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 مهخص:ان

ضذٚس ِشىٍس جٌركع قٛي ِذٜ ئِىح١ٔس ضطر١ك فىشز ضكٛي جٌؼمذ جٌطٟ : مشكهح انثضج

ألشضٙح ضشش٠ؼحش جٌمحْٔٛ جٌخحص ٚئػّحٌٙح فٟ ٔطحق ػمٛد ج٦دجسز جٌرحؽٍس، ذٛطفٙح ٚع١ٍس 

 ط٩ْ ٚجٌكذ ِٓ آغحس٘ح جٌغٍر١س.لح١ٔٛٔس ٠ّىٓ ِٓ خ٩ٌٙح جٌطخف١ف ِٓ قح٨ش جٌر

ضٕرغ أ١ّ٘س ٘زج جٌّٛػٛع ِٓ أ١ّ٘س جٌؼمٛد جٌطٟ ضرشِٙح ج٦دجسز وٛٔٙح ِٓ : أهمُح انثضج

أُ٘ جٌٛعحتً جٌطٟ ضؼطّذ٘ح ج٦دجسز ٌّرحششز ٚظ١فطٙح، ئر ئْ ذؼغ ػمٛد ج٦دجسز لذ ٠ؼطش٠ٙح 

ِح ٠إدٞ ئٌٝ ذط٩ٔٙح، ج٤ِش جٌزٞ جلطؼٝ جٌركع قٛي ئِىح١ٔس ضكٛي ِػً ٘زٖ  ػ١د

جٌؼمٛد جٌّؼ١رس ئٌٝ أػّحي لح١ٔٛٔس ع١ٍّس ئرج ِح ضٛجفش فٟ جٌؼمذ جٌّؼ١د أسوحْ ػًّ لحٟٔٛٔ 

 آخش طك١ف، ٨ٚ ع١ّح فٟ ظً ػذَ ٚؾٛد ٔض خحص ذحٌطكٛي فٟ ِؿحي جٌمحْٔٛ جٌؼحَ.

جضرؼٕح فٟ ٘زج جٌركع ِٕٙؿ١س جٌركع جٌطك١ٍٍٟ ٚج٨عطمشجتٟ ٚرٌه ِٓ : مىهزُح انثضج

خ٩ي دسجعس فىشز ضكٛي جٌؼمذ جٌّؼ١د جٌزٞ ضرشِٗ ج٦دجسز، ذؿ١ّغ ػٕحطش٘ح ٌٍٛلٛف 

 ػٍٝ ِذٜ أِىحْ ئػّحٌٙح فٟ ٔطحق ػمٛد ج٦دجسز.

أْ : ضر١ٓ ِٓ خ٩ي ذكػٕح ٌٍّٛػٛع، أٔٗ ٠ّىٓ انىتائذ وانضهىل انتٍ تمخض ػىها انثضج

ضطكٛي ػمٛد ج٦دجسز جٌّؼ١رس جٌطٟ ضرشِٙح فٟ ٔطحق جٌمحْٔٛ جٌخحص )ػمٛد ج٦دجسز 

جٌّذ١ٔس(، ئر ٠ّىٓ أْ ضطكٛي ئٌٝ ػمٛد ئدجس٠س ضرشَ فٟ ظً لٛجػذ جٌمحْٔٛ جٌؼحَ، فؼ٩ 

ػٓ ئِىح١ٔس ضكٛي ٘زٖ جٌؼمٛد جٌرحؽٍس ئٌٝ لشجسجش ئدجس٠س ِطٝ ضٛجفشش ششٚؽ جٌطكٛي، 

حْ ضكٛي جٌؼمذ ج٦دجسٞ جٌّؼ١د ػٍٝ جٌشغُ ِٓ أْ ٕ٘حن ِٓ فٟ ق١ٓ ضٛطٍٕح ئٌٝ أِى

 أعحضزز جٌمحْٔٛ ج٦دجسٞ ِٓ ٠شٜ خ٩ف رٌه.

 

 .ضكٛي جٌؼمذ، جٌؼمٛد ج٦دجس٠س، ضكٛي ػمٛد ج٦دجسز :انكهماخ انمفتاصُح
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Abstract 

This paper addresses the possibility of applying the idea of transfer 

the contract approved by the private statutes. It also addresses how 

to use this idea in the invalid contracts of the administration, which 

can be considered as legal tool to reduce the cases of invalidity and 

to limit it negative impacts. The importance of this research is 

derived from the importance of contracts signed by the 

administration, as they are the most significant means adopted by 

the administration to implement its function. Some of the 

administrative contracts have defects, which lead to its invalidity. 

Such problem prompts us to search the possibility of transfer these 

invalid contracts to veiled legal actions once the conditions of 

transferring the invalid contract to another valid action have been 

fulfilled, especially in the case of lacking certain text that addresses 

the transfer in the public law. 

This paper is based on the analysis method that can helps us to gain 

deeper understanding of the idea of transferring the invalid contract 

signed by the administration to see how can be applied in the 

framework of the administrative contracts. This research found out 

that the invalid administrative contracts signed by the 

administration (civil administrative contracts) can be transferred 

into administrative contracts signed within the rules of the public 

law. Furthermore, these invalid contracts can be transferred into 

administrative decisions once the conditions of transfer have been 

fulfilled. 

 

Keywords: Contract's transfer, Administrative contracts, Public 

law. 
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 ممذمحان

تً جٌطٟ ضغطخذِٙح ج٦دجسز ٌٍم١حَ ذٛجؾرحضٙح ِٓ أؾً ٠ؼذ جٌؼمذ ج٦دجسٞ ِٓ أُ٘ جٌٛعح

ػّحْ قغٓ ع١ش جٌّشجفك جٌؼحِس ضكم١محً ٌٍظحٌف جٌؼحَ، غ١ش أْ ٘زٖ جٌؼمٛد لذ ٠ؼطش٠ٙح 

ػ١د ِٓ جٌؼ١ٛخ ٠ّظ ِششٚػ١طٙح ٠ٚؿؼٍٙح ػشػس ٧ٌذطحي، ٌزج فاْ جٌطم١ًٍ ِٓ قح٨ش 

 ٍكس جٌؼحِس.ذط٩ْ جٌؼمٛد جٌظحدسز ػٓ ج٦دجسز ٠ؼذ قحؾس ضمطؼ١ٙح جٌّظ

ٚلذ دأخ فمٙحء جٌمحْٔٛ ج٦دجسٞ ِٚؼُٙ جٌمؼحء ج٦دجسٞ ػٍٝ جذطذجع ج٤فىحس ٚجٌكٍٛي 

جٌمح١ٔٛٔس ٌٍىػ١ش ِٓ جٌمؼح٠ح ج٦دجس٠س ٚج٨عطؼحٔس ذٕظٛص جٌمٛج١ٔٓ ج٤خشٜ ٚضط٠ٛؼٙح ذّح 

 ٠طٕحعد ٚؽر١ؼس جٌمحْٔٛ ج٦دجسٞ.

ِٚٓ جٌكٍٛي جٌّرطىشز جٌطٟ ضكمك ِح روشٔحٖ آٔفحً )فىشز ضكٛي جٌؼمذ( جٌطٟ ٔشأش فٟ ظً 

جٌطشش٠ؼحش جٌّذ١ٔس، ٚضُ جعطؼحسضٙح ِٓ ٔطحق جٌمحْٔٛ جٌخحص ٚئػّحٌٙح فٟ ِؿحي جٌمحْٔٛ 

جٌؼحَ عٛجء فٟ ٔطحق جٌمشجسجش ج٦دجس٠س أٚ جٌؼمٛد ج٦دجس٠س، ٚ٘زٖ جٌفىشز ٟ٘ ِٛػٛع ٘زج 

ٟ ِذٜ أِىح١ٔس ضكٛي جٌؼمٛد جٌّؼ١رس جٌطٟ ضرشِٙح ج٦دجسز ئٌٝ ػًّ جٌركع ٚضطٍخض ف

 لحٟٔٛٔ آخش طك١ف ئرج ِح ضٛجفشش ششٚؽ جٌطكٛي.

ذٙذف ج٦ٌّحَ ذؿٛجٔد ِٛػٛع ذكػٕح ٘زج وحفس، فمذ جسضأ٠ٕح دسجعطٗ ِٓ خ٩ي جٌّركػ١ٓ و

 ج٢ض١١ٓ:

 جٌّركع ج٤ٚي: ج٦ؽحس جٌٕظشٞ ٌفىشز جٌطكٛي 

 جفمس فىشز جٌطكٛي ٌؼمٛد ج٦دجسزجٌّركع جٌػحٟٔ: ِذٜ ِٛ

 

I   . :انمثضج األول 

 اإلطار انىظرٌ نفكرج انتضىل

أٔشأ فمٗ جٌمحْٔٛ جٌخحص فىشز ضكٛي جٌطظشفحش جٌمح١ٔٛٔس فٟ ٔطحق جٌطظشفحش جٌؼمذ٠س 

جٌطٟ ضؼذ ِٓ أُ٘ ِظحدس ج٨ٌطضجِحش، ٌٚمذ ِشش فىشز ضكٛي جٌؼمذ ذّشجقً ِطؼذدز قطٝ 
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ج٢ْ ِٓ ٔؼٛؼ ٚضطٛس، فمذ ػشفص جٌششجتغ جٌمذ٠ّس فىشز ضكٛي ٚطٍص ئٌٝ ِح ٟ٘ ػ١ٍٗ 

جٌطظشف جٌمحٔٛٞ، ئر ٚؾذ أعحط ٘زٖ جٌفىشز فٟ جٌمحْٔٛ جٌشِٚحٟٔ
(1)

 . 

ِٚفحد فىشز جٌطكٛي أْ جٌطظشف جٌمحٟٔٛٔ جٌرحؽً لذ ٠طكٛي ئٌٝ ضظشف آخش طك١ف، 

ف١ٍس ٚرٌه ػٕذِح ٠طؼّٓ جٌطظشف جٌرحؽً جٌزٞ لظذٖ جٌّطؼحلذجْ ػٕحطش طك١كس و

ذطكٌٛٗ ئٌٝ ضظشف آخش طك١ف، ِطٝ أِىٓ جٌمٛي ذأْ جٌّطؼحلذ٠ٓ وحٔح ع١مر٩ْ ج٤خز ذٗ 

 ٌٛ ػٍّح ذرط٩ٔٗ ػٕذ ئذشجِٗ.

ٌزج ٠ؼشف جٌطكٛي ذأٔٗ: "ػ١ٍّس لح١ٔٛٔس ضطُ ِٓ لرً جٌمؼحء ٚضٙذف ئٌٝ ئ٠ؿحد ػمذ 

ٝ أٞ ؾذ٠ذ طك١ف ضٛجفشش أسوحٔٗ أٚ ػٕحطشٖ فٟ رجش جٌؼمذ جٌرحؽً، دْٚ أْ ضٕطٛٞ ػٍ

ضغ١١ش فٟ ٘زٖ جٌؼٕحطش، ِغط١ٕشج فٟ رٌه ذح٦سجدز ج٨فطشجػ١س ٌٍّطؼحلذ٠ٓ"
(2)

. 

ٚعٕطٌٛٝ ذ١حْ ج٤عحط جٌٕظشٞ ٌفىشز جٌطكٛي، غُ ذ١حْ ج٤عحط جٌٕظشٞ ٦ػّحي ٘زٖ 

 جٌفىشز فٟ ٔطحق أػّحي ج٦دجسز جٌمح١ٔٛٔس، ٚرٌه ِٓ خ٩ي جٌّطٍر١ٓ ج٢ض١١ٓ:

 

I:أ. انمطهة األول . 

 انىظرٌ نفكرج انتضىلاألضاش 

ضؼذ جٌطظشفحش جٌؼمذ٠س ِٓ أُ٘ ِظحدس ج٨ٌطضجِحش، فارج ِح جٔؼمذش طك١كس فأٙح ضٕطؽ 

آغحس٘ح جٌمح١ٔٛٔس، غ١ش أْ ٘زٖ جٌؼمٛد لذ ٠ؼطش٠ٙح ػ١د ٠إدٞ ئٌٝ ذط٩ٔٙح، ِّح لذ ٠شضد 

 آغحسجً ذحٌغس ج١ّ٘٤س ػٍٝ أؽشجف جٌؼمذ ٚجٌغ١ش أ٠ؼحً.

ئ٠ؿحد ٚعحتً لح١ٔٛٔس ضطّىٓ ِٓ خ٩ٌٙح ِؼحٌؿس قح٨ش ٌزج فمذ عؼص جٌطشش٠ؼحش ئٌٝ 

جٌرط٩ْ ٚجٌكذ ِٓ آغحس٘ح جٌغٍر١س ِطٝ وحْ رٌه ِّىٕحً، ِٚٓ ٘زٖ جٌٛعحتً جٌمح١ٔٛٔس فىشز 

 ضكٛي جٌؼمذ جٌرحؽً.

                                                           
( من القانون المدني المصري عمى اساس 411تحول التصرف القانوني دراسة مقارنة لممادة )يسري، احمد:  (1)

المانيا، مطبعة الرسالة،  –، )القاىرة، رسالة دكتوراه، جامعة ىيدلبرج ( من القانون المدني األلماني411المادة )
 .41(، ص1958

، )بيروت، لبنان، منشورات الحمبي الحقوقية، 1، طتحول العقد في نطاق القانون المدنيالشباني، عمي كاظم:  (2)
 .81-79(، ص2115
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ػ١ٍٗ فاْ دسجعس فىشز جٌطكٛي فٟ ٔطحق جٌمحْٔٛ جٌخحص ضططٍد جٌركع أ٨ٚ فٟ 

ْٔٛ جٌخحص، ِٚٓ غُ ذ١حْ ششٚؽ ئػّحي فىشز ج٤عحط جٌمحٟٔٛٔ ٌفىشز جٌطكٛي فٟ جٌمح

 جٌطكٛي، ٚرٌه فٟ جٌفشػ١ٓ ج٢ض١١ٓ:

 

I.  .انفرع األول -1أ 

 األضاش انماوىوٍ نفكرج انتضىل

أِح قذ٠ػح ئْ أعحط فىشز ضكٛي جٌطظشف جٌمحٟٔٛٔ ٚؾذ فٟ جٌمحْٔٛ جٌشِٚحٟٔ لذ٠ّح، 

فٟ جٌمشْ جٌطحعغ فطؼذ ٔظش٠س ضكٛي جٌؼمذ ِٓ جٌٕظش٠حش جٌطٟ طحغٙح جٌفمٙحء ج٤ٌّحْ 

ػشش
(3)

(141، ٚلذ ٚؾذ ج٤عحط جٌمحٟٔٛٔ جٌطشش٠ؼٟ ٌٙزٖ جٌفىشز ٤ٚي ِشز فٟ جٌّحدز )
 

1986ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ ج٤ٌّحٟٔ جٌظحدس ػحَ 
(4)

، ٚػٕٗ أخز جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌمٛج١ٔٓ ذٕظحَ 

جٌطكٛي
(5)

. 

ٌؼمذ ئر جٌّؼذي، فىشز ضكٛي ج 1851( ٌغٕس 41ٚلذ ضرٕٝ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ جٌؼشجلٟ سلُ )

( ػٍٝ: "ئرج وحْ جٌؼمذ ذحؽ٩ً ٚضٛجفشش ف١ٗ أسوحْ ػمذ آخش فحْ جٌؼمذ 141ٔض فٟ جٌّحدز )

٠ىْٛ طك١كحً ذحػطرحسٖ جٌؼمذ جٌزٞ ضٛجفشش أسوحٔٗ ئرج ضر١ٓ جْ جٌّطؼحلذ٠ٓ وحٔص ١ٔطّٙح 

 ضٕظشف ئٌٝ ئذشجَ ٘زج جٌؼمذ".

ومحػذز ػحِس أٞ أغش،  ٚج٤طً أْ جٌؼمذ جٌرحؽً ١ٌظ ٌٗ ٚؾٛد لحٟٔٛٔ، ٨ٚ ٠طشضد ػ١ٍٗ

ئ٨ ئْ ضطر١ك ٘زٖ جٌمحػذز ػٍٝ ئؽ٩لٙح ٠إدٞ ئٌٝ قذٚظ جٌىػ١ش ِٓ جٌٕطحتؽ ج٨لطظحد٠س 

ٚج٨ؾطّحػ١س جٌطٟ ٨ ٠كّذ ػمرح٘ح، ٌزٌه قحٚي جٌّششع ضفحدٞ ضٍه ج٢غحس ِٓ خ٩ي جٌطم١ًٍ 

                                                           
دار الفكر لمطباعة  :، )القاىرةلاللتزامات نظرية العقدشرح القانون المدني النظرية العامة السنيوري، عبد الرزاق:  (3)

 .594، ف634والنشر والتوزيع، دون سنة نشر(، ص
( من القانون المدني األلماني عمى: )إذا كان العمل القانوني الباطل يفي بشروط عمل قانوني 141المادة ) تنص (4)

 آخر، فيذا العمل األخير ىو الذي يؤخذ بو إذا فرض أن المتعاقدين كانا يريدانو لو كان يعممان بالبطالن(.
رقم  لمدني المجري. كما أخذ القانون المدني المصريوالقانون ا 1942منيا القانون المدني اإليطالي الصادر عام  (5)

في  1949(، وكذلك القانون المدني السوري الصادر عام 144بنظام التحول في المادة ) 1948( لسنة 131)
، فكرة التحول في القرارات اإلداريةدسوقي، رأفت:  ينظر: ( منو، وغيرىا من القوانين العربية االخرى.145المادة )

 .49(، ص2111)اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، ، 1ط
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ِٓ قح٨ش جٌرط٩ْ، ٚجعطػّحس جٌؼمٛد لذس جٌّغططحع ذّح ٠طفك ِغ غح٠حش جٌّششع 

 .ضكٛي جٌؼمذ جٌرحؽً ئٌٝ ػمذ طك١فِٚمحطذٖ، فىحْ أْ أ٘طذٜ جٌّششع ئٌٝ فىشز 

ئٔمحرجً ٦سجدز  ٠ٚٙذف جٌّششع ِٓ خ٩ي ضٕظ١ّٗ ٌفىشز جٌطكٛي ئٌٝ ضؿٕد ئذطحي جٌؼمذ

ج٤فشجد ِٓ جٌرط٩ْ، ٚض٩ف١حً ٣ٌغحس جٌغٍر١س جٌطٟ ضطشضد ػٍٝ جٌرط٩ْ، ٚػّحٔحً جعطّشجس 

حلذ٠س، ئر ٠ؼًّ ضكٛي جٌؼمذ ػٍٝ قّح٠س جٌػمس جٌّششٚػس فٟ جٌؼ٩لحش ٚجٌّؼح٩ِش جٌطؼ

جٌّؼح٩ِش، ِّح ٠شؿغ ج٤فشجد ػٍٝ ئذشجَ جٌؼمٛد ُٚ٘ ِطّثْٕٛ ِٓ ػذَ ئ٘ذجس ٘زٖ جٌػمس، 

ٚرٌه ِٓ خ٩ي ػمذ طك١ف ٠إدٞ جٌغشع ٔفغٗ جٌزٞ وحْ جٌّطؼحلذجْ ٠ش١ِحْ جٌكظٛي 

 ػ١ٍٗ ِٓ رٌه جٌؼمذ ج٨طٍٟ جٌرحؽً.

ؼٟ ذطكٛي جٌؼمذ ئّٔح ٠غطٕرص ِٓ جٌؼمذ جٌرحؽً ذٛطفٗ ٚجلؼس ِحد٠س ٚجٌمحػٟ ق١ّٕح ٠م

ػٕحطش ػمذ آخش طك١ف ضىْٛ ئسجدز جٌّطؼحلذ٠ٓ ج٨فطشجػ١س لذ جٔظشفص ئ١ٌٗ، ٚجٌمحػٟ 

فٟ رٌه ئّٔح ٠غطؼ١ٓ ذغٍططٗ ١ٌى١ف ذّمطؼح٘ح جٌؼمذ جٌزٞ ضمشس ئذطحٌٗ جٌطى١١ف جٌمحٟٔٛٔ 

ػٓ جٌغح٠س جٌؼ١ٍّس جٌطٟ لظذ ئ١ٌٙح جٌّطؼحلذجْ،  ج٩ٌّتُ ِح دجَ ٨ ٠ٕكشف فٟ ٘زج جٌطى١١ف

ٚ٘ٛ ذٙزج ٠ىْٛ لذ أقً جٌغح٠س جٌؼ١ٍّس جٌّمظٛدز ِكً ج٦سجدز جٌمح١ٔٛٔس جٌّؼٍٕس ِطٛخ١ح فٟ 

رٌه جٌطّحشٟ ِغ ١ٔس جٌّطؼحلذ٠ٓ، فحٌّطؼحلذجْ ئرج وحٔح ٌُ ٠ش٠ذج جٌؼمذ جٌظك١ف ئسجدز لح١ٔٛٔس 

١ٔٛٔس ِح ٟ٘ ئ٨ ٚع١ٍس ئٌٝ ضكم١ك غشع ػٍّٟ فارج فمذ أسجدجٖ ئسجدز ػ١ٍّس، ٚج٦سجدز جٌمح

ضؼحسػص جٌٛع١ٍس ِغ جٌغشع ٚؾد ضغ١ٍد جٌغشع ػٍٝ جٌٛع١ٍس
(6)

. 

فحٌؼرشز ِٓ ئػّحي ٔظحَ جٌطكٛي ٟ٘ ضكم١ك جٌغح٠س جٌؼ١ٍّس جٌطٟ ٠ش٠ذ جٌّطؼحلذجْ 

 جٌٛطٛي ئ١ٌٙح ِٚح جٌؼمذ جٌظك١ف جٌزٞ جٔؼمذ ئ٨ ٚع١ٍس ف١ٕس ٌٍٛطٛي ئٌٝ ضٍه جٌغح٠س.

 

I.  .انفرع انخاوٍ -2أ 

 شروط إػمال فكرج انتضىل

( ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ جٌؼشجلٟ، ٠طر١ٓ ٌٕح أْ ٕ٘حن 141ِٓ خ٩ي جعطمشجء ٔض جٌّحدز )

 ششٚؽحً ٨ذذ ِٓ ضٛجفش٘ح ٦ػّحي فىشز ضكٛي جٌؼمذ، ٚ٘زج ِح عٕطٕحٌٚٗ فٟ ج٢ضٟ:

                                                           
 .597، ف637، صمرجع سابق، نظرية العقدالسنيوري، عبد الرزاق:  (6)
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 أوال: تطالن انؼمذ األصهٍ

جٌخحص أْ ٠ىْٛ جٌؼمذ ج٤طٍٟ ذحؽ٩،  ٠شطشؽ ٌم١حَ فىشز ضكٛي جٌؼمذ فٟ جٌمحْٔٛ

٠ٚؼشف جٌرط٩ْ ذأٔٗ: "ٚطف ٠ٍكك ذحٌؼمذ ٠طشضد لحٔٛٔحً ػٍٝ ػذَ جعطؿّحع جٌؼمذ 

٤سوحٔٗ وحٍِس ِغطٛف١س ٌششٚؽٙح"
(7)

، فحٌرط٩ْ ٠ٍكك جٌؼمذ ئرج ضخٍف أقذ أسوحٔٗ 

)جٌشػح، جٌّكً، جٌغرد( أٚ ئرج ضخٍف ػٕظش ِٓ ػٕحطش سوٕٟ جٌّكً أٚ جٌغرد، 

٠ٚظٙش ٘زج جٌؼ١د فٟ ِشقٍٗ ئٔشحء جٌؼمذ ئر جْ جٌرط٩ْ ٠ّظ فمؾ جٌمٛجػذ جٌطٟ ضطؼٍك 

ذأشحء جٌؼمذ
(9)

. 

٨ٚ ذذ ٦ػّحي جٌطكٛي أْ ٠ىْٛ جٌطظشف ج٤طً ذحؽ٩ً ذأوٍّٗ ِٕز جٌٍكظس ج٤ٌٚٝ 

ٌٕشأضٗ، ٨ٚ ٠ىفٟ أْ ٠ىْٛ جٌؼمذ ذحؽ٩ً فٟ ؾضء ِٕٗ ٦ػّحي جٌطكٛي، ئر فٟ ٘زٖ جٌكحي 

ػ١ٍٗ جٌٕض جٌخحص ذحٔطمحص جٌؼمذ ٠طرك
(8)

ئرج وحْ جٌؼمذ لحذ٩ً ٩ٌٔمغحَ 
(11)

. 

 حاوُا: مىافمح انؼمذ انثاطم نؼىاصر ػمذ آخر صضُش

فىشز جٌطكٛي ئ٨ ئرج ضٛجفشش ذ١ٓ أسوحْ جٌؼمذ جٌرحؽً أسوحْ أٚ  ٨ ٠ّىٓ  ئػّحي

ػٕحطش جٌؼمذ جٌؿذ٠ذ وحفس، ٨ٚ ٠ّىٓ جعطىّحي ٘زٖ جٌؼٕحطش ذؼٕحطش ؾذ٠ذز ضٍطّظ خحسؼ 

ٔطحق جٌؼمذ جٌرحؽً ٦ػّحي فىشٖ جٌطكٛي
(11)

. 

ئ٨ أٔٗ ٠ؿد أْ ٠ىْٛ جٌؼمذ جٌظك١ف ِخطٍفح ػٓ جٌؼمذ ج٤ٚي جٌرحؽً، ٨ٚ ٠شطشؽ 

ط٩ف فٟ جٌطر١ؼس جٌمح١ٔٛٔس، ئر ٠ىفٟ أْ ٠ىْٛ جٌؼمذ جٌؿذ٠ذ ِخطٍفحً ػٓ جٌؼمذ جٌرحؽً، ج٨خ

                                                           
 .27(، ص2116جامعة بغداد،  –، )أطروحة دكتوراه، كمية القانون فكرة تصحيح العقدمحسن، منصور حاتم:  (7)
األردن، مكتبو دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  -)عمان  ،1، طتحول العقد دراسة مقارنةوي، صاحب عبيد: الفتال (8)

 .31(، ص1997
كان العقد في شق منو باطاًل فيذا إذا  ( من القانون المدني العراقي بقوليا: "139وىذا ما نصت عميو المادة ) (9)

ن العقد ما كان أتبين الشق وحده ىو الذي يبطل، اما الباقي من العقد فيظل صحيحًا باعتباره عقدًا مستقاًل إال إذا 
 ليتم بغير الشق الذي وقع باطاًل".

مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، نظرية السبب الرزاق:  السنيوري، عبدينظر:  (11)
 .111، ص(بيروت، دار احياء التراث العربي و مؤسسة التاريخ العربي، دون سنة نشر)، 1، طونظرية البطالن

، )بيروت، دار النيضة مصادر االلتزام، دراسة في القانون المبناني والقانون المصريالصدة، عبد المنعم فرج:  (11)
 .374(، ص1974العربية، 
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عٛجء ِٓ ق١ع ج٢غحس أٚ جٌّؼّْٛ أٚ ِٓ ق١ع جٌٕٛع
(12)

. 

أِح ف١ّح ٠طؼٍك ذحٌطٛجفك ذ١ٓ جٌؼمذ جٌرحؽً ٚجٌؼمذ جٌؿذ٠ذ، فحٌّمظٛد ذٗ ١ٌظ ج٨قطٛجء 

ٌؿذ٠ذ، ٚجْ ػحذؾ جٌطٛجفك ذ١ٓ ٚئّٔح ٚؾٛد سجذطس ذ١ٓ جٌطظشف جٌرحؽً ٚجٌطظشف ج

جٌطظشف١ٓ ٘ٛ جٌغشع ج٨لطظحدٞ أٚ جٌؼٍّٟ أٚ ج٨ؾطّحػٟ جٌزٞ لظذش ضكم١مٗ ئسجدز 

ج٤ؽشجف أعحعحً 
(13)

، ٚذحٌطحٌٟ ١ٌظ ذحٌؼشٚسز أْ ٠كطٛٞ جٌؼمذ جٌرحؽً أسوحْ جٌؼمذ جٌؿذ٠ذ 

ِٛجفمحً ٌٙح، ِّح ٠ط١ف ٌٍمحػٟ قش٠س أورش فٟ ئػّحي ٔظحَ جٌطكٛي ٚذحٌطحٌٟ  ٚئّٔح أْ ٠ىْٛ

ضكم١ك جٌفحتذز جٌّشؾٛز ِٕٗ
(14)

. 

 حانخا: اوصراف إرادج انمتؼالذَه إنً اتراو انؼمذ انزذَذ

٠شطشؽ ٦ػّحي فىشز جٌطكٛي أْ ئسجدز جٌّطؼحلذ٠ٓ وحٔص ضٕظشف ئٌٝ ج٨سضرحؽ ذحٌؼمذ 

ٚج٦سجدز جٌّطٍٛذس ٌطكٛي جٌؼمذ ذ ج٤ط١ً ِٓ أعرحخ جٌرط٩ْ، جٌؿذ٠ذ ٌٛ ضر١ٕح ِح فٟ جٌؼم

ٟ٘ ئسجدز جفطشجػ١س ضمَٛ ػٍٝ جٌطظٛس ٨ جٌكم١مس ٨ٚ ج٨قطّحي، فٟٙ ئسجدز ٌُ ضظٙش 

ٌٍٛؾٛد ٚئّٔح ٠ركع ػٕٙح جٌمحػٟ ١ٌطر١ٓ ٚؾٛد٘ح ٌكظس ئذشجَ جٌؼمذ
(15)

، ِغطششذجً 

 ذحٌظشٚف جٌطٟ طحقرص جٌطؼحلذ ٚجٌغشع ِٕٗ.

فٟٙ ١ٌغص ئسجدز جقطّح١ٌس ضطٌٛذ ذٛلص ِطضجِٓ ِغ ٨ٚدز ج٦سجدز جٌكم١م١س، ٤ْ رٌه 

٠ؼٕٟ ضٛجفش جٌؼٍُ ذحٌرط٩ْ ٌذٜ جٌّطؼحلذ٠ٓ ٌكظس ئذشجَ جٌؼمذ، فططىْٛ ٌذ٠ّٙح ئسجدض١ٓ ضرمٝ 

ئقذجّ٘ح خف١س ٨ٚ ضظٙش ئ٨ ئرج غرص ذط٩ْ جٌؼمذ ج٤طً، ٚ٘ٛ ِح ٨ ٠ّىٓ لرٌٛٗ
(16)

، وّح 

٦سجدز جٌكم١م١س جٌطٟ جضؿٙص ئٌٝ جٌؼمذ جٌرحؽً، ٤ْ رٌه ع١ىْٛ ضفغ١شجً ٧ٌسجدز أٔٙح ١ٌغص ج

جٌكم١م١س ١ٌٚظ ضك٨ٛ ٌٍؼمذ، ٚجٌطفغ١ش ٨ ٠مغ ئ٨ ػٍٝ ػمذ طك١ف
(17)

. 

                                                           
 .127. الشباني، عمي كاظم: مرجع سابق، ص85وي، صاحب عبيد: مرجع سابق، صينظر: الفتال (12)
)مصر، دار الكتب القانونية و دار شتات لمنشر ، تحول العقد الباطل إلى تصرف صحيحدسوقي، رأفت:  (13)

 .85والتوزيع، دون ذكر سنة النشر(، ص
 .88-85وي، صاحب عبيد: مرجع سابق، صالفتال (14)
 .97، مرجع سابق، صفكرة التحول في القرارات اإلداريةدسوقي، رأفت: . 181يسري، احمد: مرجع سابق، ص (15)
، )بيروت، دار 4العقد في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي، ج نظريةينظر: الصدة، عبد المنعم فرج:  (16)

 .93-92(، ص1991النيضة العربية، 
 .186يسري، احمد: مرجع سابق، ص (17)
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I  ..انمطهة انخاوٍ  ب 

 األضاش انىظرٌ إلػمال فكرج انتضىل فٍ وطاق أػمال اإلدارج

جٌطظشفحش جٌمح١ٔٛٔس فٟ ٔطحق جٌمحْٔٛ ٌّح وحٔص فىشز جٌطكٛي لذ قغُ أِش٘ح فٟ 

جٌخحص ٚفمح ٌّح ذغطٕح ف١ٗ جٌمٛي، فاْ ٘زٖ جٌفىشز ٌُ ٠كغُ أِش٘ح ذؼذ فٟ ٔطحق ج٤ػّحي 

جٌمح١ٔٛٔس ٧ٌدجسز جٌؼحِس، ٚجٌطٟ ٌٙح أْ ضرحشش أػّحٌٙح جٌمح١ٔٛٔس ِٓ خ٩ي ٚع١ٍط١ٓ ضطّػ٩ْ 

 فٟ: جٌمشجسجش ج٦دجس٠س ٚجٌؼمٛد ج٦دجس٠س.

ُ ٘زج جٌّطٍد ػٍٝ فشػ١ٓ، ٔطٕحٚي فٟ ج٤ٚي ج٤عحط جٌمحٟٔٛٔ ٚػٍٝ رٌه عٕمغ

٦ػّحي فىشز جٌطكٛي فٟ جٌمحْٔٛ جٌؼحَ، ٚفٟ جٌػحٟٔ ِفَٙٛ ػمٛد ج٦دجسز، ِٓ خ٩ي 

 جٌفشػ١ٓ ج٢ض١١ٓ:

 

I  .انفرع األول:  -1. ب 

 األضاش انماوىوٍ إلػمال فكرج انتضىل فٍ انماوىن انؼاو

فمٙحء جٌمحْٔٛ جٌؼحَ ٚجٌمحْٔٛ جٌخحص ػٍٝ لحػذز ػحِس ٟ٘ ئِىح١ٔس ضطر١ك لٛجػذ  ٠طفك

جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ ػٍٝ ػ٩لحش جٌمحْٔٛ جٌؼحَ، أٚ ػٍٝ ج٤لً ج٨عطٙذجء ذٙح فٟ جٌٛطٛي ئٌٝ 

جعطٕرحؽ جٌمٛجػذ ٚجٌّرحدب جٌطٟ ٠ّىٓ أْ ضكىُ ػ٩لحش جٌمحْٔٛ جٌؼحَ
(19)

. 

ٚجقذجً ِٓ جٌٕظُ جٌمح١ٔٛٔس جٌطٟ ٨ ٠ّىٓ ضؿحً٘  ٌّٚح وحْ جٌطكٛي فٟ جٌمحْٔٛ جٌخحص

آغحس٘ح فمذ ٚسدش جٌٕظٛص جٌخحطس ذٗ فٟ جٌمٛج١ٔٓ جٌّذ١ٔس ئٔمحرجً ٦سجدز ج٤فشجد ِٓ 

جٌرط٩ْ، فارج وحْ ٘زج عررحً وحف١ح ٦لشجس جٌطكٛي فٟ جٌمحْٔٛ جٌخحص ِٚذجسٖ جٌّظٍكس 

 ٌؼحَ ِٚذجسٖ ِظٍكس جٌّؿّٛع.جٌفشد٠س، فأٗ ٠ىفٟ ِٓ ذحخ أٌٚٝ ٦ؾحصضٗ فٟ جٌمحْٔٛ ج

وّح أْ ِح ٧ٌدجسز ِٓ عٍطحْ فٟ ٔطحق جٌّؼح٩ِش جٌؼحِس ٠مطؼٟ ٘ٛ ج٢خش ضؼ١١ك 

ِؿحي جٌرط٩ْ أٚ ضخف١ف آغحسٖ، ِٚٓ ٕ٘ح ٔشأش لحػذز أْ جٌطظشف جٌؼحَ ٨ ٠ىْٛ فٟ 

                                                           
؛ الديممي، محمد عبداهلل حمود: 161ص مرجع سابق، فكرة التحول في القرارات اإلداريةدسوقي، رأفت: ينظر:  (18)

األردن، الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع ودار الثقافة لمنشر والتوزيع،  -)عمان، 4تحول القرار اإلداري، ط
 .26(، ص2111
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جٌؼحدز ػٕذ جٌشه فٟ طكطٗ ذحؽ٩ ذً ٠طؼ١ٓ سفغ ٘زج جٌشه فٟ ٚلص لظ١ش ئِح ذكىُ 

ذؼًّ ِٓ جٌذٌٚس ٔفغٙح لؼحتٟ أٚ
(18)

 . 

ٚٔؿذ أْ ِٓ جٌفمٙحء ِٓ أعٕذ ج٤عحط جٌمحٟٔٛٔ ٦ػّحي فىشز جٌطكٛي فٟ ٔطحق جٌمحْٔٛ 

جٌؼحَ ئٌٝ فىشز جقطشجَ ِرذأ جٌّششٚػ١س، فٟ ق١ٓ ٠إعغٗ آخشْٚ ػٍٝ فىشز جٌّظٍكس 

 جٌؼحِس، ٚ٘زج ِح عٕر١ٕٗ فٟ ج٢ضٟ روشٖ:

 أوال: اصتراو مثذأ انمشروػُح

جٌٕشحؽ ج٦دجسٞ ذأٔٗ ٠غطٙذف ضكم١ك جٌّظٍكس جٌؼحِس، ٚقطٝ ضغطط١غ ج٦دجسز ٠ط١ّض 

ضكم١ك ٘زج جٌٙذف ضُ ج٨ػطشجف ٌٙح ذّؿّٛػس ِٓ ج٨ِط١حصجش ٚجٌغٍطحش ضطغُ ذطحذغ 

جٌغٍطس جٌؼحِس، ٚفٟ ِمحذً رٌه فشع جٌّششع ػٍٝ ج٦دجسز ل١ٛد ضكذ ِٓ قش٠طٙح فٟ 

جٌطٛجصْ ذ١ٓ ج٨ِط١حصجش ٚجٌغٍطحش ضكذ٠ذ أعح١ٌد ِّحسعس ٔشحؽٙح، ذٙذف ضكم١ك 

جٌّّٕٛقس ٌٙح ٚذ١ٓ قمٛق ٚقش٠حش ج٤فشجد
(21)

. 

ٚ٘ىزج ػٍٝ ج٦دجسز أْ ضٍطضَ فٟ أػّحٌٙح جٌمح١ٔٛٔس )جٌمشجسجش ج٦دجس٠س ٚ جٌؼمٛد 

ج٦دجس٠س( ذحقطشجَ ِرذأ جٌّششٚػ١س جٌزٞ ٠ؼٕٟ خؼٛع ج٦دجسز ٌكىُ جٌمحْٔٛ، فارج خحٌفطٗ 

ٌٙح جٌّخحٌفس ٌٍمحْٔٛ، ٚرٌه ذطك٠ًٛ ضٍه ج٤ػّحي جٌمح١ٔٛٔس ٚؾد ػ١ٍٙح جٌشؾٛع ػٓ أػّح

غ١ش جٌّششٚػس ئٌٝ أػّحي طك١كس، وّح أْ ِرذأ جٌّششٚػ١س رجضٗ ٠خٛي جٌمؼحء عٍطس 

ضك٠ًٛ أػّحي ج٦دجسز جٌمح١ٔٛٔس جٌّؼ١رس ئٌٝ أػّحي طك١كس ػّٓ ششٚؽ فىشز 

جٌطكٛي
(21)

. 

فؼ٩ ػٓ رٌه فاْ جٌطكٛي ٠شجػٟ ِرذأ جقطشجَ جعطمشجس ج٤ٚػحع ٚجٌّشجوض جٌمح١ٔٛٔس، 

فحٌطكٛي ٠كحٚي لذس ج٦ِىحْ ئػحدز ضٍه ج٤ٚػحع ٚجٌّشجوض ئٌٝ ٚػؼٙح جٌمحٟٔٛٔ جٌظك١ف 

ػٍٝ أعحط ِٓ ِرذأ جٌّششٚػ١س، ٚأْ جقطشجَ ٘زج جٌّرذأ ٠مطؼٟ ئذطحي ػمٛد ج٦دجسز غ١ش 

                                                           
 .241، احمد: مرجع سابق، صييسر  (19)
 .19(، ص1998، )القاىرة، دار النيضة العربية، 2القضاء اإلداري، ط ينظر: بطيخ، رمضان محمد:  (21)
 . 14، مرجع سابق، صالقرارات اإلداريةفكرة التحول في ينظر: دسوقي، رأفت،  (21)
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طك١كس ِكٍٙح، ٚذٙزج فاْ جٌطكٛي ٘ٛ جٌزٞ ٠شعخ جٌّشجوض جٌّششٚػس ٚئق٩ي ػمٛد 

 ٚج٤ٚػحع جٌمح١ٔٛٔس ٌٚىٓ ذح٨عطٕحد ئٌٝ ػمٛد ئدجس٠س ِششٚػس.

 حاوُا: انمصهضح انؼامح

ضغطٙذف ج٦دجسز ِٓ ؾ١ّغ أػّحٌٙح جٌمح١ٔٛٔس ضكم١ك جٌّظٍكس جٌؼحِس، فارج ِح أذشِص 

قممص ج٦دجسز ػٍٝ جٌشغُ ِٓ ذط٩ْ ٘زج  ج٦دجسز ػمذجً ِؼ١رح فأٗ ٠مغ ذحؽ٩ً، ٌٚىٓ ئرج ِح

جٌؼمذ ِظحٌف ػحِس أخشٜ ششػ١س، فّٓ ج٤ٔغد ضكٛي ٘زج جٌؼمذ جٌرحؽً ئٌٝ ػمذ آخش 

 طك١ف، ٚرٌه ذٙذف ػذَ فٛجش جٌّٕفؼس جٌؼحِس جٌطٟ ضٍطضَ ج٦دجسز ذاشرحػٙح.

ٚٔظشج ٨ٌطضَ ج٦دجسز ذّشجػحز جٌّٕفؼس جٌؼحِس ذٛؾٗ ػحَ ٚذرؼغ أٚؾٙٙح جٌّكذدز 

ؾٗ خحص، فأٙح ضؿذ ٔفغٙح ِم١ذز فٟ جخط١حس أٚ ِّحسعس ٔشحؽٙح، ٌزٌه فأٙح ضكحٚي ِٓ ذٛ

خ٩ي جٌطكٛي أْ ضؿؼً ضظشفٙح ِطحذمح ِٚٛجفمح ٌفىشز جٌّظٍكس جٌؼحِس
(22)

. 

فحٌّظٍكس جٌؼحِس ٟ٘ جٌطٟ ضكىُ ؾ١ّغ جٌشٚجذؾ جٌمح١ٔٛٔس فٟ ٔطحق جٌمحْٔٛ جٌؼحَ ِٚٓ 

٧ٌدجسز، ٚذٕحء ػٍٝ رٌه ػٕذِح ٠طؼف ٧ٌدجسز ػذَ  ذ١ٕٙح فىشز ضكٛي ج٤ػّحي جٌمح١ٔٛٔس

طكس ػمٛد٘ح، ٚأْ جٌّظٍكس جٌؼحِس ضمطؼٟ ضك٠ًٛ ضٍه جٌؼمٛد ئٌٝ أخشٜ طك١كس، 

 فأٙح ضمَٛ ٚذٕحء ػٍٝ عٍططٙح جٌطمذ٠ش٠س ذطك٠ٍٛٙح.

أِح جٌطكٛي ػٓ ؽش٠ك جٌمؼحء فاْ فىشز جٌّظٍكس جٌؼحِس ضر١ف ٌٍمحػٟ ضك٠ًٛ أػّحي 

ٌٝ أخشٜ طك١كس، فحٌمحػٟ ٚجٔط٩لح ِٓ فىشز جٌّظٍكس جٌؼحِس ٠كحٚي ج٦دجسز جٌرحؽٍس ئ

أْ ٠ؿذ ِؿح٨ ٧ٌذمحء ػٍٝ جٌؼًّ جٌمحٟٔٛٔ جٌرحؽً ذطك٠ٍٛٗ ئٌٝ ػًّ آخش طك١ف ؽرمح 

٤قىحَ فىشز جٌطكٛي ٚششٚؽٙح
(23)

. 

I  . .مفهىو ػمىد اإلدارجانفرع انخاوٍ:  -2ب 

جٌشإْٚ جٌؼحِس ٌّٛجؽ١ٕٙح ئٌٝ جػطشش جٌذٌٚس ذكغرحٔٙح شخض ػحَ ِىٍف ذطغ١١ش 

جٌذخٛي فٟ ػ٩لحش ضؼحلذ٠س ِغ ج٤فشجد أٚ ج٤شخحص جٌّؼ٠ٕٛس عٛجء وحٔص ػحِس أَ 

 خحطس.

                                                           
، سحب القرارات اإلدارية دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي واإليطالينظرية  :عبد القادر ،خميل (22)

 .411، ص1964)القاىرة، دار النيضة العربية، رسالة دكتوراه(، 
 .49الديممي، محمد عبداهلل حمود، مرجع سابق، ص :ينظر (23)
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ػ١ٍٗ فٟ لؼحء ِؿٍظ جٌذٌٚس جٌفشٔغٟ ذأٔٗ:  ٠ٚؼشف جٌؼمذ ج٦دجسٞ ٚفمح ٌٍّغطمش

"جٌؼمذ جٌزٞ ٠رشِٗ شخض ِؼٕٛٞ ػحَ، ذمظذ ضغ١١ش ِشفك ػحَ أٚ ضٕظ١ّٗ، ٚضظٙش ف١ٗ 

س ج٦دجسز فٟ ج٤خز ذأقىحَ جٌمحْٔٛ جٌؼحَ، ٚآ٠س رٌه أْ ٠طؼّٓ ششٚؽح جعطػٕحت١س ٚغ١ش ١ٔ

ِأٌٛفس فٟ جٌمحْٔٛ جٌخحص أٚ أْ ٠خٛي جٌّطؼحلذ ِغ ج٦دجسز ج٨شطشجن ِرحششز فٟ ضغ١١ش 

جٌّشفك جٌؼحَ"
(24)

. 

س ٚعٕمَٛ ذر١حْ ِؼح١٠ش ض١١ّض جٌؼمذ ج٦دجسٞ ٚذ١حْ أسوحٔٗ ذا٠ؿحص ٌّح فٟ رٌه ِٓ أ١ّ٘

 ف١ّح عٕطٕحٌٚٗ فٟ جٌّركع جٌػحٟٔ: 

 أوال: مؼاَُر تمُُس انؼمذ اإلدارٌ

ِٓ جٌّغطمش ػ١ٍٗ فمٙح ٚلؼحًء أْ جٌؼمٛد جٌطٟ ضرشِٙح ج٦دجسز جٌؼحِس ٨ ضخؼغ ٌٕظحَ 

 لحٟٔٛٔ ٚجقذ، فٟٙ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ: 

جٌطٟ ضخؼغ ٌٍمحْٔٛ جٌخحص ٚجٌطٟ ضّحغً جٌؼمٛد جٌطٟ ٠رشِٙح  ػمىد اإلدارج انمذوُح:

 ج٤فشجد فٟ ٔطحق جٌمحْٔٛ جٌخحص.

جٌطٟ ضخؼغ ٌٍمحْٔٛ جٌؼحَ ٚجٌطٟ ضرشِٙح ج٦دجسز ذؼّذ٘ح عٍطس ػحِس ػمىد اإلدارج اإلدارَح: 

 ضغطٙذف ضٕظ١ُ ِشفك ػحَ أٚ ضشغ١ٍٗ أٚ ضغ١١شٖ.

ضٛجفشش فٟ جٌؼمذ فأٗ ٠ىْٛ ِؼح١٠ش ِطٝ ٌٚمذ ضىفً جٌمؼحء ِٚؼٗ جٌفمٗ ج٦دجسٞ ذٛػغ 

ئدجس٠ح ٚذؼىغٗ ٠رمٝ جٌؼمذ ػّٓ دجتشز جٌمحْٔٛ جٌخحص
(25)

 ، ضطّػً فٟ ج٢ضٟ:

ٚج٤شخحص جٌّؼ٠ٕٛس جٌؼحِس ئِح أْ أن َكىن أصذ طرفٍ انؼمذ شخصاً مؼىىَاَ ػاماً:  -1

ئْ جٌمؼحء ج٦دجسٞ ألش ذاِىح١ٔس ئذشجَ  . غ١شضىْٛ ِشوض٠س أٚ ٨ِشوض٠س ئل١ّ١ٍس أٚ ِشفم١س

                                                           
 .52(، ص1984، )القاىرة، دار الفكر العربي، 4، طاألسس العامة لمعقود اإلداريةوي، سميمان: اينظر: الطم (24)
من أجل  المقاولينظر: حكم محكمة تمييز العراق الذي تقول فيو: )... ولما كان ىذا العقد قد أبرمتو اإلدارة مع  (25)

فإنو يكون عقدا إداريا متميزا من العقود المدنية التي إنشاء مرفق عام متوسمة في ذلك بأسموب القانون العام، 
اشار اليو: الظاىر، خالد خميل:  25/7/1965حقوقية بتاريخ  654، 42يحكميا القانون الخاص...(، القضية رقم 

(، 1997االردن، دار الميسرة لمنشر والتوزيع، -، )عمان1، طالقانون االداري دراسة مقارنة، الكتاب الثاني
 .229ص
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جٌؼمذ ِٓ لرً شخض ِٓ أشخحص جٌمحْٔٛ جٌخحص ذحٌٛوحٌس ػٓ جٌشخض جٌؼحَ
 (26)

. 

فارج وحْ جٌؼمذ ٠طظً ذأشحء ِشفك ػحَ )وؼمذ اتصال انؼمذ تىشاط مرفك ػاو:  -2

ظحِٗ ج٤شغحي جٌؼحِس( أٚ ٠طظً ذطٕظ١ّٗ ٚئدجسضٗ )وؼمذ ج٨ِط١حص( أٚ ٠طظً ذطغ١١شٖ ٚجٔط

)وؼمذ جٌطٛس٠ذ( فاْ جٌظٍس لحتّس ذ١ٓ ٘زٖ جٌؼمٛد ٚذ١ٓ جٌّشفك جٌؼحَ
(27)

، ِٚطٝ جٔمطؼص 

٘زٖ جٌظٍس أطرف جٌؼمذ ِٓ ػمٛد جٌمحْٔٛ جٌخحص ٌٚٛ وحْ أقذ ؽشف١ٗ ِٓ ج٤شخحص 

جٌؼحِس
(29)

. 

ٚرٌه ِٓ خ٩ي ضؼ١ّٓ جٌؼمذ ششٚؽحً جعطػٕحت١س غ١ش إتثاع أضهىب انماوىن انؼاو:  -3

جٌمحْٔٛ جٌخحص، ٚضؼشف جٌششٚؽ ج٨عطػٕحت١س ذأٔٙح: "ضٍه جٌششٚؽ جٌطٟ ضّٕف ِأٌٛفس فٟ 

جٌّطؼحلذ٠ٓ قمٛلح أٚ ضؼغ ػٍٝ ػحضمُٙ جٌطضجِحش غش٠رس ذطر١ؼطٙح ػٓ ضٍه جٌطٟ ٠ّىٓ أْ 

٠مرٍٙح ِٓ ٠طؼحلذ فٟ ٔطحق جٌمٛج١ٔٓ جٌّذ١ٔس أٚ جٌطؿحس٠س"
(28)

، وحٌششٚؽ جٌطٟ ضّٕف ج٦دجسز 

طغ ذٙح جٌّطؼحلذ ج٢خش، أٚ ج٦قحٌس ئٌٝ دفحضش جٌششٚؽ، أٚ جشطشجن جِط١حصجش ٨ ٠ّىٓ أْ ٠طّ

جٌّطؼحلذ ِغ ج٦دجسز ِرحششز فٟ ضغ١١ش جٌّشفك جٌؼحَ، أٚ ؾؼً ج٨خطظحص ذٕظش جٌٕضجع 

ٌٍمؼحء ج٦دجسٞ
(31)

. 

 حاوُا: أركان انؼمذ اإلدارٌ

٠شطشؽ فٟ جٌؼمذ ج٦دجسٞ ِح ٠شطشؽ فٟ ؾ١ّغ جٌؼمٛد ِٓ سػح ِٚكً ٚعرد، أِح 

ٌشىً فح٤طً ف١ٗ أٔٗ ١ٌظ سوٕح فٟ جٌؼمذ ج٦دجسٞ، ٚئْ وحْ ٌٗ أ١ّ٘س فٟ ج٦غرحشج
(31)

. 

                                                           
العقد اإلداري بين التشريع والقضاء )دراسة مقارنة بين النظام الفرنسي ينظر: جبير، مطيع عمي حمود:  (26)

 .113(، ص2116، )القاىرة، دار النيضة العربية، والمصري واليمني(
ة ، )بيروت، المؤسس1، ترجمة منصور القاضي، ط4القانون االداري، جينظر: فوديل، جورج؛ دلفولفيو، بيار:  (27)

 .323(، ص2111الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، 
 .84، مرجع سابق، صاألسس العامة لمعقود اإلداريةينظر: الطمأوي، سميمان:  (28)
، )القاىرة، ماهية العقد اإلداري في ضوء أحكام القضاء الفرنسي والمصريينظر: الجميمي، محمد عبد الواحد:  (29)

 .117ص(، 1995دار النيضة العربية، 
 وما بعدىا. 92، مرجع سابق، صاألسس العامة لمعقود اإلدارية، سميمان: الطماويينظر:  (31)
ىذا ما اكدتو محكمو القضاء االداري في مصر في حكم ليا بقوليا: )ان الشكل المتمثل في الكتابة ليس شرطا  (31)

 .165، صفحو 13و  12، مجموعة السنتين 4/1/1959من شروط العقد اإلداري(. حكميا في 
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 انرضا -1

٠ٕؼمذ جٌؼمذ ج٦دجسٞ ذّؿشد أْ ٠طرحدي جٌطشفحْ جٌطؼر١ش ػٓ ئسجدض١ٓ ِططحذمط١ٓ 

)ج٠٨ؿحخ ٚجٌمرٛي(، ٚجٌطشجػٟ ٨ ٠ىْٛ طك١كح ئ٨ ئرج وحْ طحدسجً ِٓ ؾٙس ئدجس٠س 

ٌٍٕظُ جٌّمشسز ِٓ ق١ع ج٨خطظحص ٚجٌشىًِخطظس لحٔٛٔحً ٚفمح 
(32)

، ٠ٚؿد أْ ٠ّػً 

ج٦دجسز جٌشخض جٌّخطض لحٔٛٔحً ذحٌطؼر١ش ػٓ ئسجدضٙح ٚجٌطؼحلذ ١ٔحذس ػٕٙح
(33)

، ٠ٚمطؼٟ أَْ 

٠ىْٛ ٘زج جٌشػح ع١ٍّح خح١ٌح ِٓ ػ١ٛخ جٌشػح وحٌغٍؾ
 

ٚجٌطذ١ٌظ
 

ٚج٦وشجٖ، فٟ ق١ٓ 

١ٛخ جٌطٟ ضؼ١د جٌشػح فٟ جٌؼمٛد ٠غطرؼذ جٌفمٗ ج٦دجسٞ جٌغرٓ ٚج٨عطغ٩ي ِٓ جٌؼ

ج٦دجس٠س
(34)

. 

 انمضم -2

٠طّػً ذحٌشٟء أٚ جٌؼًّ أٚ ج٨ِطٕحع ػٓ جٌؼًّ جٌزٞ ٠ٍطضَ ذٗ جٌّطؼحلذ فٟ ِٛجؾٙس ج٦دجسز 

ٚف١ّح ضٍطضَ ذٗ ج٦دجسز فٟ ِٛجؾٙس جٌّطؼحلذ، ٚجٌّكً فٟ ٔطحق جٌؼمٛد ج٦دجس٠س ٘ٛ جٌؼ١ٍّس 

جٌؼمذ جٌمح١ٔٛٔس جٌطٟ ٠شجد ضكم١مٙح ِٓ ٚسجء
(35)

، ٠ٚشطشؽ فٟ ِكً جٌؼمذ أْ ٠ىْٛ ِّىٕحً غ١ش 

ِغطك٩١ً، ِٚؼ١ٕحً أٚ لحذ٩ً ٌٍطؼ١١ٓ ضؼ١١ٕحً ٔحف١حً ٌٍؿٙحٌس، ٚأْ ٠ىْٛ لحذ٩ ٌٍطؼحًِ ف١ٗ، فارج وحْ 

ِكظٛسجً لحٔٛٔحً أٚ غ١ش ِششٚع ٌّخحٌفطٗ ٌٍٕظحَ جٌؼحَ ف٩ ٠ظٍف ِك٩ً ٌٍؼمذ
(36)

. 

 انطثة -3

ٚجٌغرد جٌزٞ ٠ذفغ ج٦دجسز ئٌٝ جٌطؼحلذ ٨ ذذ أْ ٌٝ جٌطؼحلذ، جٌغرد ٘ٛ جٌرحػع جٌذجفغ ئ

٠ٚطشضد ػٍٝ ػذَ ٚؾٛد جٌغرد أٚ ػذَ ِششٚػ١طٗ ذط٩ْ جٌؼمذ، ٠ىْٛ جٌّظٍكس جٌؼحِس، 

٠ٚىْٛ جٌغرد غ١ش ِششٚع ئرج وحْ ِخحٌفحً ٌٍمحْٔٛ أٚ ج٢دجخ جٌؼحِس أٚ جٌٕظحَ جٌؼحَ، أٚ 

ئرج ؾحٔرص ج٦دجسز ٚؾٙس جٌّظٍكس جٌؼحِس
(37)

. 

 
                                                           

 .15(، ص1981، )القاىرة، دار النيضة العربية، دراسات في نظرية العقد اإلداريالشريف، عزيزه:  (32)
 .145(، ص1981، )الكويت، مكتبة الفالح، 1، طالعقود اإلداريةالفياض، إبراىيم طو:  (33)
، )رسالة دكتوراه، مصر، مقارنة عقد التوريد اإلداري بين النظرية والتطبيق دراسةعمي، عاطف سعدي محمد:  (34)

 .141(، ص2115كمية الحقوق جامعة عين شمس، 
 .8، ص(1977القاىرة، دار الفكر العربي، )، 2، طالعقد اإلداري :محمود ،حممي (35)
 .151ينظر: عمي، عاطف سعدي محمد: مرجع سابق، ص (36)
 .157، صنفسومرجع العمي، عاطف سعدي محمد:  (37)
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II.  :ٍانمثضج انخاو 

 مذي مىافمح فكرج انتضىل نؼمىد اإلدارج

ٕ٘حن ػ٩لس ٚؽ١ذز ذ١ٓ جٌمحْٔٛ ج٦دجسٞ ٚجٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ ٚأْ وػ١شجً ِٓ جٌٕظش٠حش 

وٕظش٠س جٌؼمٛد ِػ٩ لذ ضأغشش ذأقىحَ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ، ٚأْ جٌمحػٟ ج٦دجسٞ فٟ  ج٦دجس٠س

وػ١ش ِٓ جٌكح٨ش ٠غطؼ١ٓ ذٕظٛص جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ ٠ٚطرمٙح ذّح ٠ٕغؿُ ٚؽر١ؼس ػمٛد 

ج٦دجسز ٚرٌه ٠٦ؿحد جٌكٍٛي ٌرؼغ جٌمؼح٠ح جٌّؼشٚػس أِحِٗ
(39)

. 

١ؼس جٌطظشف جٌزٞ ٠طكٛي ج١ٌٗ ( ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ ٌُ ضكذد ؽر141ٚذّح أْ جٌّحدز )

ٌٚىْٛ ػمٛد ج٦دجسز ١ٌغص عٜٛ ضظشفحش لح١ٔٛٔس ضظذس ػٓ ؾٙس ج٦دجسز، فًٙ  جٌؼمذ،

ج٦ؾحذس ػٍٝ  ٚذٙذف٠ّىٓ ئػّحي فىشز جٌطكٛي ػٍٝ ػمٛد ج٦دجسز جٌطٟ ٠ؼطش٠ٙح جٌرط٩ْ؟ 

٘زج جٌطغحؤي، عٕمغُ ٘زج جٌّركع ػٍٝ ِطٍر١ٓ ٔطٕحٚي فٟ ج٤ٚي ضكٛي ػمٛد ج٦دجسز 

 جٌّذ١ٔس، ٚفٟ جٌػحٟٔ ضكٛي ػمٛد ج٦دجسز ج٦دجس٠س، ٚفمح ٢ضٟ:

 

II .:أ.  انمطهة األول 

 تضىل ػمىد اإلدارج انمذوُح

٠ؼطّذٖ أشخحص جٌمحْٔٛ ضؼطّذ ج٦دجسز ػٕذ ئذشجَ ػمٛد٘ح جٌّذ١ٔس، أعح١ٌد ِشحذٙس ٌّح 

جٌخحص فٟ ئذشجَ ػمٛدُ٘، ٌزج فاْ جٌمحْٔٛ جٌؼحَ ٨ ٠ؼفٟ ػٍٝ ٘زٖ جٌؼمٛد ِح ٠ؼف١ٗ ػٍٝ 

 ػمٛد ج٦دجسز ج٦دجس٠س ِٓ جِط١حصجش.

ٚذّح أْ ج٦دجسز ضطرغ ٚعحتً جٌمحْٔٛ جٌخحص فٟ ئذشجَ ٘زج جٌٕٛع ِٓ ػمٛد٘ح، ٌٚىْٛ 

ص، ٌزج ف١ّىٓ ضطر١ك لٛجػذ جٌطكٛي جٌطٟ ٘زٖ جٌؼمٛد ضذخً فٟ ٔطحق لٛجػذ جٌمحْٔٛ جٌخح

ضٕض ػ١ٍٙح جٌمٛج١ٔٓ جٌّذ١ٔس ػٍٝ ٘زٖ جٌؼمٛد ئرج طذسش ذحؽٍس، ٚ٘زج جٌطكٛي لذ ٠ىْٛ ئٌٝ 

 ػمذ آخش أٚ ئٌٝ لشجس ئدجسٞ، ٚ٘زج ِح عٕر١ٕٗ فٟ ج٢ضٟ:

                                                           
مدى تأثير نظرية العقود اإلدارية بأحكام القانون المدني دراسة تأصيمية ينظر: شعيب، مجدي عبد الحميد:  (38)

دبي، أكاديمية شرطة دبي، مجمة )، ألحكام البطالن لبيان طبيعة عالقة القانون اإلداري بالمدني في فرنسا ومصر
 .1، ص(2115األمن والقانون، 
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II . .انفرع األول -1أ: 

 تضىل ػمذ اإلدارج انمذوٍ إنً ػمذ آخر

ػٍٝ ؾٛجص ضكٛي ػمذ ج٦دجسز جٌّذٟٔ ئرج طذس ذحؽ٩ً ئٌٝ ج٤ِش ِغطمش فمٙحَ ٚلؼحًء 

ػمذ آخش، ف١ٍظ ٕ٘حن ِح ٠كٛي دْٚ ضطر١ك فىشز جٌطكٛي فٟ قحٌس ذط٩ْ ػمذ ِٓ ػمٛد 

ج٦دجسز جٌّذ١ٔس جٌطٟ ضخؼغ ٌمٛجػذ جٌمحْٔٛ جٌخحص، ِطٝ ضٛجفشش فٟ جٌؼمذ جٌرحؽً أسوحْ 

مذ ٠ّىٓ جْ ضطؿٗ ئٌٝ ٘زج جٌطؼحلذ ػمذ ئدجسٞ طك١ف، ٚوحٔص ج١ٌٕس ج٨فطشجػ١س ٌطشفٟ جٌؼ

ٌٛ وحٔص لذ ػٍّص ذرط٩ْ ضظشفٙح ج٤طٍٟ
(38)

. 

ٚلذ جوذش جٌؿّؼ١س جٌؼ١ِّٛس ٌمغُ جٌفطٜٛ ٚجٌطشش٠غ فٟ ِؿٍظ جٌذٌٚس جٌّظشٞ ذفطٜٛ 

طذسش ػٕٙح
(41)

، ذؿٛجص ضكٛي ػمذ ٚلف خ١شٞ ٌُ ضؿطّغ ف١ٗ أسوحْ ٚششٚؽ جٌٛلف 

ػمذ جٌّؼحٚٔسجٌخ١شٞ، ئٌٝ ػمذ ئدجسٞ ضٛجفشش أسوحٔٗ ٘ٛ 
(41)

. 

ٚ٘زٖ جٌفطٜٛ جٔطٙص ئٌٝ أْ ششٚؽ جٌطكٛي ؾ١ّؼٙح ِطٛجفشز فٟ ٘زٖ جٌكحٌس، فؼمذ 

، ٚلذ 1846ٌغٕٗ  49ٌّخحٌفطٗ جقىحَ لحْٔٛ ضٕظ١ُ جٌٛلف جٌّظشٞ سلُ  جٌٛلف وحْ ذحؽ٩ً 

جٌشخض –ضٛجفشش فٟ جٌؼمذ جٌرحؽً أسوحْ ػمذ ئدجسٞ ٘ٛ ػمذ جٌّؼحٚٔس، ٚأْ ١ٔس جٌطشف١ٓ 

لذ جضؿٙص ئٌٝ ئذشجَ جٌؼمذ جٌؿذ٠ذ، ٚػ١ٍٗ فاْ جٌّكىّس ألشش ضكٛي ػمذ  -٦دجسزجٌٛجلف ٚج

جٌمحْٔٛ جٌخحص ئٌٝ ػمذ ئدجسٞ دْٚ جٌكحؾس ئٌٝ أ٠س ػٕحطش ؾذ٠ذٖ خحسؼ جٌؼمذ ج٤طٍٟ 

 جٌرحؽً.

ئْ جٌطكٛي فٟ ٘زٖ جٌكحٌس ٚػٍٝ جٌشغُ ِٓ أٔٗ ٠طشضد ػ١ٍٗ جٔطمحي جٌطظشف جٌؿذ٠ذ ِٓ 

ٝ ِؿحي جٌمحْٔٛ ج٦دجسٞ ئ٨ أٔٗ ٠طفك ِغ ِٕطك جٌفىشز جٌطٟ ضمرً ِؿحي جٌمحْٔٛ جٌخحص ئٌ

جٌططر١ك قطٝ ٌٚٛ وحْ جٌطظشف جٌظك١ف ٠مغ فٟ ٔطحق ضظشف لحٟٔٛٔ ٠خطٍف ػٓ رٌه 

جٌزٞ ٠مغ ف١ٗ جٌطظشف جٌرحؽً
(42)

. 

 

                                                           
، )مصر، دار الكتب القانونية و دار شتات لمنشر باطل إلى تصرف صحيحتحول العقد الدسوقي، رأفت:  (39)

 .172-171صوالتوزيع، دون ذكر سنة النشر(، 
، الموسوعة اإلدارية الحديثة مبادئ المحكمة اإلدارية العميا وفتاوى الجمعية 25/6/1963بتاريخ  662الفتوى رقم  (41)

 .1987-1986، 1، ط1985ى عام وحت 1946العمومية بمجمس الدولة في مصر منذ عام 
( ىو عقد يمتزم بمقتضاه شخص طبيعي أو معنوي من أشخاص القانون الخاص أو العام برضائو واختياره 41)

بالمساىمة نقدًا أو بشيء عيني في نفقات مرفق عام أو مشروع معين من مشروعات األشغال العامة أو نشاط 
 إداري

 .297، مرجع سابق، صالقرارات اإلداريةفكرة التحول في دسوقي، رأفت:  (42)
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II . .انخاوٍ انفرع -2أ 

 تضىل ػمذ اإلدارج انمذوٍ إنً لرار إدارٌ

ٔطحق جٌمحْٔٛ جٌخحص ٠ّىٓ أْ ٠طكٛي ئٌٝ لشجس  ئْ جٌؼمذ جٌزٞ ضرشِٗ ج٦دجسز فٟ

ئدجسٞ، ِطٝ ِح ضٛجفشش ششٚؽ جٌطكٛي، ئر ١ٌظ ٕ٘حن ِح ٠ّٕغ ل١حَ ٘زج جٌفشع ٚٚلٛع 

ِػً ٘زٖ جٌظٛسز ِٓ طٛس جٌطكٛي فحٌؼرشز فٟ ضكٛي جٌؼمذ جٌخحص ئٌٝ لشجس ئدجسٞ 

ٌطٟ ٠طىفً ضطّػً فٟ ج٦فظحـ ػٓ ئسجدز ج٦دجسز ٚرٌه ٠ىّٓ فٟ ئسجدضٙح جٌطظ٠ٛش٠س ج

جٌمحػٟ ذحٌركع ػٕٙح
(43)

. 

ٚ٘زج ِح ر٘د ئ١ٌٗ جٌمؼحء ج٦دجسٞ فٟ جٌّح١ٔح ٚفٟ ِظش، ففٟ قىُ ٌٍّكىّس ج٦دجس٠س 

جٌؼ١ٍح ٌرشٚع١ح لشسش ضكٛي ػمذ ػًّ خحص ئٌٝ لشجس ذطؼ١١ٓ جٌّذػٟ ػٍٝ ٚظ١فس، 

ْ ٌطٕمٍد ػ٩لطٗ ذح٦دجسز ِٓ ػ٩لس ضؼحلذ٠س ئٌٝ ػ٩لس ٚظ١ف١ٗ ضخؼغ ٤قىحَ جٌمحٔٛ

جٌؼحَ
(44)

. 

وّح أْ جٌّكىّس ج٦دجس٠س جٌؼ١ٍح فٟ ِظش أعطمش لؼحتٙح ػٍٝ لرٛي ضكٛي ػمذ جٌمحْٔٛ 

جٌخحص ئٌٝ لشجس ئدجسٞ، فمذ لشسش جٌّكىّس ذط٩ْ ػمذ ػًّ ذ١ٓ أقذ ج٤شخحص 

ٚج٦دجسز ضكذدش ِذضٗ ذػ٩ظ عٕٛجش ضطؿذد ضٍمحت١ح ٚضكذدش ِىحفأضٗ جٌشحٍِس ذحٌؼمذ
(45)

 ،

عطظٙشش ذط٩ْ جٌؼمذ جٌزٞ ضؼّٓ ج٨ضفحق ِغ جٌّطؼْٛ ػذٖ ػٍٝ ٚجٌّكىّس ذزٌه لذ ج

                                                           
 .178ص، ، مرجع سابقتحول العقد الباطل إلى تصرف صحيحدسوقي، رأفت:  (43)
( لمصناعات اليدوية قد عينت احد النجارين مدرسا بيا بمقتضى تتمخص وقائع الدعوى في أن مدرسة مدينة )كييل (44)

ن ألو حقوق الموظفين، ورأت المحكمة عقد عمل خاص واكدت انصراف نيتيا إلى ذلك  بالنص عمى إال يكون 
ن نية طرفي ىذه العالقة أممزمة في ىذا العقد، وانو يفترض العقد وقع باطاًل لمخالفتو احد نصوص القانون العام ال

ن إالمدعي موظفا، أي  كانت تنصرف عند العمم ببطالن تصرفيما االصمي إلى اعتبارىا عالقة وظيفية بتعيين
إلى  ةعالقتو باإلدارة من عالقو تعاقديالعقد الباطل قد تحول إلى قرار اداري بتعيين المدعي في وظيفة، لتنقمب 

 تخضع ألحكام القانون العام. ةوظيفي ةعالق
ن الموظف المؤقت المعين بعقد محدد المدة ال أستقرت احكام القضاء االداري عمى ا" المحكمة: وفي ذلك تقول (45)

يعتبر لذلك في مركز تعاقدي وانما في مركز الئحي تحكمو قواعد القانون العام ويخضع النزاع بشأنو الختصاص 
وصف الخدمات  طبق عمى عممومحاكم القضاء اإلداري، وذلك متى كان يقوم بأعمال دائمة بصفة منتظمة وال ين

، السنة 3181، الطعن رقم 29/11/1991. حكم المحكمة اإلدارية العميا في مصر، جمسة "العارضة أو المؤقتة
 قضائية. 32
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أْ ٠ٍطكك ذحٌؼًّ ذؿٙحص ضٕظ١ُ ج٤عشز ٚجٌغىحْ فٟ ٚظ١فس ِغطشحس ٌّذٖ غ٩ظ عٕٛجش 

ضطؿذد ضٍمحت١ح، وّح ضر١ٓ ٌٙح ضٛجفك ػٕحطش ٘زج جٌؼمذ ٚػٕحطش لشجس ئدجسٞ أٚ أ٠س أدجز 

حي جٌّغٕذز ئ١ٌٗ ٟ٘ ِٓ لر١ً ج٤ػّحي لح١ٔٛٔس ضكمك ٚػؼٗ فٟ ِشوض ضٕظ١ّٟ ئر ئِْ ج٤ػّ

جٌذجتّس ١ٌٚغص ػحسػس أٚ ِإلطس، ٚأْ جٌّىحفأز جٌطٟ ٠طمحػح٘ح شٙش٠ح ٟ٘ فٟ قم١مطٙح 

ِشضد، فأػٍّص جٌطكٛي فٟ ٘زٖ جٌكحٌس ٚلشسش أَْ جٌّطؼْٛ ػذٖ ضشذطٗ ذحٌؿٙحص ػ٩لٗ 

ذحٌٕضجع ٚظ١ف١س ضٕظ١ّ١س ضكىّٙح لٛجػذ جٌمحْٔٛ جٌؼحَ ٠ٚخطض جٌمؼحء ج٦دجسٞ ٚقذٖ 

ف١ٗ
(46)

. 

ٚػٓ جضؿحٖ ج٦سجدز ج٨فطشجػ١س ذم١حَ جٌطظشف جٌؿذ٠ذ، فؼٍٝ جٌمحػٟ أَْ ٠طأوذ ِٓ رٌه 

٦ضّحَ جٌطكٛي، ٚج٦سجدز ٕ٘ح ١ٌغص ئسجدز جٌؿٙس ج٦دجس٠س ٚقذ٘ح ذً ٟ٘ ئسجدز جٌّطؼْٛ 

ػذٖ أ٠ؼح
(47)

، رٌه أْ ئسجدز جٌّطؼْٛ ػذٖ ٨ذذٖ ٚجْ ضىْٛ ِكً جػطرحس جٌمحػٟ ٚ٘ٛ 

ٌركع ػٓ ج٦سجدز ج٨فطشجػ١س فٟ ِػً ٘زج جٌٕضجع جٌّطشٚـ ذح٦ػحفس ئٌٝ ئسجدز ذظذد ج

جٌؿٙس ج٦دجس٠س، خحطس ٚجٔٗ ٠طؼٍك ذطكٛي ػمذ ئٌٝ لشجس ئدجسٞ
(49)

. 

 

II .انمطهة انخاوٍ  .ب 

 تضىل ػمىد اإلدارج اإلدارَح

ج٦دجسز فٟ ضخطٍف ػمٛد ج٦دجسز ج٦دجس٠س ػٓ ػمٛد٘ح جٌّذ١ٔس وّح أعٍفٕح، ئر ضطّطغ 

ٔطحق ػمٛد٘ح ج٦دجس٠س ذحِط١حصجش وػ١شز ضؼف١ٙح ػ١ٍٙح لٛجػذ جٌمحْٔٛ جٌؼحَ، فٟ ق١ٓ ٨ 

 ضطّطغ ذٙح فٟ ٔطحق ػمٛد٘ح جٌّذ١ٔس.

                                                           
 .215(، ص1986، )القاىرة، دار الفكر العربي، 6، طقضاء اإللغاءالطماوي، سميمان:  (46)
يم بحيث ال ، ويقتضي مشاركة من جانباألفراد ةرادإرية الفردية ما يتوقف صدوره عمى ألنو ىناك من القرارات اإلدا (47)

رادة الفردأالوجود بإرادتيا وحدىا، بل يجب ن تخرجيا إلى أيمكن لمجية اإلدارية  معا، ومن  ن تتعاون إرادة اإلدارة وا 
تي تسمح لمجية اإلدارية بإصدار قراراتيا، ال تمثل سوى الحالة الواقعية ال األفرادن إرادة أالراجح في ىذا الخصوص 

فيي السبب القانوني الذي يسوغ لإلدارة التدخل، أما عن المركز القانوني الذي ينشأ عن مثل ىذه القرارات اإلدارية 
، تدرج البطالن في القرارات اإلدارية دراسة مقارنة :رمزي طو ،الشاعرينظر: فتكونو إرادة الجية اإلدارية وحدىا. 

 .447ص، (1968القاىرة، دار النيضة العربية، )
 .184، صمرجع سابق، فكرة التحول في القرارات اإلداريةدسوقي، رأفت:  (48)



 

P- ISSN: 2075-2024   E-ISSN: 2706-5804 
687 

 2019  -العدد الثاني –اجمللد التاسع  -جملت جاهعت االنبار للعلوم القانونيت والسياسيت   

 

ٕٚ٘حن ِٓ ٠شٜ أْ جٌؼمٛد ج٦دجس٠س جٌطٟ ضرشِٙح ج٦دجسز ٌغشع ضغ١١ش جٌّشجفك جٌؼحِس، 

طكٛي ئٌٝ ضظشف آخش طك١فِطٛعٍس ذٛعحتً جٌمحْٔٛ جٌؼحَ، ٨ ضٕطرك ػ١ٍٙح فىشز جٌ
(48)

 ،

 ٚج٤عرحخ جٌطٟ ضكٛي دْٚ رٌه، ج٢ضٟ روش٘ح:

 

II .انفرع األول  -1 .ب 

 تطالن انؼمذ األصهٍ

ئِْ ضطر١ك جٌمٛجػذ جٌمح١ٔٛٔس جٌّطؼٍمس ذحٌرط٩ْ جٌطٟ ٔض ػ١ٍٙح جٌمحٟٔٛٔ جٌّذٟٔ 

جٌؼشجلٟ
(51)

ػٍٝ جٌؼمٛد جٌطٟ ضرشِٙح ج٦دجسز جٌؼحِس ع١إدٞ ئٌٝ ٔطحتؽ غ١ش ِكّٛدز، ٌىْٛ  

٘زٖ جٌمٛجػذ ضغحٚٞ ذ١ٓ جٌّشجوض جٌمح١ٔٛٔس ٌٍّطؼحلذ٠ٓ، فٟ ق١ٓ أْ جٌمٛجػذ جٌّٕظّس ٦ذشجَ 

ٚضٕف١ز جٌؼمٛد ج٦دجس٠س  )جٌكى١ِٛس(
(51)

ضىْٛ فٟ ِشوض ِط١ّض ٚضؼذُّ ٚغحتك لح١ٔٛٔس  

ٍِضِس
(52)

دجسز عٍطحش ٚجِط١حصجش غ١ش ِأٌٛفس فٟ ٔطحق ػمٛد جٌمحْٔٛ ، ٟٚ٘ ضّٕف ج٦

ٌزج فأٗ ِٓ جٌخحص، وّح ضٍضِٙح ذحضرحع ئؾشجءجش ِؼ١ٕس ٨خط١حس جٌّطؼحلذ ٚئذشجَ جٌؼمذ 

جٌٕحدس ٚلٛع ج٦دجسز فٟ ػ١د ٠إدٞ ئٌٝ ذط٩ْ ػمٛد٘ح ج٦دجس٠س، ٠ّٚىٓ أْ ٔطر١ٓ رٌه 

 ضٟ:ِٓ خ٩ي ِشجؾؼس أسوحْ جٌؼمذ ج٦دجسٞ ٚفمح ٣ٌ

سغُ جٌطٛجفك ذ١ٓ جٌؼمذ جٌّذٟٔ ٚج٦دجسٞ ِٓ ق١ع جشطشجؽ : أوال: مه صُج ركه انرضا

ضٛجفش سوٓ جٌشػح، ئ٨ أْ سػح ج٦دجسز ٠طُ جٌطؼر١ش ػٕٗ ِٓ خ٩ي ئؾشجءجش خحطس ضمَٛ 

ذٙح ٌؿحْ ػذز عٛجء ضؼٍك ج٤ِش ذاؾشجءجش جٌّضج٠ذز أٚ جٌّٕحلظس، ٌزج فاْ جقطّحي ٚلٛع 

                                                           
 .171ص، سابقمرجع  ،تحول العقد الباطل إلى تصرف صحيحدسوقي، رأفت:  (49)
 المعل. 1951لسنة  41( من القانون المدني العراقي رقم 138و  137ينظر نص المادتين ) (51)
 87القواعد المنظمة إلبرام وتنفيذ العقود الحكومية في العراق األن تتمثل بأمر سمطة االئتالف المؤقتة المنحمة رقم  (51)

عدلة والضوابط الممحقة بيا، والوثائق الم 2114( لسنة 2، وتعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2114لسنة 
 القياسية الخاصة بالعقود والصادرة عن وزارة التخطيط.

العالقات التعاقدية . و الزىيري، رياض عبد عيسى: 31-31مرجع سابق، ص :ينظر: الفتالوي، صاحب عبيد (52)
(، 1979والسياسية جامعة بغداد، ، )أطروحة دكتوراه، كمية القانون بين الوحدات االقتصادية في القطاع االشتراكي

 .439ص
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ٟ جٌؼمذ ج٦دجسٞ ألً ذىػ١ش ِٕٗ فٟ ػمٛد جٌمحْٔٛ جٌخحصػ١د فٟ سوٓ جٌشػح ف
(53)

 ،

ٚرٌه ٌىْٛ ج٦دجسز ٍِضِس ػٕذ ئذشجَ ػمٛد٘ح ذحضرحع أعح١ٌد ٚئؾشجءجش ِؼ١ٕس ٔظص ػ١ٍٙح 

جٌمٛج١ٔٓ ٚج٤ٔظّس، ذّح ٠ىفً ٌٙح جخط١حس أفؼً جٌّطؼحلذ٠ٓ، ٠ٚرحشش ٘زٖ ج٦ؾشجءجش ػذد 

 ػ١رحَ ِح.ِٓ جٌٍؿحْ جٌطٟ ِٓ جٌٕحدس أْ ٠شٛخ سػح٘ح 

: ػٍٝ جٌشغُ ِٓ أٔٗ ٠شطشؽ فٟ ِكً جٌؼمذ ج٦دجسٞ أْ ٠ىْٛ ِّىٕح حاوُا: ركه انمضم

ِٚؼ١ٕح ٚلحذ٩ ٌٍطؼحًِ ف١ٗ، ئ٨ ئٔٗ جقطّحي ٚلٛع ػ١د فٟ سوٓ جٌّكً فٟ جٌؼمٛد ج٦دجس٠س 

٠ظؼد ضظٛسٖ، ٚرٌه ٌىْٛ ج٦دجسز ضكذد ٘زج جٌّكً عٍفح قغد ٔٛع جٌؼمذ ٚرٌه ِٓ 

جٌششٚؽ جٌؼحِس جٌطٟ ٠طُ ج٦قحٌس ػ١ٍٙح ػٕذ ئذشجَ جٌؼمذ، ٠ٚشحس ٕ٘ح ئٌٝ أْ خ٩ي وشجعحش 

( ضغغ ػششز ٚغ١مس ل١حع١س شٍّص ؾ١ّغ 18ٚصجسز جٌطخط١ؾ فٟ جٌؼشجق لذ أطذسش )

أٔٛجع جٌؼمٛد ج٦دجس٠س
(54)

، ٚقٍص ٘زٖ جٌٛغحتك ِكً وشجعحش جٌششٚؽ جٌؼحِس ٌّمح٨ٚش 

١س، ٚجطرف ضطر١ك ٘زٖ جٌٛغحتك جٌم١حع١س جٌضج١ِح ِٕز جٌٕٙذعس جٌّذ١ٔس ٚجٌىٙشذحت١س ٚج١ٌّىح١ٔى

1/7/2116
(55)

، ٚضر١ٓ ٘زٖ جٌٛغحتك ذحٌطفظ١ً ِكً وً ٔٛع ِٓ أٔٛجع جٌؼمٛد جٌطٟ ضرشِٙح 

 ج٦دجسز.

: وّح أعٍفٕح فحْ دجفغ ج٦دجسز ػٍٝ جٌطؼحلذ دجتّح ٘ٛ ضكم١ك جٌّظٍكس حانخا: ركه انطثة

ػ١د جٌغرد ػٕذ ئذشجَ ػمٛد٘ح ج٦دجس٠س، ٌزج ٔؿذ أْ جٌؼحِس، ِٚٓ جٌٕحدس أْ ضمغ ج٦دجسز فٟ 

أقىحَ جٌمؼحء ج٦دجسٞ جٌّطؼٍمس ذشوٓ جٌغرد ل١ٍٍس ؾذجَ 
(56)

، ئر ِٓ جٌٕحدس أْ ضطؼحلذ ج٦دجسز 

                                                           
ن إجراءات إبرام العقد اإلداري كفيمة بالتأكد من وجود اإلرادة ومن إذلك الدكتور محمود حممي بقولو: )ويعبر عن  (53)

 .7، صمرجع سابقالتعبير عنيا ومن سالمتيا من العيوب(. ينظر: حممي، محمود: 
ثانيا: الوثائق ( ثمانية وثائق. 8) الوثائق القياسية التخصصية وتشملاوال:  تصنف الوثائق عمى النحو اآلتي: (54)

ينظر:  ثالثا: وثيقة المناقصة العامة لتنفيذ عقود االشغال المتوسطة.( وثيقة. 11) القياسية غير التخصصية وتشمل
موقع وزارة التخطيط، دائرة العقود الحكومية العامة، الوثائق القياسية، عمى الرابط: 

https://mop.gov.iq/office_ministry/view/details?id=19&sub_content=114&id_sub_conte
nt=0&sub2content=nothing 

 .24/2/2116المؤرخ في  4/7/4185بموجب اعمام وزارة التخطيط العدد  (55)
في قضية  1947يناير سنة  29أول حكم يشير بصراحة إلى ركن السبب ىو حكم مجمس الدولة الفرنسي في  (56)

(Michaux وتتعمق ىذه القضية بعقد تطوع ابرمو أحد الفرنسيين بقصد القتال في جبية معينة ولكنو جند في وحدة )
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دْٚ عرد أٚ ذغرد ذحؽً، ٚرٌه ٨ْ جٌذٚجفغ جٌطٟ ضرؼع ج٦دجسز ػٍٝ جٌطؼحلذ ضطّػً دجتّح 

شجفك جٌؼحِسذطكم١ك جٌّظٍكس جٌؼحِس ٚفٟ ػشٚسجش ع١ش جٌّ
(57)

. 

 

II .انفرع انخاوٍ  -2 .ب 

 ضهطاخ اإلدارج فٍ وطاق ػمىدها اإلدارَح

ضٍّه ج٦دجسز قغد جٌّغطمش فمٙحً ٚلؼحًء ػذد ِٓ جٌغٍطحش فٟ ِٛجؾٙس جٌّطؼحلذ  

ِؼٙح، ٚ٘زٖ جٌغٍطحش ٠ّٕكٙح جٌمحْٔٛ جٌؼحَ ٧ٌدجسز ذكغرحٔٙح ضغؼٝ ئٌٝ ضكم١ك جٌّظٍكس 

جٌؼحِس جٌطٟ ضشؾف ػٍٝ ِظٍكس جٌّطؼحلذ، ٚ٘زٖ جٌغٍطحش ٟ٘: )عٍطس جٌشلحذس ٚج٦ششجف 

ً جٌؼمذ ذاسجدضٙح جٌّٕفشدز، عٍطس ضٛل١غ جٌؿضجءجش ػٍٝ ػٍٝ ضٕف١ز جٌؼمذ، عٍطس ضؼذ٠

جٌّطؼحلذ، عٍطس ئٔٙحء جٌؼمذ دْٚ خطأ ِٓ جٌّطؼحلذ ِؼٙح(، ِٚٓ ذ١ٓ ٘زٖ جٌغٍطحش ِح ٠كٛي 

 دْٚ ئػّحي فىشز جٌطكٛي ػٍٝ جٌؼمٛد ج٦دجس٠س، ّٚ٘ح:

ذ ٚج٨ٌطضجَ فمذ ضشٜ ج٦دجسز أَْ ِرذأ غرحش جٌؼم أوال: ضهطح اإلدارج فٍ تؼذَم شروط انؼمذ:

ذٕظٛطٗ جٌّطفك ػ١ٍٙح ٚلص جذشجِٗ ٨ ٠طفك ِغ جٌّظٍكس جٌؼحِس جٌطٟ ضطغ١ش ذطغ١ش جٌٛلص 

ٚجٌظشٚف، ٌزج ٠ىْٛ ِٓ جٌٛجؾد ػٍٝ ج٦دجسز فٟ ٘زٖ جٌكحٌس أْ ضطذخً ٌطؼذ٠ً ٔظٛص 

جٌؼمذ ذّح ٠ؼّٓ قغٓ ع١ش ٚجٔطظحَ جٌّشفك جٌؼحَ ِٛػٛع جٌؼمذ
(59)

  . 

ٚذّمطؼٝ ٘زٖ جٌغٍطس ٠ىْٛ ٧ٌدجسز جٌّطؼحلذز جٌكك فٟ ضؼذ٠ً ششٚؽ جٌؼمذ ذض٠حدز أٚ  

ئٔمحص جٌطضجِحش جٌّطؼحلذ ِؼٙح دْٚ جٌكظٛي ػٍٝ ِٛجفمطٗ ِمذِح، ٚ٘ٛ جِش غ١ش ِأٌٛف 

فٟ جٌؼمٛد جٌطٟ ٠رشِٙح ج٨فشجد ف١ّح ذ١ُٕٙ ٚجٌطٟ ضخؼغ ٌمٛجػذ جٌمحْٔٛ جٌخحص
(58)

، ٠ٚؿد 

                                                                                                                                                                              

السبب رفض المجمس الدعوى واعتبر ن عسكرية غير مقاتمة وعندما طالب الشخص بإلغاء عقد التطوع لفقدان رك
 العقود اإلدارية،ن إلحاقو في وحدة عسكرية غير مقاتمة أمر الحق إلبرام العقد. ينظر: الفياض، إبراىيم طو: إ

 .361، صمرجع سابق، األسس العامة لمعقود اإلداريةالطماوي، سميمان:  . و157مرجع سابق، ص
اإلسكندرية، دار )، العقود اإلدارية وأحكامهاعبد الممك، عماد مجدي: . و 16، صمرجع سابق: هالشريف، عزيز  (57)

 .28، ص(2111المطبوعات الجامعية، 
 .31، ص(2113القاىرة، دار النيضة العربية، )، آثار العقود اإلداريةعمي، ابراىيم محمد:  (58)
، عمى اآلتي: )إذا نفذ العقد كان المعدل 1951لسنة  41( من القانون المدني العراقي رقم 146/1نصت المادة ) (59)

 الزمًا وال يجوز ألحد العاقدين الرجوع عنو وال تعديمو إال بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي(.
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ٍه جٌطؼذ٩٠ش ٚضٕف١ز٘ح، ٚػٍٝ ٘زج فاْ ج٦دجسز ضٍؿأ ئٌٝ ضؼذ٠ً جٌؼمذ ئرج ػٍٝ جٌّطؼحلذ ضمرً ض

 ضطٍد رٌه جٔطظحَ ع١ش جٌّشفك جٌؼحَ ٨ٚ ضٍؿأ ئٌٝ ضك٠ٍٛٗ.

٠كك ٧ٌدجسز جٌّطؼحلذز حاوُا: ضهطح اإلدارج فٍ إوهاء انؼمذ اإلدارٌ تإرادتها انمىفردج: 

ٍٗ ِح دجَ رٌه ٠مطؼ١ٗ جٌظحٌف جٌؼحَ، ئٔٙحء جٌؼمذ ذٕحء ػٍٝ عٍططٙح جٌطمذ٠ش٠س لرً قٍٛي أؾ

قطٝ ٌٚٛ ٌُ ٠ٕض جٌؼمذ ػٍٝ رٌه فٟ طٍرٗ، ٚقطٝ ٌٛ ٌُ ٠مغ خطأَ ِٓ ؾحٔد جٌّطؼحلذ، 

٠ٚطؼ١ٓ ػٍٝ ج٦دجسز ٟٚ٘ ضّحسط ٘زٖ جٌغٍطس جٌطمذ٠ش٠س أْ ضطغ١ح طحٌف جٌّشفك جٌؼحِس، 

٘ح ذظٛسٖ فحٌّظٍكس جٌؼحِس جٌّؿغذز فٟ ضٛف١ش جقط١حؾحش جٌّشجفك جٌؼحِس ٚػّحْ ع١ش

ِٕطظّس ٟ٘ جٌرحػع جٌكم١مٟ ٌٍطؼحلذ ٚجعطّشجسٖ ٚضؼذ٠ٍٗ ٚجٔٙحءٖ
(61)

، ِٚٓ غ١ش جٌّؼمٛي 

أْ ضرمٝ ج٦دجسز ػٍٝ ػمذ ٌُ ٠ؼذ ٠ط٩ءَ ِغ جقط١حؾحش جٌّشفك أٚ أْ ضغطّش فٟ جعط٩َ 

ضٛس٠ذجش ٌُ ضؼذ ضكطحؼ ئ١ٌٙح
(61)

، ٌزج فاْ ج٦دجسز ضٍؿأ ئٌٝ ئٔٙحء جٌؼمذ جٌزٞ ٌُ ٠ؼذ ٠ط٩ءَ 

 جٔطظحَ ع١ش جٌّشفك جٌؼحَ، ٨ٚ ضٍؿأ ئٌٝ ضك٠ٍٛٗ. ِغ

 

II .انفرع انخانج  -3 .ب 

 صك انمتؼالذ فٍ ضمان انتىازن انمانٍ نهؼمذ

فٟ ِمحذً جٌغٍطحش جٌطٟ ضطّطغ ذٙح ج٦دجسز فٟ ٔطحق جٌؼمذ ج٦دجسٞ، فاْ جٌمحْٔٛ 

ج٦دجسز ٌٙزٖ ج٦دجسٞ ٠ؼّٓ ٌٍّطؼحلذ قمٛلٗ جٌّششٚػس جٌطٟ لذ ضؼحس ٔط١ؿس جعطؼّحي 

جٌغٍطحش، ِٚٓ رٌه قمٗ فٟ جٌطٛجصْ جٌّحٌٟ ٌٍؼمذ، فمذ ضض٠ذ ج٦دجسز ِٓ جٌطضجِحش جٌّطؼحلذ 

أٚ ضٕمظٙح خ٩ي ِشقٍس ضٕف١ز جٌؼمذ، ٌزج ٠ؿد ػ١ٍٙح أّْ ضكطفع ذطٛجصْ جٌؼمذ ج٨لطظحدٞ، 

 ٚلذ أٚؾذ جٌمؼحء ج٦دجسٞ غ٩ظ ٔظش٠حش ذٙزج جٌشأْ ٟ٘:

جد ذؼًّ ج١ِ٤ش ج٨ػّحي جٌّششٚػس جٌطٟ ضظذس ِٓ عٍطس ٠ش أوال: وظرَح فؼم األمُر:

ء جٌّشوض جٌّحٌٟ ٌٍّطؼحلذ ِغ ج٦دجسز،  ّٛ ػحِس أغٕحء ضٕف١ز ػمذ ئدجسٞ، ٠ٚطشضد ػ١ٍٙح ضَغ

                                                           
يختمف حق اإلدارة في انياء العقد لممصمحة العامة عن فسخ العقد الذي يكون نتيجة إلخالل المتعاقد بالتزاماتو  (61)

العقد ال يعد جزاء يوقع عمى المتعاقد، إذا انو لم يرتكب خطأ معينًا، لذا فان لممتعاقد  اخالال جسيما، كما أن انياء
 الحق في الحصول عمى تعويض إذا أصابو ضرر نتيجة االنياء المبكر لمعقد.

 .138مرجع سابق، ص عمي، ابراىيم محمد: (61)
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٠ٕٚشة فؼً ج١ِ٤ش جٌطضجِحً ػٍٝ ػحضك ج٦دجسز جٌّطؼحلذز ذطؼ٠ٛغ جٌّطؼحلذ ِؼٙح ػٓ 

ّح ٠ؼ١ذ جٌطٛجصْ جٌّحٌٟ ٌٍؼمذ ٚفمح ج٨ػشجس وحفس جٌطٟ ٌكمص ذٗ ٔط١ؿس ٘زٖ ج٨ػّحي، ذ

٥ٌعظ جٌطٟ لحَ ػ١ٍٙح ٚلص ئذشجِٗ
(62)

. 

٠مظذ ذحٌظشٚف جٌطحستس ضٍه جٌظشٚف ج٨عطػٕحت١س  حاوُا: وظرَح انظروف انطارئح:

جٌخحسؾس ػٓ ئسجدز جٌّطؼحلذ ِغ ج٦دجسز جٌطٟ ضمغ جغٕحء ضٕف١ز جٌؼمذ، ١ٌٚظ ذح٦ِىحْ ضٛلؼٙح 

ػ١ٍٙح أَْ ضٕف١ز جٌؼمذ ٠ظرف ِش٘مح ٌٍّطؼحلذ ذذسؾس ور١شز ١ٌٚظ ػٕذ ئذشجَ جٌؼمذ، ٠ٚطشضد 

ِغطك٩١، ذّؼٕٝ أْ جٌّطؼحلذ ٠غطط١غ جٌٛفحء ذحٌطضجِحضٗ ٌٚىٓ ٠ٕحٌٗ ػشس ِحٌٟ ؾغ١ُ، 

٠ّٕكٗ جٌكك فٟ جٌطٍد ِٓ ج٦دجسز أْ ضغُٙ فٟ ضكًّ ؾضء ِٓ جٌخغحسز جٌطٟ ٌكمص 

ذٗ
(63)

. 

٠ظحدف جٌّطؼحلذ فٟ ذؼغ ج٤ق١حْ ػٕذ ؼح: حانخا: وظرَح انصؼىتاخ انمادَح غُر انمتىل

ضٕف١ز جٌؼمذ طؼٛذحش رجش ؽر١ؼس جعطػٕحت١س خحٌظس ٨ٚ ٠ّىٓ ضٛلؼٙح ػٕذ جذشجَ جٌؼمذ، 

ضإدٞ ئٌٝ ؾؼً ضٕف١ز جٌؼمذ ِش٘مح، ٠ٚطشضد ػٍٝ ضٛجفش ششٚؽٙح ٚؾٛخ جعطّشجس جٌّطؼحلذ 

ضؼ٠ٛغ ِٓ ج٦دجسز ِغ ج٦دجسز فٟ ضٕف١ز جٌطضجِحضٗ جٌطؼحلذ٠س، ِغ قمٗ فٟ جٌكظٛي ػٍٝ 

ِمحذً ؾ١ّغ ِح ضكٍّٗ ِٓ ٔفمحش ٌّٛجؾٙس ضٍه جٌظؼٛذحش
(64)

. 

 رأَىا فٍ تضىل ػمىد اإلدارج اإلدارَح

ِٓ ؾحٔرٕح ٔشٜ ئِىحْ ضكٛي ػمٛد ج٦دجسز جٌطٟ ضرشِٙح ٌغشع ضغ١١ش جٌّشجفك جٌؼحِس 

ِطٛعٍس ذٛعحتً جٌمحْٔٛ جٌؼحَ، فح٦دجسز غ١ش ِؼظِٛس ِٓ ِخحٌفس لحٔٛٔٙح جٌؼحَ، ٚذط٩ْ 

جٌؼمذ ج٦دجسٞ ١ٌظ ػشذح ِٓ جٌطؿذ٠ف ذكك جٌغٍطس جٌؼحِس، ٚذحٌطحٌٟ ٚذذ٨ ِٓ ئػحدز 

ح ٚؾٙذجً، ذح٦ِىحْ ضك٠ًٛ جٌٛجلؼس جٌؼمذ٠س جٌّغطخشؾس ِٓ سوحَ جٌطؼحلذ ٚ٘ٛ ٠غطغشق ٚلط

جٌطظشف ج٦دجسٞ جٌرحؽً ئٌٝ أٞ ػًّ ئدجسٞ آخش ٠كمك رجش جٌّمحطذ جٌطٟ ضغ١طٙح 

                                                           
 .624ص، قمرجع ساب، األسس العامة لمعقود اإلداريةالطماوي، سميمان: ينظر:  (62)
 .589صجبير، مطيع عمي حمود: مرجع سابق،  (63)
. و عمي، ابراىيم محمد: مرجع سابق، 714، مرجع سابق، صاألسس العامة لمعقود اإلداريةالطماوي، سميمان:  (64)

 .312ص
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ج٦دجسز ِٓ جٌؼمذ جٌرحؽً، ٚسأ٠ٕح ٘زج ٌٗ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّرشسجش جٌطٟ ٌٕح ئ٠ؿحص٘ح فٟ ج٢ضٟ 

 روشٖ:

ذؼذَ جٔطرحق فىشز جٌطكٛي ػٍٝ جٌؼمٛد ج٦دجس٠س،  : أْ ج٨عرحخ جٌطٟ ٠شج٘ح ِٓ ٠مٛيأوال

 ٠ّىٓ جٌشد ػ١ٍٙح ؾ١ّؼٙح، ٚفمح ٣ٌضٟ:

ئْ جٌمٛي ذٕذسز ٚلٛع ج٦دجسز فٟ ػ١د ٠إدٞ ئٌٝ ذط٩ْ ػمٛد٘ح ج٦دجس٠س وٛٔٙح ضطرغ  -1

ئؾشجءجش ٔظص ػ١ٍٙح جٌمٛج١ٔٓ ٚج٤ٔظّس، فٙزج ٨ ٠ؼٕٟ أْ ج٦دجسز ٨ ٠ّىٓ أْ ضرشَ ػمذجً 

إدٞ ئٌٝ ذط٩ٔٗ، فح٦دجسز ِّٙح ذٍغ قشطٙح لذ ضٙفٛ ٚضخحٌف جٌمحْٔٛ فٟ ٠شٛذٗ ػ١د ٠

جٌطؼحلذ، ٚذحٌطحٌٟ ٠رطً ػمذ٘ح ج٦دجسٞ فٕىْٛ ٕ٘ح ٚوّح فٟ جٌمحْٔٛ جٌخحص أِحَ ٚجلؼس 

٠رٕٟ ػ١ٍٙح جٌمحػٟ قىّٗ ذحٌطكٛي، فؿٛ٘ش جٌطكٛي فٟ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ ٘ٛ ذط٩ْ 

ص ِٕٙح جٌمحػٟ ػمذجً آخش ٌظ١ك ذٙزٖ جٌطظشف ف١خٍف جٌرط٩ْ ٚجلؼس ػمذ٠س ٠غطٕر

جٌٛجلؼس ػٕذ ضٛجفش ششٚؽٙح، فّح جٌؼ١ش جرْ ٌٛ ظٙش ٌٍمؼحء ج٦دجسٞ ِخحٌفس ج٦دجسز 

ٌمحْٔٛ جٌطؼحلذ ٚذط٩ْ ػمذ٘ح ج٦دجسٞ أْ ٠مؼٟ ذطك٠ٍٛٗ ئٌٝ ػمذ آخش، ٠كحفع ِٓ خ٩ٌٗ 

مٛق جٌطشف ػٍٝ جٌّظٍكس جٌؼحِس ٔفغٙح جٌطٟ ضُ جٌطزسع ذٙح ٌٕمغ جٌطكٛي دْٚ ٘ذس ق

 جٌّطؼحلذ.

أِح جٌمٛي ذأْ ج٦دجسز ضطّطغ ذغٍطحش ٚجِط١حصجش فٟ ِٛجؾٙس جٌّطؼحلذ ِؼٙح، فٟٙ ضٍؿأ  -2

ئٌٝ ٘زٖ جٌغٍطحش ٚضطكحشٝ ضكٛي جٌؼمذ، فٙزج ٨ ٠رشس ػذَ جٔطرحق فىشز جٌطكٛي ػٍٝ 

 جٌؼمذ ج٦دجسٞ، ٌىْٛ ٘زٖ جٌغٍطحش ضطّطغ ذٙح ج٦دجسز خ٩ي ِشقٍس ضٕف١ز جٌؼمذ ٟٚ٘ ٨

ضكٛي دْٚ ذط٩ْ ػمذ لذ ضرشِٗ ج٦دجسز ذحٌّخحٌفس ٌّرذأ جٌّششٚػ١س، ٨ٚ ع١ّح أْ جٌرط٩ْ 

 ٠ٍكك جٌؼمذ خ٩ي ِشقٍس ئذشجِٗ وّح أعٍفٕح.

أِح ِح ٠طؼٍك ذكك جٌّطؼحلذ فٟ ػّحْ جٌطٛجصْ جٌّحٌٟ ٌٍؼمذ، فٙزج جٌكك ٠طمشس ٌٍّطؼحلذ  -3

جٌرط٩ْ، ف٩ ٠ّىٓ ج٨قطؿحؼ ذٙزج خ٩ي ِشقٍس ضٕف١ز ػمذ ئدجسٞ طك١ف ١ٌٚظ ػمذ ٌكمٗ 

 جٌكك ٌطرش٠ش ػذَ ضكٛي جٌؼمذ ج٦دجسٞ.

: ئِْ جخطظحص جٌٕظش فٟ ِٕحصػحش جٌؼمٛد ج٦دجس٠س فٟ جٌؼشجق ٨ ٠ضجي ِؼمٛدجً حاوُا

ٌٍمؼحء جٌؼحدٞ، جٌزٞ ٠ٛطف ذحٔٗ لؼحء ضطر١مٟ وٛٔٗ ٍِضَ ذططر١ك لٛجػذ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ 
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فحْ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ جٌؼشجلٟ أؾحص طشجقس ضكٛي  ٚػذَ جٌخشٚؼ ػٕٙح، ٚوّح ٘ٛ ِؼٍَٛ

( ِٕٗ، ف١ٍظ ٕ٘حن ِٓ ضػش٠د ػٍٝ جٌمحػٟ جٌزٞ ٠ؼشع 141جٌؼمذ ِمطؼٝ ٔض جٌّحدز )

ػ١ٍٗ ٔضجع ذظذد ػمذ أذشِطٗ ج٦دجسز ٠ٚطر١ٓ ٌٗ ذط٩ٔٗ، أْ ٠طرك لٛجػذ جٌطكٛي جٌطٟ ٔض 

 ػ١ٍٙح جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ ٠ٚمؼٟ ذطكٛي ٘زج جٌؼمذ.

ؿحٖ جٌؼحَ فٟ جٌؼحٌُ ٠غ١ش ٔكٛ ِح ٠ّىٓ أَْ ٔطٍك ػ١ٍٗ خظخظس لٛجػذ : ئْ ج٨ضحانخا

جٌمحْٔٛ جٌؼحَ، جر ٌُ ضؼذ ٌمٛجػذ جٌمحْٔٛ جٌؼحَ ضٍه ج١ٌٙرس جٌطٟ وحٔص ضطكٍٝ ذٙح خ٩ي جٌمشْ 

جٌؼشش٠ٓ، ٌٚمذ وحْ ٌظٙٛس جٌششوحش جٌؼحذشز ٌٍمحسجش دٚس ور١ش فٟ ضطر١ك لٛجػذ جٌمحْٔٛ 

ٛٔٙح ضشفغ جٌطؼحلذ ٚفمح ٌمٛجػذ ضؼطٟ جٌطشف ج٢خش جٌخحص ػٍٝ ػمٛد ج٦دجسز، و

جِط١حصجش غ١ش ِأٌٛفس، فؼ٩ ػٓ ضأغ١ش ضشش٠ؼحش ج٨ضكحد ج٤ٚسذٟ جٌطٟ ذذج ِؼٙح أْ 

جٌكذٚد ذ١ٓ ػمٛد جٌمحْٔٛ جٌؼحَ ٚػمٛد جٌمحْٔٛ جٌخحص لذ ضؼحءٌص ٚأطحذٙح ضش٠ٛش 

ور١ش
(65)

. 

  

                                                           
وائل األردن، دار  -، )عمان4تحوالت القانون اإلداري في ظل العولمة، طينظر: الجبوري، ماىر صالح عالوي،  (65)

 .251(، ص2119لمنشر والتوزيع، 
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 انخاتمح

أْ ِٓ هللا ضؼحٌٝ ذأؿحص ذكػٕح فإٔح ٔىْٛ لذ فطكٕح ذحذحً ٌذسجعس ِٛػٛع ضكٛي  ذؼذ

ػمٛد ج٦دجسز ػغٝ أْ ٠ىٍّٗ غ١شٔح، ٚضٛطٍٕح ئٌٝ ػذد ِٓ ج٨عطٕطحؾحش ٚجٌّمطشقحش، 

 ٔر١ٕٙح ف١ّح ٠أضٟ:

 أوال: االضتىتاراخ

ٟ ألشش ئِْ ج٤عحط جٌمحٟٔٛٔ ٦ػّحي فىشز جٌطكٛي ٠طّػً ذحٌٕظٛص جٌطشش٠ؼ١س جٌط -1

( ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ جٌؼشجلٟ، ٚئِْ ٘ذف جٌّششع 141ج٦خز ذٙزٖ جٌفىشز، ِٕٚٙح جٌّحدز )

ِٓ خ٩ي ضٕظ١ّٗ ٌفىشز جٌطكٛي ٘ٛ ضؿٕد ئذطحي جٌؼمذ ض٩ف١ح ٣ٌغحس جٌغٍر١س جٌطٟ ضطشضد 

 ػٍٝ جٌرط٩ْ، ٚػّحْ جعطّشجس جٌؼ٩لحش ٚجٌّؼح٩ِش جٌطؼحلذ٠س.

ي جٌؼمذ ئّٔح ٠غطٕرص ِٓ جٌؼمذ جٌرحؽً ذٛطفٗ ٚجلؼس ئِْ جٌمحػٟ ق١ّٕح ٠مؼٟ ذطكٛ -2

ِحد٠س ػٕحطش ػمذ آخش طك١ف ضىْٛ ئسجدز جٌّطؼحلذ٠ٓ ج٨فطشجػ١س لذ جٔظشفص ئ١ٌٗ، 

ٚجٌمحػٟ فٟ رٌه ئّٔح ٠غطؼ١ٓ ذغٍططٗ فٟ جٌطى١١ف، ٚأْ جٌؼرشز ِٓ ئػّحي جٌطكٛي ٟ٘ 

 ضكم١ك جٌغح٠س جٌؼ١ٍّس جٌطٟ ٠ش٠ذ جٌّطؼحلذجْ جٌٛطٛي ئ١ٌٙح.

ئِْ فمٙحء جٌمحْٔٛ جٌؼحَ ٚجٌمحْٔٛ جٌخحص ٠طفمْٛ ػٍٝ لحػذز ػحِس ٟ٘ ئِىح١ٔس ضطر١ك  -3

لٛجػذ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ ػٍٝ ػ٩لحش جٌمحْٔٛ جٌؼحَ، أٚ ػٍٝ ج٤لً ج٨عطٙذجء ذٙح فٟ 

 جٌٛطٛي ئٌٝ جعطٕرحؽ جٌمٛجػذ ٚجٌّرحدب جٌطٟ ٠ّىٓ أْ ضكىُ ػ٩لحش جٌمحْٔٛ جٌؼحَ.

لذ جعطمشش فٟ جٌمحْٔٛ جٌخحص ئٔمحرجً ٦سجدز ج٤فشجد ِٓ ٌّح وحٔص فىشز جٌطكٛي  -4

جٌرط٩ْ، فارج وحْ ٘زج عررحً وحف١ح ٦لشجس جٌطكٛي فٟ جٌمحْٔٛ جٌخحص ِٚذجسٖ جٌّظٍكس 

 جٌفشد٠س، فأٗ ٠ىفٟ ِٓ ذحخ أٌٚٝ ٦ؾحصضٗ فٟ جٌمحْٔٛ جٌؼحَ ِٚذجسٖ ِظٍكس جٌّؿّٛع.

شز جٌطكٛي فٟ ٔطحق جٌمحْٔٛ جٌؼحَ، ٠خطٍف جٌفمٙحء فٟ ج٤عحط جٌمحٟٔٛٔ ٦ػّحي فى -5

فُّٕٙ ِٓ أعٕذ٘ح ئٌٝ فىشز جقطشجَ ِرذأ جٌّششٚػ١س، فٟ ق١ٓ ٠إعغٗ آخشْٚ ػٍٝ فىشز 

 جٌّظٍكس جٌؼحِس.

ئْ ج٤ِش ِغطمش فمٙحَ ٚلؼحًء ػٍٝ ؾٛجص ضكٛي ػمذ ج٦دجسز جٌّذٟٔ ئرج طذس ذحؽ٩ً  -6

ئٌٝ ػمذ آخش أٚ ئٌٝ لشجس ئدجسٞ، ف١ٍظ ٕ٘حن ِح ٠كٛي دْٚ ضطر١ك فىشز جٌطكٛي فٟ قحٌس 
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 ذط٩ْ ػمذ ِٓ ػمٛد ج٦دجسز جٌّذ١ٔس جٌطٟ ضخؼغ ٌمٛجػذ جٌمحْٔٛ جٌخحص.

ؾٛجص ضكٛي جٌؼمذ ج٦دجسٞ جٌزٞ ضرشِٗ ج٦دجسز  ٕ٘حن ِٓ فمٙحء جٌمحْٔٛ ِٓ ٠شٜ ػذَ -7

ٌطغ١١ش جٌّشفك جٌؼحَ ِطٛعٍس ذٛعحتً جٌمحْٔٛ جٌؼحَ، ئٌٝ ػمذ ئدجسٞ آخش طك١ف، ٌّح ضط١ّض 

 ذٗ ج٦دجسز فٟ ٔطحق ٘زٖ جٌؼمٛد ِٓ عٍطحش غ١ش ِأٌٛفس فٟ ٔطحق جٌمحْٔٛ جٌخحص.

ج٦دجس٠س جٌطٟ ضرشِٙح ٔشٜ ِٓ ؾحٔرٕح أِىحْ ضطر١ك فىشز جٌطكٛي فٟ ٔطحق جٌؼمٛد  -9

ج٦دجسز ذٛطفٙح عٍطس ػحِس ٌطغ١١ش ِشفك ػحَ ِطٛعٍس ذٛعحتً جٌمحْٔٛ جٌؼحَ، ئرج ١ٌظ 

 ٕ٘حن ِح ٠كٛي دْٚ ذط٩ْ ػمذ ِٓ ٘زٖ جٌؼمٛد.

ئِْ ج٨ضؿحٖ جٌؼحَ فٟ جٌؼحٌُ ٠غ١ش ٔكٛ ِح ٠ّىٓ أَْ ٔطٍك ػ١ٍٗ خظخظس لٛجػذ جٌمحْٔٛ  -8

كحد ج٤ٚسذٟ جٌطٟ ذذج ِؼٙح أْ جٌكذٚد ذ١ٓ ػمٛد جٌؼحَ، فؼ٩ ػٓ ضأغ١ش ضشش٠ؼحش ج٨ض

 جٌمحْٔٛ جٌؼحَ ٚػمٛد جٌمحْٔٛ جٌخحص لذ ضؼحءٌص ٚأطحذٙح ضش٠ٛش ور١ش.

ئِْ ئػّحي فىشز ضكـٛي جٌؼمـذ ػٍـٝ ٚفـك ِح ػشػـٕحٖ ٨ ٠ر١ف جٌّطحٌرس ذأ٠س  -11

فص ئٌٝ ضؼ٠ٛؼحش ٔط١ؿس رٌـه، ػٍٝ أعحط أَْ ئسجدز جٌطشف١ٓ )ج٦دجسز ٚجٌّطؼحلذ( جٔظـش

جقـذجظ ٘ـزج ج٤غـش، ٚذّمطؼـحٖ ع١ىْٛ ٕ٘ـحن قمـٛق ٚجٌطضجِـحش لـذ ٔشـأش ذ١ّٕٙح 

 ذّٛؾـد جٌؼمـذ جٌؿذ٠ذ دْٚ غ١شٖ.

جٌغٍطس جٌّخطظس ذاػّحي جٌطكٛي فٟ جٌؼشجق ٟ٘ ؾٙس ج٦دجسز جٌطٟ أذشِص جٌؼمذ،  ئِْ -11

ئر ٨ ٠ضجي جٌمؼحء ٨ ٠ٍّه ٘زٖ جٌغٍطس أٚ أٔٗ ٌُ ٠مذَ ػ١ٍٙح، ق١ع ٌُ ٔؿذ أٞ قىُ ٌٍمؼحء 

 جٌؼشجلٟ ٠طؼٍك ذطكٛي ػمٛد ج٦دجسز.

 حاوُا: انممترصاخ

س ٠شطشن ف١ٙح أعحضزز جٌمحْٔٛ ٔمطشـ ئؾشجء جٌّض٠ذ ِٓ جٌذسجعحش ٚػمذ ٔذٚجش خحط -1

ج٦دجسٞ ٚؾٙطٟ ج٦دجسز ٚجٌمؼحء، ٌر١حْ أ١ّ٘س ئػّحي فىشز جٌطكٛي فٟ ٔطحق ػمٛد 

 ج٦دجسز، ٌّح ف١ٙح ِٓ فٛجتذ ضطؼٍك ذحٌكذ ِٓ قح٨ش جٌرط٩ْ ٚضط٩فح آغحس٘ح جٌغٍر١س.

رس ٌّح ٔمطشـ أْ ٠طٌٛٝ جٌمؼحء جٌؼشجلٟ ضطر١ك فىشز جٌطكٛي ق١حي ػمٛد ج٦دجسز جٌّؼ١ -2

 فٟ رٌه ِٓ فحتذز ور١شز عٛجء ذحٌٕغرس ٧ٌدجسز أٚ ٥ٌفشجد.

ل١حَ جٌّششع جٌؼشجلٟ ذاطذجس لحْٔٛ خحص ذحٌؼمٛد جٌكى١ِٛس )ج٦دجس٠س( ذذ٨ ػٓ أِش  -3
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، جٌزٞ ٠شٛذٗ جٌىػ١ش ِٓ جٌٕمض 2114( ٌغٕس 97عٍطس ج٨تط٩ف جٌّإلطس )جٌّٕكٍس( سلُ )

٠ؼّٓ ٧ٌدجسز قغٓ جخط١حس جٌّطؼحلذ ٠ٚؿٕد  فؼ٩ ػٓ عٛء جٌظ١حغس جٌمح١ٔٛٔس، ٚذّح

 ػمٛد٘ح جٌٛلٛع فٟ جٌرط٩ْ. 

ِـٓ جٌّؼٍـَٛ أَْ جخطظـحص جٌٕظـش فٟ ِٕحصػحش جٌؼمـٛد ٠ٕؼمذ ذشـىً أط١ً ٌٍمؼـحء  -4 

ج٦دجسٞ فــٟ ؾ١ّــغ جٌــذٚي جٌطــٟ ضأخــز ذٕظحَ جٌمؼــحء جٌّــضدٚؼ، أِح فٟ جٌؼشجق 

س أطرف عٍطس لؼحت١س ِغطمٍس، ئ٨ أْ جخطظحص جٌٕظش ٚػٍٝ جٌشغُ ِٓ أْ ِؿٍظ جٌذٌٚ

فٟ ِٕحصػحش جٌؼمٛد ج٦دجس٠س ٨ ٠ضجي ِؼمٛدج ٌٍمؼحء جٌؼحدٞ، ج٨ِــش جٌــزٞ ٔــذػٛ ف١ــٗ 

جٌّشــشع جٌؼشجلٟ ٌّــٕف ج٨خطظــحص ٌٍمؼحء ج٦دجسٞ ذذ٨ً ِٓ جٌمؼحء جٌؼحدٞ فٟ ٔظش 

٦دجسٞ جٌفشطس ٦ػّحي فىشز جٌطكٛي ِٕحصػحش جٌؼمٛد ج٦دجس٠س، ٚذزٌه ضطحـ ٌٍمحػٟ ج

 ػٍٝ ػمٛد ج٦دجسز جٌرحؽٍس.
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 مرارغ انثضج

 أوال: انكتة 

 -، )ػّح1ْتضىالخ انماوىن اإلدارٌ فٍ ظم انؼىنمح، طجٌؿرٛسٞ، ِح٘ش طحٌف ػ٩ٚٞ،  .1

 (.2118ج٤سدْ، دجس ٚجتً ٌٍٕشش ٚجٌطٛص٠غ، 

، أصكاو انمضاء انفروطٍ وانمصرٌماهُح انؼمذ اإلدارٌ فٍ ضىء جٌؿ١ٍّٟ، ِكّذ ػرذ جٌٛجقذ:  .2

 (.1885)جٌمح٘شز، دجس جٌٕٙؼس جٌؼشذ١س، 

ج٤سدْ، جٌذجس جٌؼ١ٍّس جٌذ١ٌٚس  -، )ػّح1ْتضىل انمرار اإلدارٌ، طجٌذ٠ٍّٟ، ِكّذ ػرذهللا قّٛد:  .3

 (.2111ٌٍٕشش ٚجٌطٛص٠غ ٚدجس جٌػمحفس ٌٍٕشش ٚجٌطٛص٠غ، 

 جٌغٕٙٛسٞ، ػرذ جٌشصجق:  .4

، )جٌمح٘شز، دجس جٌفىش ٌٍطرحػس انماوىن انمذوٍ انىظرَح انؼامح نالنتساماخ وظرَح انؼمذ شرس -

 ٚجٌٕشش ٚجٌطٛص٠غ، دْٚ عٕس ٔشش(.

، مصادر انضك فٍ انفمه اإلضالمٍ، دراضح مماروح تانفمه انغرتٍ، وظرَح انطثة ووظرَح انثطالن -

 ذٟ، دْٚ عٕس ٔشش(. ، )ذ١شٚش، دجس جق١حء جٌطشجظ جٌؼشذٟ ٚ ِإعغس جٌطحس٠خ جٌؼش1ؽ

، )جٌمح٘شز، دجس جٌٕٙؼس تذرد انثطالن فٍ انمراراخ اإلدارَح دراضح مماروحجٌشحػش، سِضٞ ؽٗ:  .5

 (.1869جٌؼشذ١س، 

، )ذ١شٚش، ٌرٕحْ، ِٕشٛسجش 1، ؽتضىل انؼمذ فٍ وطاق انماوىن انمذوٍجٌشرحٟٔ، ػٍٟ وحظُ:  .6

 (.2115جٌكٍرٟ جٌكمٛل١س، 

 (.1891، )جٌمح٘شز، دجس جٌٕٙؼس جٌؼشذ١س، انؼمذ اإلدارٌ دراضاخ فٍ وظرَحجٌشش٠ف، ػض٠ضز:  .7

 جٌظذز، ػرذ جٌّٕؼُ فشؼ:  .9

، )ذ١شٚش، دجس جٌٕٙؼس مصادر االنتساو، دراضح فٍ انماوىن انهثىاوٍ وانماوىن انمصرٌ -

 (. 1874جٌؼشذ١س، 

، ، )ذ١شٚش، دجس جٌٕٙؼس جٌؼشذ١س1وظرَح انؼمذ فٍ انشرَؼح االضالمُح وانماوىن انىضؼٍ، د -

1881.) 

 جٌطّحٚٞ، ع١ٍّحْ:  .8

 (.1894، )جٌمح٘شز، دجس جٌفىش جٌؼشذٟ، 4، ؽاألضص انؼامح نهؼمىد اإلدارَح -

 (.1896، )جٌمح٘شز، دجس جٌفىش جٌؼشذٟ، 6، ؽلضاء اإلنغاء -
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ج٨سدْ، دجس -، )ػّح1ْ، ؽانماوىن اإلدارٌ دراضح مماروح، انكتاب انخاوٍجٌظح٘ش، خحٌذ خ١ًٍ:  .11

 (.1887غ، ج١ٌّغشز ٌٍٕشش ٚجٌطٛص٠

ج٤سدْ، ِىطرٗ دجس جٌػمحفس  -، )ػّحْ 1، ؽتضىل انؼمذ دراضح مماروحجٌفط٩ٚٞ، طحقد ػر١ذ:  .11

 (.1887ٌٍٕشش ٚجٌطٛص٠غ، 

 (.1891، )جٌى٠ٛص، ِىطرس جٌف٩ـ، 1، ؽانؼمىد اإلدارَحجٌف١حع، ئذشج١ُ٘ ؽٗ:  .12

 (. 1889 ، )جٌمح٘شز، دجس جٌٕٙؼس جٌؼشذ١س،2انمضاء اإلدارٌ، ط ذط١خ، سِؼحْ ِكّذ:  .13

انؼمذ اإلدارٌ تُه انتشرَغ وانمضاء )دراضح مماروح تُه انىظاو ؾر١ش، ِط١غ ػٍٟ قّٛد:  .14

 (.2116، )جٌمح٘شز، دجس جٌٕٙؼس جٌؼشذ١س، انفروطٍ وانمصرٌ وانُمىٍ(

 (.1877، )جٌمح٘شز، دجس جٌفىش جٌؼشذٟ، 2، ؽانؼمذ اإلدارٌقٍّٟ، ِكّٛد:  .15

اإلدارَح دراضح مماروح فٍ انماوىن انمصرٌ ضضة انمراراخ خ١ًٍ، ػرذ جٌمحدس: ٔظش٠س  .16

 .1864، )جٌمح٘شز، دجس جٌٕٙؼس جٌؼشذ١س، سعحٌس دوطٛسجٖ(، وانفروطٍ واإلَطانٍ

 دعٛلٟ، سأفص:  .17

، )ِظش، دجس جٌىطد جٌمح١ٔٛٔس ٚ دجس شطحش ٌٍٕشش تضىل انؼمذ انثاطم إنً تصرف صضُش -

 ٚجٌطٛص٠غ، دْٚ روش عٕس جٌٕشش(.

 (.2111، )ج٦عىٕذس٠س، دجس جٌفىش جٌؿحِؼٟ، 1، ؽاإلدارَحفكرج انتضىل فٍ انمراراخ  -

، )ج٦عىٕذس٠س، دجس جٌّطرٛػحش جٌؿحِؼ١س، انؼمىد اإلدارَح وأصكامهاػرذ جٌٍّه، ػّحد ِؿذٞ:  .19

2111.) 

 (.2113، )جٌمح٘شز، دجس جٌٕٙؼس جٌؼشذ١س، آحار انؼمىد اإلدارَحػٍٟ، جذشج١ُ٘ ِكّذ:  .18

، )ذ١شٚش، 1، ضشؾّس ِٕظٛس جٌمحػٟ، ؽ1وىن اإلدارٌ، دانمافٛد٠ً، ؾٛسؼ؛ دٌفٌٛف١ٗ، ذ١حس:  .21

 (.2111جٌّإعغس جٌؿحِؼ١س ٌٍذسجعحش ٚجٌٕشش ٚجٌطٛص٠غ، 

 حاوُا: انثضىث انؼهمُح:

تأحُر وظرَح انؼمىد اإلدارَح تأصكاو انماوىن انمذوٍ دراضح شؼ١د، ِؿذٞ ػرذ جٌك١ّذ: ِذٜ 

، )دذٟ، اإلدارٌ تانمذوٍ فٍ فروطا ومصرتأصُهُح ألصكاو انثطالن نثُان طثُؼح ػاللح انماوىن 

 (.2115أوحد١ّ٠س ششؽس دذٟ، ِؿٍس ج٤ِٓ ٚجٌمحْٔٛ، 

 حانخا: انرضائم انزامؼُح:

انؼاللاخ انتؼالذَح تُه انىصذاخ االلتصادَح فٍ انمطاع جٌض١٘شٞ، س٠حع ػرذ ػ١غٝ:  .1

 (.1878، )أؽشٚقس دوطٛسجٖ، و١ٍس جٌمحْٔٛ ٚجٌغ١حع١س ؾحِؼس ذغذجد، االشتراكٍ
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، ػمذ انتىرَذ اإلدارٌ تُه انىظرَح وانتطثُك دراضح مماروحػٍٟ، ػحؽف عؼذٞ ِكّذ:  .2

 (.2115)سعحٌس دوطٛسجٖ، ِظش، و١ٍس جٌكمٛق ؾحِؼس ػ١ٓ شّظ، 

ؾحِؼس ذغذجد،  –ِكغٓ، ِٕظٛس قحضُ: فىشز ضظك١ف جٌؼمذ، )أؽشٚقس دوطٛسجٖ، و١ٍس جٌمحْٔٛ  .3

2116 .) 

( ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ 144عس ِمحسٔس ٌٍّحدز )٠غشٞ، جقّذ: ضكٛي جٌطظشف جٌمحٟٔٛٔ دسج .4

( ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ ج٤ٌّحٟٔ، )جٌمح٘شز، سعحٌس دوطٛسجٖ، 141جٌّظشٞ ػٍٝ جعحط جٌّحدز )

 (.1859جٌّح١ٔح، ِطرؼس جٌشعحٌس،  –ؾحِؼس ١٘ذٌرشؼ 

 

 راتؼا: انمىضىػاخ وانمزامُغ:

ٚفطحٜٚ جٌؿّؼ١س جٌؼ١ِّٛس ذّؿٍظ جٌّٛعٛػس ج٦دجس٠س جٌكذ٠ػس ِرحدب جٌّكىّس ج٦دجس٠س جٌؼ١ٍح  .1

 .1897-1896، 1، ؽ1895ٚقطٝ ػحَ  1846جٌذٌٚس فٟ ِظش ِٕز ػحَ 

 .13ٚ  12ِؿّٛػس ج٨قىحَ ٚجٌّرحدب جٌطٟ جلشضٙح ِكىّس جٌمؼحء ج٦دجسٞ فٟ ِظش، جٌغٕط١ٓ  .2

 لؼحت١س. 32ِؿّٛػس ج٨قىحَ ٚجٌّرحدب جٌطٟ جلشضٙح جٌّكىّس ج٦دجس٠س جٌؼ١ٍح فٟ ِظش، جٌغٕس  .3

 خامطا: انمىالغ االنكترووُح:

ِٛلغ ٚصجسز جٌطخط١ؾ، دجتشز جٌؼمٛد جٌكى١ِٛس جٌؼحِس، جٌٛغحتك جٌم١حع١س، ػٍٝ جٌشجذؾ: 

https://mop.gov.iq/office_ministry/view/details?id=19&sub_content=114&

id_sub_content=0&sub2content=nothing 

 ضادضا: انمىاوُه:

 جٌّؼذي. 1851( ٌغٕس 41لُ )جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ جٌؼشجلٟ س .1

 .1848( ٌغٕس 94جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ جٌغٛسٞ جٌظحدس ذحٌّشعَٛ جٌطشش٠ؼٟ سلُ ) .2

 .1849( ٌغٕس 131جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ جٌّظشٞ سلُ ) .3

 .1986جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ ج٤ٌّحٟٔ جٌظحدس ػحَ  .4

 


