحكوميددة العقددود تنفيددذ تعليمددات ضددوء
 .2015 عشر، الحادي العدد القانونية، والبحوث للدراسات القانون
 القددرار نفدداذ السددالمات، عبدددالحليم ناصددر العجارمددة، العقيددل نددواف  .10
 ،40 المجلددد والقددانون، الشددريعة علددوم دراسددات، مجلددة اإللكترونددي، رياإلدا

 .2013 األردن، ،1 الملح 
 

ا   :واالنظمة والقوانين الدساتير: رابعا

  2005 لعام العراق جمهورية دستور .1
 مجلدس مجلدس لقدانون 2013 لسدنة( 17) رقدم الخدامس التعدديل قانون .2
 . 1979 لسنة( 65) رقم الدولة شورى
 . 2008 لسنة( 14) رقم االقليم شورى مجلس قانون .3
 العدراق كوردسدتان إلقلديم العلمدي والبحدث العدالي التعلديم وزارة قانون .4
 . 2008 لسنة( 10) رقم

 . 2008 لعام 1 رقم العراقي الحكومية العقود تنفيذ تعليمات .5

( المنحلدة) المؤقتدة االيدتالف سدلطة بدأمر الصدادر العامدة العقدود قانون .6
 . 2004 لسنة( 87) رقم

 .1988 لسنة( 40) رقم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة قانون .7
 .1987 لعام( 66) رقم والمقاوالت الشركات قانون .8
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 .1985 لعام( 60) رقم الكبرى التنمية مشاريع تنفيذ قانون .9
 1973 لعام( 157) رقم الكبرى المشاريع تنفيذ قانون .10
 . 1969 لعام( 111) رقم العراقي العقوبات قانون .11
 .المعدل 1951 لعام( 40) رقم العراقي المدني القانون .12

 
ا   :االلكترونية المصادر: خامسا

 الدددرابط علدددى متاحدددة دراسدددة اإلداري، التفدددوي  ذنيبدددات، محمدددد.د .1
 (2/1/2016 الزيارة تاريخ:      ) اآلتي اإللكتروني

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=546 
 القددرار فددي اإلختصدداص عدددم عيددب الزهيددري، سددىعي عبددد ريددا . د .2

-1-20 الزيدارة تدأريخ)  اآلتي اإللكتروني الموقع على متاحة دراسة اإلداري،
2016.) 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1255 
 أكاديميدة اإلداريدة، القدرارات فدي السدببو التسدبيب الطدوخي، سامي.د .3
)  اآلتدي اإللكتروندي الدرابط علدى متاحة دراسة  زايد، جامعة أبوظبي، القضاء
  -( :10/1/2016 الزيارة تاريخ

http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/449369 
 دراسدة للغيدر، بالنسدبة اإلداري العقدد أثدر الحمدداني، نجدم حسن سامي .4
 اآلتي اإللكتروني الرابط على للمعلوماتية اإللكتروني المرجع موقع على متاحة
 -( :22/7/2017) الزيارة تأريخ) 

http://almerja.net/reading.php?idm=50504  
 إلداريددة،ا العقددود تنفيددذ فددي اإلدارة سددلطات السددياط، سددعود بددن عاصددم .5
 ( : 26/7/2017 الزيارة تأريخ)  اآلتي اإللكتروني الرابط على متاح

jazirah.com/2014/20140721/rj7.htm-http://www.al 
 القددرار فددي والسددبب الغايددة ركنددي بددين التالزميددة العالقددة حددول بحددث .6

( 25/4/2016 الزيدارة تدأريخ)  اآلتدي اإللكتروندي الدرابط على متاح اإلداري،
:-  

http://www.mohamah.net/answer/  
 منتدددى للقددانون، اإلداريددة السددلطة خضددوع المددالكي، عجيددر بددن محمددد .7

 الزيدارة أريخت)  اآلتي اإللكتروني الرابط على متاحة دراسة العرب، المحامين
10/2/2017. 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=1255
http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/449369
http://www.al-jazirah.com/2014/20140721/rj7.htm
http://www.mohamah.net/answer/
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http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Actio

n=Display&ID=43094&Type=3 
 دراسة اإلدارية، المشروعية لمبدأ األساسية المالمح الجهمي، خليفة. د .8
 (.10/2/2017 الزيارة تأريخ) اآلتي اإللكتروني الرابط على متاحة

https://khalifasalem.wordpress.com/2012/08/26/ 
 موقدع علدى متاحدة دراسدة اإلستثنايية، الظروف نظرية عامر، عادل.د .9

 اإللكترونددي الددرابط علددى واإلنسددانية واإلسددالمية القانونيددة العلددوم دار منتددديات
 -( :12/2/2017 الزيارة تأريخ)  اآلتي

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?12363-

%E4%D9%D1%ED%C9- 
 الدددددرابط علدددددى(  Arab Encyclopedia) العربيدددددة الموسدددددوعة .10

 (:2/1/2016 الزيارة تاريخ)  اآلتي اإللكتروني
A7%D9%84http://www.arabency.com/ar/%D8% 

 الددددرابط علددددى متاحددددة دراسددددة المتخصصددددة، القانونيددددة الموسددددوعة .11
 (.22/7/2017 الزيارة تأريخ)   اآلتي اإللكتروني

https://www.arab-

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164968 
 قدانوني مدونة على متاحة دراسة ،2جزء اإلداري، القانون في الوجيز .12
  -( :1/12/2015 الزيارة تأريخ)  اآلتي ياإللكترون الرابط على نت،

http://www.qanouni-net.com/2010/04/2.html 
 متاحددة دراسددة ، مشددروعيته و وأنواعدده اإلداري القددرار مفهددوم بحددث .13
  -( :1/12/2015 الزيارة تأريخ)  اآلتي اإللكتروني الرابط على

/www.startimes.com/?t=16412421http:/ 
 المحكمددة ألحكددام وفقددا   اإلداري القددرار فددي السددبب ركددن حددول دراسددة .14
( : 10/1/2016 الزيارة تاريخ)  اآلتي اإللكتروني الرابط على العليا اإلتحادية

-  
http://www.twitmail.com/email/401379235/3 

 القدرارات فدي ببالسد عيب على القضايية الرقابة تطور بعنوان دراسة .15
  -( :10/1/2016 الزيارة تأريخ: )  اآلتي اإللكتروني الرابط على اإلدارية

http://www.droit-

dz.com/forum/showthread.php?t=10990 

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?12363-%E4%D9%D1%ED%C9-
http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?12363-%E4%D9%D1%ED%C9-
http://www.arabency.com/ar/%D8%A7%D9%84
http://www.startimes.com/?t=16412421
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