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 : المستخلص
من القيود التي ترد على جهة اإلدارة عند ابرام العقود اإلدارية ضرورة الحصول على  
فالمشرع سواء أكان مشرعًا دستوريًا ام عاديًا، يتطلب من  -اذن سابق بالتعاقد  –ترخيص 

جهة اإلدارة قبل ان تبرم عقودًا معينة ضرورة الحصول على هذا الترخيص أو االذن لما تمثله 
تلك العقود من أهمية خاصة وما يترتب عليها من اثار هامة تتعلق احيانًا بسيادة الدولة 

من القومي للمجتمع أو المصالح العليا في البالد. وقد يأخذ بالموارد الرئيسية في الدولة أو باأل
االذن عدة صور فقد يصدر عن البرلمان ويكون بموافقة برلمانية أو من رئيس الدولة في 
صورة مرسوم أو قرار وقد يصدر عن الوزراء فيأخذ صورة قرار وزاري وما يهمنا في بحثنا هذا 

اإلقليمية والمرفقية والتي هي اسلوبًا يتم فيه توزيع  هو االذن بالتعاقد في تطبيق الالمركزية
االختصاصات اإلدارية سواء كان ذلك في إطار الدولة البسيطة ام الدولة االتحادية. إضافة 
لخضوع الهيئات اإلقليمية المحلية والمرفقية للرقابة المركزية فان الالمركزية اإلدارية بنوعيها ال 

ق للهيئات بعد تمتعها بالشخصية المعنوية وانما تخضع لرقابة تعني االستقالل التام والمطل
 قضائية وتشريعية وهذه الرقابة تكون بيد األشخاص وعلى الهيئات واالعمال.

Abstract : 

One of the restrictions that appears on the management side 

when the administrative contracts are concluded they are need a license 

(pre-contract permission), legislator whether it is a constitutional or a 

regular legislate, requires that the management side before concluding 

certain contracts or permission for the similarity of those contracts of 

particular importance and their important implications sometimes 
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related to state sovereignty with the main resources of the state or 

national security or the highest interests in the country. The permission 

may takes several forms, it may be passed by parliament and by 

parliamentary approval or by the head of state in the form of decree or 

a decision, or it may be issued by ministers and it takes the form of 

ministerial decision, and what we care about in our research is 

permission to contract in the application of the regional 

decentralization and eligibility, which is a method used to distribute 

administrative functions whether it be under the simple state or the 

federal  state in addition to submission of local regional bodies  and the 

eligibility to the central control, where administrative decentralization   

in both of its types does not mean the total and absolute independence 

of the bodies after having enjoyed the moral character but its subject to 

judicial and legislative control, and this control be on people and on 

bodies and businesses.  
 

 : المقدمة
تقوووووم الهيئووووات المحليووووة بو ووووائف تنديذيووووة تتمثوووول فووووي إدارة المرافووووق المحليووووة العامووووة،  

واالشراف عليهوا، طبقوًا لموا تونص عليوه القووانين المناموة لهوا مون منحهوا هوذه االختصاصوات   
لقورارات اإلداريوة وهذه الهيئات المحلية تقووم بنووعين مون االعموالد أحودهما قوانوني ويتمثول فوي ا

التي تصدرها، والعقوود اإلداريوة التوي تبرمهوا مون اجول انشواء أو تيسوير المرافوق العاموة، وا خور 
 مادي تقرر مسؤوليتها تجاه االفراد إذا ما لحقهم ضرر جراء هذه االعمال.

وتخضع هذه الهيئات الالمركزية اإلقليمية )المجالس المحلية( لرقابوة األجهوزة المركزيوة  
تي خولها المشورع سولطات معينوة تمارسوها علوى تشوكيل هوذه الهيئوات أو علوى اعمالهوا، حيو  ال

 ان هناك أكثر من نارية إلدارة شؤون الدولة.
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ويمكووون القوووول ان التناووويم اإلداري فوووي ايوووة دولوووة يتخوووذ أحووود اسووولوبين همووواد المركزيوووة  
إدارة اقليمهوا وهوذا يعوود لعودة  االدارية  او الالمركزية اإلدارية، ذلك ان الدول تختلف فوي كيديوة

عواموول تتمثوول بعواموول سياسووية وتاريخيووة واقتصووادية واجتماعيووة، اال ان اهووم تلووك العواموول هووي 
 العوامل السياسية.

وجدير بالذكر ان توزيع الو يدة اإلدارية يمكن ان يتم بتطبيق الناام المركزي اإلداري  
تدويض االختصواص، واموا ان يوتم عون طريوق مع عدم التركيز اإلداري، وهو توزيع عن طريق 

الناوووام الالمركوووزي اإلداري الوووذي تمووونح فيوووه المرافوووق العاموووة الشخصوووية المعنويوووة فتكوووون اموووام 
المركزيووة إداريووة مرفقيووة، أو ان تموونح أجووزاء موون إقلوويم الدولووة الشخصووية المعنويووة فتكووون امووام 

زيوادة المتناميوة لو وائف الدولوة وانتقالهوا المركزية إدارية إقليمية، والتي نشأت ألول مرة نتيجة ال
موون و ووائف الدولووة الحازمووة الووى دولووة الخيوور الصووافي التووي جعلوود موون المسووتحيل علووى الدولووة 
القيوووام بهوووا بمدردهوووا فقوووررت السووولطة المركزيوووة حووواًل لهوووذه المعضووولة بنقووول السووولطة وكثيووور مووون 

االستقالل مع ضومان قودر الو ائف واالختصاصات الى هيئات محلية منتخبة لتقوم على وجه 
موون الرقابووة عليهووا، واحتداوود لندسووها بو ووائف واختصاصووات رئيسووية مثوول الحدووا  علووى االموون 

 الخارجي والداخلي وتنايم شؤون القضاء والمرافق األخرى.
 ثانيًا: أهمية البحث

ان أهميوووة هوووذا البحووو  تتجلوووى عنووود البحووو  فوووي تطبيوووق الالمركزيوووة اإلداريوووة اإلقليميوووة 
مون كونهووا تحقوق الكدواءة اإلداريووة فوي إدارة هوذه الوحوودات اإلقليميوة والمرفقيوة، وكووذلك  والمرفقيوة

تعزيز الشراكات بين عناصر الحكم المحلي والذي ال يستطيع ذلك التطبيق بدون رقابة مركزية 
فاعلة، وتعود أهميته الى البح  في مبررات تحقيق المصلحة العامة باالسوتخدام األمثول للموواد 

ة لتوووفير الخوودمات للمووواطنين وابوورام عقووود فيهووا الصووالح العووام بعوود حصووول االذن إذا مووا المتاحوو
 اشترط المشرع ذلك.
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 ثالثًا: مشكلة البحث
االذن )التوورخيص( بالتعاقوود والووذي يعتبوور اسووتثناء موون الحريووة ولوويس موون الحاوور، فهووذا  

فوووي إطوووار تطبيوووق هوووو األصووول العوووام ولكووون هنووواك بعوووض العقوووود اإلداريوووة المهموووة التوووي تبووورم 
الالمركزية اإلقليمية أو المصولحية يسوتلزم ضورورة صودور اذن مون السولطة التشوريعية ب،برامهوا، 
حي  يصدر قانون بالموافقة على ابرام مثل هذه العقود ويوأتي ذلوك كلوه بونص مون المشورع. اال 

وص قانونيوة ان االحكام المنامة لها في العراق ومنذ امد بعيود وال توزال ريور مقننوة ب،طوار نصو
موحوودة تجمووع بووين ذمتهووا تنايمووًا قانونيووًا واضووح المعووالم حيوو  هنوواك تشووريعات متدرقووة فووي هووذا 

لسونة  2المجال تشير الى الحصول علوى اذن أو مصوادقة قبول ابورام العقود ومنهوا تعليموات رقوم 
 والتعليموات الالحقوة عليهوا التوي صودرت مون وزارة التخطويا والتعواون اإلنموائي، إضوافة 2102

الووووى ان القضوووواء المخووووتص بتسوووووية منازعووووات العقووووود اإلداريووووة، حيوووو  ال تووووزال تخضووووع هووووذه 
 المنازعات الى القضاء العادي، في حين يجب ان ال تخرج عن والية القضاء اإلداري.

 رابعًا: منهجية البحث
ستكون دراسة موضوع البح  باتبواع المونها المقوارن، وذلوك مون خوالل اجوراء المقارنوة  

التشريع الدرنسي والمصري والعراقي، حتى يتسنى لنا اإلفادة من التجربة التشريعية العراقية بين 
مما تضمنه التشوريع المقوارن مون إيجابيوات يدتقور اليهوا التشوريع العراقوي، وسووف نعتمود المونها 
التحليلي من خوالل عورا المسوائل التوي تناولهوا التشوريع الدرنسوي والمصوري والعراقوي ثوم بيوان 

 اء فقهاء القانون، وموقف القضاء من المسالة محل البح .ار 
 خامسًا: خطة البحث

اقتضى البح  بتقسيمه الى ثالث مباح  تناولنا في المبحو  األول البحو  فوي ماهيوة  
الالمركزيووة اإلقليميووة والمرفقيووة مقسوومًا الووى مطلبووين. وتناولنووا فووي المبحوو  الثوواني االذن بالتعاقوود 

 لقواعده مقسما الى مطلبين. وأثر مخالدة اإلدارة
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وتناولنوووا فوووي المبحووو  الثالوووو  الرقابوووة الالمركزيوووة علوووى الهيئووووات المحليوووة مقسووومًا الووووى  
 مطلبين. ثم انتهينا الى خاتمة تتضمن اهم النتائا التي توصلنا اليها مع المقترحات.

 المبحث األول
 ماهية الالمركزية اإلقليمية والمصلحية

للدولووة الكثيوور موون األجهووزة اإلداريووة، وقوود تنوووع تلووك األجهووزة يتضوومن التناوويم اإلداري  
ولكن قد ال يؤدي هذا الى تعدد السلطات اإلدارية في الدولة التي تأخذ بالناام المركزي لوجود 
سوولطة إداريووة واحوودة تتووولى جميووع االختصاصووات مباشوورة فووي جميووع أقوواليم الدولووة، وتوجوود دول 

ور اشووخاص معنويووة عامووة أخوورى موون ريوور الدولووة سووواء تأخووذ بالناووام الالمركووزي، بمعنووى  هوو
ولتطبيق الالمركزية اإلداريوة بنوعيهوا ال بود مون  (0)اكاند إقليمية )محلية( أو مرفقية )مصلحية(

 توافر ثالث اركان أساسية تتمثل بود
د  هور اشخاص معنوية عامة داخل الدولة، والتي تعني مجموعوة مون األشوخاص الركن األول
يوووق مشوووترك أو مجموعوووة مووون األمووووال ترصووود لتحقيوووق رايوووة معينوووة ويعتووورف لهوووا تسوووتهدف تحق

المشرع بالشخصية المقررة لإلنسان الطبيعي فتصبح اهاًل الكتساب الحقووق وتحمول االلتزاموات 
وفووي العووراق يقوووم المشوورع بموونح الشخصووية المعنويووة للهيئووات اإلداريووة المرفقيووة مباشوورة بقووانون 

بنوواء علووى قووانون وتصووبح هووذه الهيئووات الالمركزيووة خاضووعة لقيوودين قيوود انشووائها أو بقوورار اداري 
 . (2)التخصص وقيد الرقابة

د اسووتقالل تلووك األشووخاص المعنويووة العامووة وهووذا االسووتقالل يتمثوول بكيديووة اختيووار الررركن الثرران 
 الهيئات التي تعبر عن أرادة الشخص الالمركزي.

العاميون للسلطة الرئاسوية وخضووعهم للرقابوة د عدم خضوع األشخاص المعنويون الركن الثالث
 . (3)أو الوصاية اإلدارية
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 المطلب األول
 التعريف بالالمركزية اإلقليمية

تكووووون رقابووووة الحكومووووة المركزيووووة أو البرلمووووان أو ايووووة جهووووة أخوووورى، ورقابووووة الحكومووووة   
ة للقووانون المركزيووة هووي رقابووة تنصووب علووى المشووروعية أي موودى مطابقووة اعمووال اإلدارة المحليوو

 . (2)ورقابة مالئمة أي مدى انسجام هذه االعمال مع الخطة العامة  للدولة
وقد عرفد رالبية الدول تطبيقات أسولوب الالمركزيوة اإلداريوة، والتوي ع رفود علوى انهوا  

))ناوووام اداري لتوزيووووع السووولطات اإلداريووووة بوووين الحكومووووة المركزيوووة والهيئووووات اإلداريوووة المحليووووة 
محافاات التي تتولى إدارة شؤونها المحلية بالتنسيق مع السلطة المركزية وتحد المنتخبة في ال

   (5)رقابتها((
وبعود ان عرفنووا الالمركزيوة اإلداريووة نوضوح معنووى الالمركزيوة اإلداريووة اإلقليميوة، والتووي  

تباينووود مواقوووف الدقهووواء فوووي شوووأن تحديووود معناهوووا، فوووذهب بعوووض الدقهووواء الدرنسووويين الوووى القوووول 
زية اإلقليمية تعنوي نقول وتحويول سولطة اصودار األوامور والقورارات اإلداريوة الوى مجوالس بالالمرك

 . (6)محلية منتخبة وبحرّية من المعنيين اندسهم
والبعض االخر ومنهم الدقيه الدرنسي )دي لوباديير( يقصد بها هيئات محلية المركزيوة  

 . (7)تمارس اختصاصات إدارية وتتمتع باستقالل ذاتي
لدقه العربي فقد عرفها الدكتور خالد سمارة الزعبي بأنهاد ))عملية توزيع السلطات اما ا 

واالختصاصات اإلداريوة بوين الحكوموة والعاصومة والوحودات اإلقليميوة ذات الشخصوية المعنويوة 
 (8)والتي تمثلها مجالس محلية منتخبة على ان تخضع هذه المجالس لرقابة السلطة المركزية((

سوليمان الطمواوي ))ان الالمركزيوة اإلقليميوة التوي تسومى اإلدارة المحليوة  ويرى الودكتور 
وبعووض األحيووان الحكومووة المحليووة، تتحقووق بموونح جووزء موون اإلقلوويم الشخصووية المحليووة وسوولطة 

 . (9)االشراف على المرافق المحلية((
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امووا الدقووه العراقووي فقوود عوورف الالمركزيووة اإلداريووة اإلقليميووة بانيهووا ))تقوووم علووى أسوواس  
توزيوع مهووام الو يدووة اإلداريووة بوين الحكومووة المركزيووة والهيئووات المحليوة، سووواء كانوود مرفقيووة أو 
إقليميووة، وموون ثووم تسووتطيع اتخوواذ القوورارات المتعلقووة بالنشوواط اإلداري علووى ان تخضووع إلشووراف 

 .(01)لمركزية ورقابها(( السلطة ا
وان ارلووب دول العووالم قووود اخووذت بهووذا الناوووام لنوورا التوفيووق بوووين مصووالح وحاجوووات  

الدئات المتنوعة في المجتمعات البشرية، اذ تعمل هذه الدئات على اثبات وجودها داخل الكيان 
ل السياسوووي الوووذي يجمعهوووا وهوووو الدولوووة لتتخوووذ شوووكل وحووودات محليوووة تتمتوووع بقووودر مووون االسوووتقال

المحلووي الووذي تختلووف صوووره تبعووًا لتبوواين الاووروف وفووق نموواذج أنامووة تتووراو  بووين الالمركزيووة 
 ضيقًا ومساحة. (00)اإلدارية والديدرالية

وال بد لنا من توضيح المعيار الذي يميز الالمركزية اإلداريوة اإلقليميوة عون الالمركزيوة  
سولوب للتناويم اإلداري، بينموا الالمركزيوة السياسية، وهي ان الالمركزية اإلدارية اإلقليمية هوي أ

السياسية هي أسلوب للتنايم الدستوري، والالمركزية اإلقليميوة تووزع فيهوا اختصاصوات الو يدوة 
 . (02)اإلدارية، وفي الالمركزية السياسية تتوزع فيها السلطات السياسية

فووي الواليووات المتحوودة وتوورتبا الالمركزيووة السياسووية بالدولووة الددراليووة أو االتحاديووة، كمووا  
األمريكية ودولة االمارات العربية المتحدة، أي انها متعلقة بالتكوين المادي للدولة، على خالف 

   (03)الدولوووة الموحووودة أو البسووويطة التوووي تأخوووذ بناوووام الالمركزيوووة اإلداريوووة مثووول فرنسوووا ومصووور
 والعراق من تجربته الحالية المطبقة في بعض المحافاات.

دم، نرى ان الالمركزية اإلدارية اإلقليمية هي أسلوب للتناويم اإلداري الجيود ولكل ما تق 
توووزع فيوووه الصوووالحيات والمهوووام بوووين السوولطة المركزيوووة والسووولطات اإلقليميوووة والمحليوووة المنتخبوووة 
وتطبق في الوحدات اإلدارية اإلقليمية والمحلية التي منحتها الدولة الشخصية المعنوية ونالحظ 

ة اإلدارية اإلقليمية هي لصيقة بالوحدات اإلدارية في الدولة ولكنها ومن المدترا ان الالمركزي
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ان ال تمس الوحدة السياسية فالقانون هو من اختصاص السلطات المركزية ولكن تنديذه يصبح 
 واجب يقع على السلطات المركزية والسلطات المحلية.

منهوا المسوورات السياسوية والتنمويوة وهناك عدة مسورات لالمركزية اإلدارية اإلقليمية   
وتعنوووي االرتبووواط الواضوووح بوووين الناوووامين السياسوووي واإلداري والوووذي يعتبووور الناوووام اإلداري مووون 
الناوام السياسووي بمثابوة الدوورع مون األصوول، فقود عووززت الالمركزيوة اإلداريووة اإلقليميوة فووي فرنسووا 

القوانون الدسوتوري فوي  اعتمود 2113آذار  28فوي  2112و  21113ب،صدار قوانين في عام 
تطبيق هذا الناام االستقالل المالي للمجتمعات المحليوة بتنميوة مواردهوا الموالي، ومون دسوتورها 

فقود ناوم اليوات نقول المهوارات والمووارد لتنطيوة عودة مجواالت كالتنميوة االقتصوادية  2112لعوام 
 . (02)والطرق والسكن والصحة وريرها من المجاالت األخرى 

 ات اإلدارية فتتمثل بوداما المسور 
األجهوزة اإلداريووة المركزيووة والتووي تكووون عووادة موون العاصوومة ولهووا فروعووًا موون الدولووة أي  .أ 

 تابعة لها، وال تتمتع باي شخصية معنوية مستقلة.
 اإلدارة الالمركزية اإلقليمية. .ب 
 االدارة الالمركزية المرفقية . .ج 
 المجالس االستشارية. .د 

إلقليميوووة والمرفقيوووة واالستشوووارية يتوقوووف علوووى الاوووروف وان وجوووود اإلدارة الالمركزيوووة ا
السياسووية واالجتماعيووة واالقتصووادية للدولووة، والتووي يجووب ان تكووون قريبووة موون األجهووزة اإلداريووة 
المركزية وان تكوون متصولة اتصوااًل وثيقوًا بالحاجوات التوي تقووم ب،شوباعها حتوى تدهوم مقتضوياتها 

 . (05)وتحدد سلوكها واعمالها
لالمركزيوووة اإلقليميوووة... بتبسووويا اإلجوووراءات والقضووواء علوووى مشوووكلة الوووروتين، وتسووواهم ا 

وتحقيق السرعة في انجاز المعامالت اإلدارية. وبما ان الالمركزية اإلدارية اإلقليمية تعتبر من 
األسوواليب الحديثووة التووي تطبقهووا الوودول ويعتموود نجاحهووا وعوودم نجاحهووا علووى التطبيووق السووليم موون 
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خطوة  2112جاء صدور قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لعام  سوء التطبيق، وقد
 2115مهمة في اتجاه تطبيق لالمركزية اإلدارية اإلقليمية ثم تبعه صودور دسوتور العوراق عوام 

الووذي اعتموود اركووان وأسوولوب الالمركزيووة اإلداريووة اإلقليميووة، الووذي حوواول موون خاللووه وموون خووالل 
 .2118لسنة  20ت ومنها قانون المحافاات رير المنتامة في إقليم رقم القوانين التي صدر 

حيوووو  حوووودد الدسوووووتور اختصاصووووات األقووووواليم باعتموووواده أسووووولوب تحديوووود اختصاصوووووات  
 الحكومة االتحادية، ومن ثم االختصاصات المشتركة، وبعدها تحديد اختصاصات األقاليم.

ألقووواليم والمحافاوووات فوووي ( صوووالحيات واسوووعة ل005حيووو  مووونح الدسوووتور فوووي الموووادة ) 
مواجهووة السوولطة المركزيووة موون حيوو  التحديوود الحصووري وموون جهووة وجووود اختصاصووات مشووتركة 
بووين الطوورفين واولويووة القوووانين المحليووة علووى القووانون االتحووادي بشووأن االختصاصووات المشووتركة 

 مما يخلق ويثير مشاكل بين الحكومة المركزية واإلدارات المحلية.
نجووده قوود ناووم  2118لسوونة  20فاووات ريوور المنتامووة فووي إقلوويم رقووم وفووي قووانون المحا 

( ثانيووًا 022صووالحيات المحافاووات طبقووًا لناووام الالمركزيووة اإلداريووة والصووادر بموجووب المووادة )
النافذ، ونجد ان هناك تداخل في االختصاصات حواول المشورع فوي التعوديل  2115من دستور 

التداخل، لكنه اقتصر على تعديل جوانب إجرائية  حل هذا 2101لسنة  05األول بالقانون رقم 
تتعلووق بووالطعون، مووع تمكووين مجلووس النووواب االعتووراا علووى قوورارا مجلووس المحافاووة المخالدووة 

 للدستور والقوانين النافذة لسد الدراغ التام عن رياب الرقابة اإلدارية للحكومة المركزية.
( بتعزيووز 25ت النافووذ فووي المووادة )وحوواول المشوورع فووي التعووديل الثوواني لقووانون المحافاووا 

مبدأ الالمركزيوة اإلداريوة فوي إدارة المؤسسوات التنديذيوة، وفوي تأسويس وترسويل مبودأ المؤسسواتية 
في إدارة المؤسسات فضاًل عن تمكين صوانع القورار فوي قيوادة المؤسسوة نحوو التنييور الشوامل   

التنديذية بين المحافاة ودوائرها والذي حاول خلق حالة من التوازن في عملية إدارة المؤسسات 
وللتخديف من أعبواء تشوكيل األقواليم كوون إعطواء الصوالحيات للمحافاوات وفقوًا لموا توراه مناسوبًا 

 لتقديم الخدمات للمواطنين.
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 المطلب الثان 
 التعريف بالالمركزية المرفقية أو المصلحية

الالمركزيوة اإلداريوة، التوي  تعد الالمركزيوة المرفقيوة )المصولحية( النووع الثواني مون أنوواع 
تبوورز أهميتهووا بازديوواد وتوودخل الدولووة فووي المجوواالت االقتصووادية واالجتماعيووة، فموون البووديهي ان 
يوزداد عودد األجهوزة اإلداريوة التوي تلبوي احتياجوات الموواطنين فعنودما يقورر المشورع ان مرفقوًا موا 

فضل ان يدار باألسولوب الالمركوزي من المرافق العامة كالبريد، أو الهاتف، أو الكهرباء من األ
عنووودما يمووونح هوووذا المرفوووق الشخصوووية المعنويوووة والتناووويم المسوووتقل لضووومان الكدووواءة الدنيوووة فوووي 

 .( 06)ادارته
وهذا االعتراف بالشخصية المعنوية العامة الحد المرافق القومية أو المحليوة لنايوة منوه  

 وطبيعة نشاطه. حتى يتمكن من إدارة شؤونه بحرية، واتباع أساليب تتدق
وهووووذه األشووووخاص المعنويووووة المرفقيووووة لهووووا تسووووميات متعووووددة منهووووا المؤسسووووات العامووووة  
 . (07)العامة والهيئات
وان قيام هذه الهيئات العامة المستقلة تحديد اختصاصها على أساس مصلحي أو منح  

الدولوة  مرفق قومي الشخصية المعنوية، وقدرًا من االستقالل وتمارس اختصاصها على مسوتوى 
 . (08)أو على مستوى إقليم أو عدة أقاليم

وترجووع ايضووًا الووى اعتبووارات فنيووة تتعلووق بالتخصووص وفقووًا لقاعوودة تخصوويص األهووداف،  
 للتخلص من تعقيدات العمل اإلداري المكتبي المتمثل في الروتين وبطئ اإلجراءات . 

د السياسة التدخليوة التوي تبنتهوا وفي العراق، عرف هذا النوع من الالمركزية اإلدارية بع        
السلطات العامة فوي العوراق بعود سويطرة الدولوة علوى وسوائل اإلنتواج، وقيوام المشوروعات العاموة 
التووي تتوووفر لهووا معووايير المؤسسووة العامووة، وهووذا جوواء موون شووعور الدولووة بمسووؤوليتها فووي اشووباع 

 أوجه النشاط العام الذي يقوم بتلبية احتياج االفراد.
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توسووعد الدولووة فووي الكثيوور موون المرافووق االقتصووادية بمنحهووا الشخصووية المعنويووة حيوو   
وقدرًا مون االسوتقالل الموالي واإلداري، وأطلوق علوى هوذا النووع مون اإلدارة فوي العوراق بمصوطلح 

بمعنى ان الالمركزية اإلدارية المرفقية تنصرف الوى إدارة مرافوق عاموة  (09)الدوائر شبه الرسمية
مناموووات عاموووة مشخصوووة، وهوووي اموووا مؤسسوووات عاموووة أو هيئوووات عاموووة علوووى معينوووة بواسوووطة 

 مختلف التسميات واالنواع.
وهذه اإلدارات الالمركزية المرفقية ال تقوم اال بنوع معين من الخدمات بوصدها إدارات  

محوودودة النوورا، وتسووتوي فووي ذلووك المرافووق العامووة اإلداريووة أو المرافووق العامووة االقتصووادية أو 
 . (21)العامة المهنية المرافق 
وبنووواء علوووى موووا سوووبق تقديموووه بشوووأن الالمركزيوووة اإلداريوووة بنوعيهوووا الالمركزيوووة اإلداريوووة  

اإلقليمية، والالمركزية اإلدارية المرفقية، فان من مزاياها هو تخديف من أعباء السولطة اإلداريوة 
عليها من التمتوع بذموة المركزية، إضافة الى تمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية وما يترتب 

ماليووة مسووتقلة يسوومح بزيووادة الموووارد المووالي لهووذه السوولطات عوون طريووق التبرعووات أو الهبووات أو 
الوصايا إضافة للضرائب المحلية، مما يسمح لها بالتعاقود بعود الحصوول علوى اذن أو تورخيص 

 من السلطات المركزية.
لمركزيوة وضوعف اإلمكانوات ولكن سوء تطبيق وضعف أو انعودام الرقابوة مون السولطة ا 

الدنية والمالية يؤدي الى فشل هذه السلطات ورداءة اعمالها أو تدضويل المصوالح المحليوة علوى 
 المصالح العامة.

إضوووافة لوووذلك نجووود ان هنووواك اخوووتالف بوووين الالمركزيوووة اإلقليميوووة والمرفقيوووة مووون حيووو   
 . (20)الطبيعة والمدة الزمنية والناام القانوني الذي يحكم تنايمها

 من حيث الطبيعة: .أ 
الالمركزيووووة اإلقليميووووة يتسووووم نشوووواطها اإلداري بالعموميووووة والشوووومولية، بينمووووا الالمركزيووووة 

 المرفقية يتصف نشاطها بالخصوصية والتحديد.
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 من حيث المدة الزمنية: .ب 
فووووان لالمركزيووووة اإلقليميووووة موووودة زمنيووووة لممارسووووة نشوووواطها اإلداري موووودة ريوووور محوووودودة 

 نطاقها يقوم على مدى الحاجة لتقديم الخدمات العامة المحلية.ومستمرة بمعنى ان 
اما الالمركزية المرفقية وان كاند رير محددة لكن باإلمكان تحديثها بدترة زمنية معينة  

 ألجل تحقيق هدف معين.
 اما من حيث النظام القانون  الذي يحكمها: .ج 

 ويحدد اختصاصها.  فان الالمركزية اإلقليمية تخضع لناام قانوني واحد يحكمها
امووا الالمركزيووة المرفقيووة ف،نهووا ال تخضووع لناووام قووانوني واحوود يحكمهووا بسووبب اخووتالف 

 طبيعة نشاطها.
 المبحث الثان 

 االذن بالتعاقد وأثر مخالفة اإلدارة لقواعده
قوود تبوورز الحاجووة قبوول االقوودام علووى ابوورام العقووود اإلداريووة بضوورورة حصووول جهووة اإلدارة  

عاقد على تصريح أو اذن بالتعاقد من الجهة التي يحددها المشورع وذلوك لألهميوة الراربة في الت
الخاصوة التوي تتسوم بهوا تلوك العقوود، ويكوون جوراء مخالدوة هوذا القيود هوو بطوالن العقود الوذي تووم 
ابرامووه  بطالنووًا مطلقووًا حيوو  تكووون اإلدارة قوود ابرموود العقوود علووى خووالف مووا يقضووي بووه القووانون، 

الرأي بمجلس الدولة المصري من الدتوى الذي ذهب بها الى انه ))اذا كاند  وهذا ما أكده قسم
السلطة التشريعية وهي سلطة مستقلة عن السلطة التنديذية لم تعبر عن رأيها فوان  إرادة الدولوة 
ال تكون حينئذ معينة فحسب، وانما تكون منعدمة اطالقًا، اذ ان اندراد السلطة التنديذية الممثلة 

الوووزراء بووالتعبير عوون رأي الدولووة فووي عقوود التبوورع يعتبوور فيووه طنيانووًا علووى السوولطة فووي مجلووس 
التشريعية بعدم إرادة الدولة متى انعدمد اإلداة التي تعتبر العنصر األساسي في تكووين العقود، 

 . (22)فيكون العقد باطاًل بطالنًا مطلقًا في نار القانون((
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ود بوواإلذن بالتعاقوود ومووا يشووتبه بووه موون لووذا موون خووالل هووذا البحوو  سوووف نوضووح المقصوو 
األنامة األخرى وذلك بالمطلب األول   قواعد وصوور االذن بالتعاقود وأثور مخالدوة اإلدارة لتلوك 

 القواعد وذلك بالمطلب الثاني.
 المطلب األول

 التعريف باإلذن )الترخيص( بالتعاقد وما يشتبه به
أي  –توودل عليووه موون معوواني أخوورى ضوومن مووا  –تودل لداووة الرخصووة فووي اللنووة العربيووة  

 . (23)رخص له فيه، وتدل على التيسير والتخديف على االنسان –كذا  –التسهيل في 
والتخديف والتيسير معناه منح االذن بممارسة حق معين، أي االذن بمزاولوة امور مبوا   

 فعاًل، أي استثناء من الحرية ال من الحار.
عديدة، اذ قد يصدر عن البرلمان فيأخذ صورة قوانون ويأخذ االذن أو الترخيص صورًا  

أو موافقووة برلمانيووة وقوود يصوودر عوون رئوويس الدولووة فيأخووذ صووورة مرسوووم أو قوورار جمهوووري، وقوود 
وقووود يشوووتبه االذن فووي بعوووض األحيوووان موووع  . (22)يصوودر عووون الووووزراء فيأخوووذ صووورة قووورار وزاري 

   (25)بعض األنامة مثلد
دارة قوود تتسووامح مووع بعووض األشووخاص أو الدئووات عنوود التسووامح اإلداريد ويعنووي ان اإل .أ 

قيامهم ببعض التصرفات أو تقف موقف المتسامح بسوكوتها عون المطالبوة بوالترخيص، 
مووثاًل تتسووامح اإلدارة فووي فتوورات أو مناسووبة معينووة مووع البووائعين المتجووولين عنوود قيووامهم 

 بالنشاط التجاري بدون ترخيص مخالدين احكام القانون.
ديد قد تسمح اإلدارة بدخول بعض األشخاص مون ريور منتسوبيها الوى ابنيوة االذن الما .ب 

 الوزارة أو المؤسسة الممنوع الدخول بها لنير منتسبيها للصدة الدنية أو السرية .
التصريحد هو عمليوة السوما  بحيوازة بعوض األمووال المحاوور الحصوول عليهوا كحيوازة  .ج 

 جهاز استقبال أو حيازة سال  معين.
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رع أو السووولطات اإلداريوووة الوووى هيئوووة عاموووة أخووورى، بمعنوووى مووونح احووودى تووورخيص المشووو .د 
الهيئات اإلدارية الى جهة إدارة أخرى اذن أو ترخيص لنرا القيام بعمل محدد، مثل 
ال يجووووز للمؤسسوووات ذات الندوووع العوووام قبوووول الهبوووات والهووودايا اال بعووود الحصوووول علوووى 

 االذن من الجهة اإلدارية المختصة كدرنسا.
ق ايضووًا، ال يسوومح لووبعض الوحوودات اإلداريووة فووي المحافاووات قبووول الهبووات وفووي العوورا

 والتبرعات والهدايا اال بعد الحصول على اذن من السلطة المركزية.
التوورخيص اإلداريد يعوود قوورارًا اداريووًا وتتمتووع الجهووة اإلداريووة فووي مواجهووة التوورخيص لووه  .ه 

ن توقووف االسووتعمال بسوولطات واسووعة فهووي تملووك ان توورفض التوورخيص ... وتسووتطيع ا
الخاص للمال العام وان تعدل فوي شوروط هوذا االسوتعمال أو تلنوي التورخيص، وتوذهب 
محكمووة ا لقضوواء اإلداري المصوورية فووي احوودى احكامهووا الووى ان ))موونح التووراخيص أو 
منعها أو النائها هي اعمال إدارية تستند الى احكام القانون العام الذي يقضي ب،طالق 

إدارة الموووووووال العوووووووام وفقوووووووًا للمصووووووولحة العاموووووووة ومراعووووووواة لطبيعوووووووة سووووووولطة اإلدارة فوووووووي 
 .(26)استعماله((

ولكوول مووا تقوودم يمكننووا ان نقووف علووى الطبيعووة القانونيووة لووإلذن )التوورخيص( فوواإلذن هووو 
وسيلة مون وسوائل تودخل الدولوة فوي محاربوة النشواط الدوردي حمايوة للناوام العوام والصوالح العوام 

ذن هو اجراء وقائي ألخذ االحتياطات الالزمة فهوو اسوتثناء مون من االضرار التي قد تصيبه، ا
الحرية وليس الحار فهو يعد اجراء ضبطي وقوائي وضوروري فوي ندوس الوقود وال سويما عنودما 
يمنح هذا االذن أو الترخيص لتعاقود اإلدارة موع بعضوها أو موع االفوراد، وهوذا موا أكدتوه الالئحوة 

فووي شووأن المناقصووات والمزايوودات فووي المووادة  0998نة لسوو 89التنديذيووة للقووانون المصووري رقووم 
( منوه والوذي جوواء بوه انوه ))علووى الجهوة اإلداريوة قبوول طور  العمليوة للتعاقوود الحصوول علووى 01)

الموافقوات والتوراخيص الالزمووة ذات الصولة بموضووع التعاقوود مون الجهوات المعنيووة وفقوًا للقوووانين 
 .(27)والقرارات التي تقضي بذلك((
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دارة ب،برام العقوود اإلداريوة لويس اال ممارسوة الختصواص مون اختصاصواتها، ان قيام اإل
والتووي قوود يشووترط عليهووا المشوورع الحصووول المسووبق علووى اذن )توورخيص( بالتعاقوود وذلووك تالفيووًا 
لوقووووع اإلدارة فوووي موووأزق فنوووي أو قوووانوني وعووودم حصوووولها علوووى هوووذا االذن يعتبووور العقووود بووواطاًل 

 بطالنًا مطلقًا.
 2102( لسنة 2المشرع العراقي في تعليمات تنديذ العقود الحكومية رقم ) وهذا ما أكده

 اواًل   ب والتوي تونص ))ال يجووز للووزارة المعنيوة ادراج أي مشوروع فوي الموازنوة  2في الموادة  
االسووتثمارية االتحاديووة دون استحصووال مصووادقة وزارة التخطوويا علووى مووا منصوووص عليووه فووي 

حموووول الوووووزارة  والجهووووة طالبووووة ادراج المشووووروع المسووووؤولية بخووووالف الدقوووورة  أ موووون هووووذا البنوووود وتت
 . (28)ذلك((

وياهووور مووون خوووالل هوووذا الووونص بوووان المشووورع العراقوووي قووود اشوووترط علوووى االخوووذ بووواإلذن 
المسوووبق، وأشوووار اليوووه بتعييووور المصوووادقة قبووول تنديوووذ المشوووروع وقبووول التعاقووود وهوووذا يعنوووي ان أي 

يعتبر العقد بواطاًل بطالنوًا مطلقوًا كونوه مون الناوام العوام مخالدة في عدم اخذ االذن قبل التعاقد 
 الذي ال يجوز مخالدته.

 المطلب الثان 
 قواعد وصور االذن بالتعاقد وأثر مخالفة اإلدارة للقواعد والصور

تتعدد صور االذن بالتعاقد تبعًا الختالف الجهات التوي انواط بهوا الدسوتور والقوانون ان  
ص(، لكوون الواقووع العملووي يشووير الووى ان االذن بالتعاقوود )التوورخيص( يصوودر عنهووا االذن )التوورخي

 يأخذ صورتين وهذا ما سنوضحه وكا تيد
 اواًل: صدور االذن من السلطة التشريعية 
ان لووووبعض العقووووود أهميووووة خاصووووة واتصووووال مباشوووور بووووأداء الخوووودمات العامووووة واشووووباع  

النص صراحة علوى وجووب  الحاجات المختلدة للجمهور، وان بعض الدساتير قد حرصد على
 .  (29)حصول اإلدارة على اذن من السلطة التشريعية قبل ابرام مثل هذه العقود
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وترجع أهمية ذلك التصالها بالمصالح العليا للبالد أو تمس االمن الوطني. فقد اشترط  
الدسووتور الدرنسووي صوودور تصووريح بالتعاقوود فووي عقووود القوورا العووام، وكووذلك فووي بعووض العقووود 

 .(31)تتعلق بالتصرفات العقارية اذا تجاوزت قيمة العقار مبلنًا معيناً التي 
اما الدساتير المصرية المتعاقبة فقد ألزمد على استحصال موافقة مجلس الشوعب قبول  

، حي  تطلبود الدسواتير  (30)ابرام بعض العقود المهمة لما لها من أثر بالغ على أموال الدولة 
ضورورة موافقوة السولطة التشوريعية قبول  2102وحتوى دسوتور  0923المصرية بدءًا من دسوتور 

علووى ))ال يجوووز للسوولطة التنديذيووة  2102( موون دسووتور 027ابوورام العقوود، فقوود نصوود المووادة )
 االقتوووراا، أو الحصوووول علوووى تمويووول، أو االرتبووواط بمشوووروع ريووور مووودرج فوووي الموازنوووة العاموووة
المتعمدة يترتب عليه انداق مبالغ من الخزانوة العاموة للدولوة لمودة مقبلوة، اال بعود موافقوة مجلوس 

 .  (32)النواب((
فووي  0989لسوونة  89ولكوون مووا نووص عليووه قووانون المناقصووات والمزايوودات الحووالي رقووم  
( منوووه الووذي أجووواز التعاقوود بطريوووق االتدوواق المباشووور بنوواء علوووى توورخيص، مووون رئووويس 7المووادة )

الهيئة، الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ، وأعطى الحوق لورئيس مجلوس الووزراء فوي 
 .(33)حالة الضرورة ترتبا بطبيعة عمل ونشاط جهة ما

، ))... إذا موا 2111  0  09وهذا ما أكده مجلس الدولة المصري فوي مجلوس جلسوة  
ئوووات أو المصوووالح ومووون لهوووم توووم التووورخيص بالتعاقووود بطريوووق االتدووواق المباشووور مووون ر سووواء الهي

سلطاتهم كوان حوده األقصوى خمسوين ألوف جنيوه بالنسوبة لشوراء المنقووالت أو تلقوي الخودمات أو 
الدراسات االستشارية أو االعمال الدنيوة... وسولطة االسوتثناء مون هوذه الحودود القصووى معقوودة 

ذن لووووورئيس مجلوووووس الووووووزراء شوووووريطة ان تكوووووون هنووووواك حالوووووة ضووووورورة قصووووووى ملجئوووووه الوووووى اال
 . (32)بالتجاوز...((
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 ثانيًا: صدور االذن من جهة ادارية 
في بعض االحيان يلتزم المشرع صدور اذن من جهة ادارية اعلى قبل البدء بأجراءات  

التعاقوود االداري كشوورط وجووووبي ويرمووي المشووورع الووى تحقيوووق رقابووة ذاتيوووة لجهووة االدارة   بحيووو  
 . (35)حي  تلجأ هذه الجهة الى ابرام عقودهاتراقب الجهة االعلى الجهة االدنى منها 

وهووذا مووا نجووده فووي فرنسووا ومصوور حيوو  اسووتوجبد بعووض التشووريعات الخاصووة بوواالدارة  
المحلية مون ضورورة حصوول الهيئوات االقليميوة والمحليوة علوى اذن بالتعاقود مون سولطات اداريوة 

 . (36)اعلى
لوووى تقوووارير الجووودوى الدنيوووة، اموووا فوووي العوووراق فيشوووترط المشووورع موافقوووة وزارة التخطووويا ع 

 واالقتصادية للمشاريع التي تقترحها جهات التعاقد. 
وقوود يشووترط المشوورع قبوول ابوورام العقوود اإلداري صوودور اذن )التوورخيص( موون جهووة إداريووة  

معينة لنرا اجوراء التعاقود، وفوي هوذه الحالوة يحضور علوى اإلدارة السوير فوي إجوراءات التعاقود 
، فهو يقع ضومن اطوار السولطة التقديريوة لوإلدارة تصودره حتوى موا قبل الحصول على هذا االذن

قودرت ان المصولحة العاموة تقتضوي منهوا اتخواذ مثول هوذا القورار، ولكون عليهوا ان ال تنسوى الوى 
هذه السولطة وان تحودد نووع وعودد وكميوة األمووال منعوًا للتالعوب بهوا األمووال أو تبوذيرها مبتعودة 

 . (37)بذلك عن تحقيق المصلحة العامة
 ثالثًا: أثر مخالفة اإلدارة قواعد االذن بالتعاقد

تجووودر اإلشوووارة الوووى ان مجووورد حصوووول اإلدارة علوووى االذن )التووورخيص( بالتعاقووود قووود ال  
يجبر اإلدارة على إتمام هذا العقد، فلها الحرية في إتمام الرابطة التعاقدية أو عدم اتمامها طبقًا 

در موون البرلمووان متضوومنًا هووذا االذن وان كووان شوورطًا لمقتضوويات الصووالح العووام فالقووانون الصووا
إلبرام العقد، اال انه رير ملزم للسلطة المختصة بالمنح، فيبقى لهذه السولطة دائموًا ان تتورخص 
فووي تقوودير مالئمووة موونح التوورخيص موون عدمووه لمووا لهووا موون حووق االشووراف والرقابووة علووى حسوون 

معنوى ان اإلدارة تملوك سولطة تقديريوة فوي ابورام . ب(38)اسوتنالل مووارد الثوروة الطبيعيوة فوي الوبالد
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عقودها إذا ما قدرت ان المصلحة العامة تقتضي ذلوك، ولكون التعاقود دون الحصوول علوى اذن 
)توورخيص( بالتعاقوود والووذي يعتبوور شوورط الزم لقيووام الرابطووة التعاقديووة فوواذا مووا تخلووف يعتبوور العقوود 

. ولكوون جانووب موون الدقووه العراقووي يجعوول المبوورم دون الحصووول علووى االذن باطوول بطالنووًا مطلقوواً 
 . (39)العقد المبرم دون اذن سابق موقوفا على إجازة السلطة المختصة ب،برامه

مستندًا فوي الورأي الوى موا قضود بوه محكموة التمييوز فوي حكوم لهوا جواء فيوه ))ان العقود  
عقوود اال بعوود الووذي تبرمووه الحكومووة مووع الشووركة المميووزة هووو عقوود اداري... ومثوول هووذا العقوود ال ين

... فالرابطوة 0921لسونة  28موافقة هيئات إدارية عينها قوانون أصوول المحاسوبات العاموة رقوم 
 . (21)العقدية في مثل هذا العقد اإلداري ال تتم اال بعد اخذ راي الهيئات األخرى...((

بينما يذهب البعض من الدقوه العراقوي الوى ان العقود الوذي تبرموه اإلدارة دون الحصوول 
ى االذن القوووانوني المسوووبق يجعلوووه باطوووول بطالنوووًا مطلقوووًا وال يجووووز تصوووحيحه بصوووودور اذن علووو

 . (20)الحق
ومن جانبنا نرى ان ترتيب البطالن المطلق على تخلف الحصول على اذن قبل اجراء  

العمليوووة هوووو الووورأي االصووووب، كوووون القواعووود المتعلقوووة بووواإلذن تعووود مووون الناوووام العوووام، لتعلقهوووا 
 مة والتي ال يجوز مخالدتها وتعزيزًا لثقة االفراد بالدولة واستقرارًا للمعامالت.بالمصلحة العا

وال سويما وان محكموة التمييووز فوي حكووم اخور حودي  لووم تأخوذ بالقواعوود اإلداريوة المتعلقووة  
بالعقد اإلداري وانما اعتمدت على قواعد القانون المدني، وان كان أحد اطراف العقد هو اإلدارة 

ا بالعقود مون  وروف يعطيووه وصوف العقود اإلداري، فيموا يخوص اشوتراط الحصووول وكول موا يحوي
على االذن قبل التعاقد قررت المحكمة اعتبار العقد مدسوخ وليس باطل   حي  ذهبود محكموة 
التمييز الى ان قيام مدير بلدية بني سعد بتأجير ساحة لبيوع النواز بموجوب المزايودة العلنيوة موع 

  . (22)لمسبق من الجهات ذات العالقة يؤدي الى فسل العقدعدم الحصول على االذن ا
وبهذا نجد القضاء العراقي قد اعتمد قواعد القانون المدني فقرر الدسل وليس الوبطالن، 
 فيكون قد خرج عن القواعد المطلوب اتباعها في هذا الموضوع والتي تقضي بوجوب البطالن.
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ماد القواعد اإلدارية فوي المنازعوات اإلداريوة ومن رأينا كان االجدر بالقضاء العراقي اعت 
 بوجه عام وفي منازعات العقود اإلداري بوجه خاص.

ولكوون الدقووه اإلداري الدرنسووي والمصووري يكوواد يجمووع علووى ان القواعوود المتعلقووة بوواإلذن  
السوووابق هوووي مووون الناوووام العوووام، لقيامهوووا علوووى أسوووباب جوهريوووة تتصووول اتصوووااًل وثيقوووًا بالصوووالح 

وان االذن بالتعاقووود فوووي الحووواالت التوووي يدرضوووها المشووورع تعووود شووورطًا الزموووا لصوووحة  . (23)العوووام
 التعاقد.

 المبحث الثالث
 الرقابة المركزية على اإلدارة المحلية

ان الالمركزيووووة ال تعنووووي االسووووتقالل التووووام للهيئووووات اإلداريووووة التووووي تتمتووووع بالشخصووووية  
تعني ايضًا الخضوع والتبعية بل تعنوي تمتوع المعنوية واندصالها عن السلطة المركزية، وهي ال 

الهيئووات المحليووة بقوودر موون االسووتقالل فووي ممارسووة مهامهووا إزاء اإلدارة المركزيووة مووع خضوووعها 
لنوع من الرقابة وأطلق عليها اصطالحًا بالرقابة الوصوائية، وهوذا موا سووف نوضوحه مون خوالل 

 المطلبين التاليين.
 المطلب األول
 المركزيةأنواع الرقابة 

لتوضووويح ماووواهر الرقابوووة المركزيوووة ال بووود لنوووا مووون اإلشوووارة الوووى ان معاوووم ناوووم اإلدارة  
 (22)المحلية تخضع للعديد من أنواع الرقابة واالشراف والتقييم والتي يمكن ان تلخيصها بود 

 الرقابة القضائية: .1
محليوة فوي وتتعلوق بوالنار فوي مودى مشوروعية االعموال التوي تقووم بهوا هيئوات اإلدارة ال

ضوء التشريعات والقوانين النافذة. فدي هذا النوع من الرقابة تمثل المحاكم على اختالف نوعها 
ودرجاتهووا، ويعتبوور القضوواء وفووق هووذا الموودلول سوولطة مسووتقلة عوون اإلدارة، فهووي ترمووي لحمايوووة 

قوووود حقووووق االفوووراد والووودفاع عووون حريووواتهم ب،لنووواء القووورارات اإلداريوووة ريووور المشوووروعة وتلنوووي الع
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اإلدارية التي لم تحصول علوى االذن بالتعاقود قبول ابورام العقود وبوذلك فهوي تقوويم اعوجواج اإلدارة 
 واجبارها على احترام القانون ب،لناء قراراتها وعقودها رير المشروعة.

 الرقابة التشريعية .2
وتتمثووول فوووي مجموعوووة مووون التشوووريعات والووونام التوووي يصووودرها البرلموووان وتتعلوووق بشوووكل 

 .(25)ير مباشر بناام اإلدارة المحلية مباشر أو ر
وتعتبر هاتين الرقابتين كضمانتين لتحقيق االعتبارات السياسية والدنيوة، فهوي مون جهوة  

تراقب مشروعية عمل هيئات ووحدات اإلدارة المحلية قانونًا ومن جهة أخرى تضمن عدم خرق 
 أو االنحراف عن ذلك القانون.

موول سياسووية وايديولوجيووة واقتصووادية قوود تسووببد فووي فدووي فرنسووا نجوود ان هنوواك عوودة عوا 
تحقيووق الالمركزيووة وتقلوويص سوولطة الرقابووة المركزيووة لتطبيووق الالمركزيووة، واتخووذت فرنسووا منهجووًا 

 2113مركزيوًا يووتالئم موع طبيعتهووا لمحاولوة خلووق تووازن بووين النموو اإلقليمووي والندووذ، وفووي عووام 
 لزيادة كداءة اإلدارة المحلية.حصلد خطوة أخرى جديدة نحو تحقيق الالمركزية 

لزيووادة كدوواءة السياسووة العامووة نحووو اإلصووال  وتطبيووق  2102وحوودث اصووال  فووي عووام  
الالمركزيووة وتدعيووول الرقابووة علوووى الهيئوووات المحليووة، فتموووارس السووولطة المركزيووة صوووالحية النووواء 

داذها الى تصديق القرارات لعدم المشروعية أو المالئمة بالنسبة لبعض القرارات الي ال يحتاج ن
 . (26)أو اذن
امووا فووي مصوور فووان تطبيووق الالمركزيووة ورقابووة السوولطة المركزيووة علووى الهيئووات المحليووة  

فهوي موا زالود علوى عالقوة سولطوية فوالقرار بيود الووزراء حتوى لوو نوص القوانون علوى ريور ذلوك، 
فالمحووافظ مدوووا موون قبوول الوووزراء فووي ممارسووة اختصاصووات الهيئووات المحليووة باعتبوواره اعلووى 

، وعلوى الوررم مون نوص القوانون بوان المحوافظ هوو الورئيس األعلوى سلطة محلية في المحافاات
لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافاوة، فهوو ال يسوتطيع ان يدووا احود مون المسوتويات 
القيادية داخل المحافاة، وعدم قدرته على نقل أي مبلغ من بنود الوى بنود مون موازنوة المحافاوة 
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ان رقابووووة السوووولطة المركزيووووة ال تتمتووووع بالمرونووووة والدقووووة قبوووول موافقووووة وزارة الماليووووة ممووووا يعنووووي 
يجعوول الدولووة تتكدوول فووي دعووم  (28)علووى الووررم موون الوونص فووي دسووتورها النافووذ (27)والموضوووعية 

الالمركزية اإلدارية والمالية واالقتصادية مع توفير كول موا تحتاجوه الوحودات اإلداريوة موع تدعيول 
 الرقابة عليها.

رقابووة المركزيووة فووي  وول تطبيووق الالمركزيووة اإلقليميووة أو المرفقيووة امووا فووي العووراق فووان ال 
تتمثل في تنوع رقابتها فقد تكون رقابة سياسية، أو تمارسوها الهيئوات المسوتقلة، وقود تكوون رقابوة 

 قضائية.
والرقابة السياسية تتمثل بالرقابة التشريعية حي  نص قانون المحافاات رير المنتامة  

  ثانيووًا ))يخضووع مجلووس المحافاووة والمجووالس 2( فووي المووادة  2118نة لسوو 20فووي إقلوويم رقووم )
المحليووة لرقابووة مجلووس النووواب، امووا تطبيقووا لمبوودأ الالمركزيووة اإلداريووة اإلقليميووة فتتمثوول موون ان 
الهيئات الالمركزية تخضع لرقابة السلطة التنديذية االتحادية الموجودة في العاصومة، اموا رقابوة 

 .(29)هذا االمر فهو خرق واضح ألركان الالمركزية اإلدارية اإلقليمية(( السلطة التشريعية في
إضافة للرقابة القضائية التي تتوجوب علوى المجلوس المحليوة عنود ممارسوة اختصاصوها  

احترام القوانين النافذة، وعدم تجاوزهوا واال أصويبد هوذه االعموال بعيووب القورار اإلداري وكانود 
 .(51)عرضة للطعن وااللناء

وال سوويما فيمووا يتعلووق بضوورورة الحصووول علووى اذن )توورخيص( بالتعاقوود، إذا مووا اشووترط  
 المشرع ذلك في بعض العقود قبل ابرامها.

وكوول مووا تقوودم فووان مقتضوويات الناووام الالمركووزي تدوورا علووى سوولطة االشووراف ابطووال  
العموووال القووورارات ريووور المشوووروعة الصوووادرة عووون الهيئوووات المحليوووة ، والرقابوووة المركزيوووة تشووومل ا

االيجابيوووة واالعموووال السووولبية لهوووذه الهيئوووات المحليوووة وان اسوووتدعى االمووور النووود القووورارات ريووور 
 السليمة وحلد السلطة الالمركزية لتؤمن وتضمن سير المصالح العامة.
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 المطلب الثان 
 مظاهر الرقابة المركزية

  (50)ااهر هيد تتجلى مااهر الرقابة المركزية على اعمال اإلدارة المحلية في ثالث م 
 الرقابة على األشخاص. .أ 
 الرقابة على الهيئة. .ب 
 الرقابة على االعمال. .ج 
 الرقابة على األشخاص .أ 

وتتمثل هذه الرقابوة ب،مكانيوة السولطة المركزيوة مون تعيوين لوبعض األعضواء فوي هيئوات 
 مجووالس اإلدارة المحليووة وحقهووا فووي الدصوول والعووزل والتنحيووة، وبقيووة أعضوواء الهيئووة المحليووة يووتم
انتخووابهم وتكوووون لهوووم النلبوووة العدديوووة، وهوووؤالء األعضوواء المعنيوووين يكونوووون فوووي وضوووع المراقوووب 
للسوولطة المركزيوووة علوووى األعضوواء واعموووال اإلدارة المحليوووة. وتسوووتند الووى أحووودهم رئاسوووة مجلوووس 
اإلدارة، اموا بالنسوبة للمنتخبوين فيجووز وقدهوم واقصوائهم مون المجوالس المنتخبوة وفقوًا لإلجوراءات 

 ة قانونًا.المحدد
 الرقابة على الهيئة .ب 

تملوووك السووولطة المركزيوووة ممارسوووة صوووالحية علوووى الهيئوووة تتمثووول فوووي الحووول، ويقصووود بوووه 
اإلعووودام القوووانوني للمجلوووس وتجريووود األعضووواء مووون صووودتهم )كمنتخبوووين(، وناووورًا لخطوووورة هوووذا 
االجوووراء فقووود توووم ضوووبطه مووون حيووو  الجهوووة المختصوووة بممارسوووته، كموووا توووم رسوووم وتبيوووان حاالتوووه 

 واجراءاته.
 الرقابة على االعمال  .ج 

تتجلى هذه الرقابة في المصادقة وااللناء والحلول. ويعتبور هوذا النووع مون الرقابوة أكثور 
األنوواع توأثيرًا منهوا كانود درجووة االسوتقالل الوذي تتمتوع بوه الهيئووات فوان اعمالهوا خاضوعة لرقابووة 
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و صودور موافقوة السولطة المركزيوة المشروعية ورقابة المالئمة، ويقصد بالمصادقة أو اإلقورار هو
 على تنديذ قرار اإلدارة المحلية وهذا اإلقرار والمصادقة قد يكون صريحًا أو يكون ضمنيًا.

امووا اإللنوواء فيعنووي إذا كانوود القوورارات التووي تصوودر موون المجووالس أو الهيئووات المحليووة  
لمركزيوووة ايقافهوووا أو مخالدوووة للقواعووود القانونيوووة أو متعارضوووة موووع مصووولحة الوووبالد جووواز للسووولطة ا

 ابطالها باللجوء الى وسيلة اإللناء اإلداري أو القضائي.
والمبوودأ األخيوور موون المبوواد  العامووة للرقابووة علووى اعمووال اإلدارة المحليووة، هووو الحلووول  

والووذي يعنووي ان السوولطة المركزيووة محوول المجووالس المحليووة فووي أداء العموول الووذي رفضوود القيووام 
ان يكووون القووانون قوود اوجووب علووى المجووالس القيووام بعموول معووين أو بووه، ويشووترط لصووحة الحلووول 

امتناعه عن القيام به وبالررم من طلب السولطة المركزيوة ووجوود نوص يسومح للسولطة المركزيوة 
بووالحلول محوول اإلدارة المحليووة   فهووو أي الحلووول اجووراء خطيوور، لووذا وجووب ان يقيوود موون حيووو  

 االختصاص واإلجراءات ومن حي  الموضوع.
 : خاتمةال

بعووود االنتهووواء مووون اسوووتعراا الجوانوووب المختلدوووة للبحووو  الموسووووم االذن )التوووورخيص(  
بالتعاقوود فووي إطووار الالمركزيووة اإلقليميووة والمرفقيوووة ودراسووة مقارنووة توصوولنا الووى عوورا النتوووائا 

 والتوصيات وهي على النحو االتيد
 النتائج -اواًل:
طوووورق اإلدارة يووووتم بموجبهووووا توزيووووع  ان الالمركزيووووة اإلداريووووة اإلقليميووووة هووووي طريقووووة موووون -0

اختصاصات الو يدوة اإلداريوة بوين الحكوموة المركزيوة والمجوالس المحليوة المنتخبوة موع 
 رقابة السلطات حدا ًا على وحدة الدولة السياسية ولضمان مشروعية اعمالها.

تتميووووز الالمركزيووووة اإلداريووووة اإلقليميووووة موووون الالمركزيووووة السياسووووية بووووان تعوووود الالمركزيووووة  -2
القتراحووات اإلداريووة، سووواء اكووان ذلووك فووي إطووار الدولووة البسوويطة ام الدولووة االتحاديووة، ا

 بينما الالمركزية السياسية ال تقوم اال في  ل الدولة االتحادية الددرالية.
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تتميووووز الالمركزيووووة اإلداريووووة اإلقليميووووة عوووون الالمركزيووووة اإلداريووووة المرفقيووووة بوجووووود مبوووودأ  -3
إدارة مرافووق عامووة معينووة فووي الالمركزيووة اإلداريووة  التخصووص فووي الهيئووات العامووة فووي

المرفقيووة لهووا القوودرة فووي التصوورف داخوول نطوواق هووذا المرفووق. وحتووى فووي مجووال الرقابووة 
تكووون رقابووة السوولطة المركزيووة أكثوور مرونووة موون رقابووة الحكومووة المركزيووة علووى الهيئووات 

 المحلية.
بصوووورة صوووحيحة بوووان يحقوووق  يمتووواز أسووولوب اإلدارة الالمركزيوووة اإلقليميوووة إذا موووا طبوووق -2

الكداءة اإلدارية من خالل االستخدام األمثل للموارد المتاحوة، موع ناوام تعزيوز الشوراكة 
بوين عناصور الحكوم المحلوي وزيوادة الداعليووة بوين ناوام الحكوم علوى المسوتويين الوووطني 

 والمحلي.
االذن يجب على عناصر الحكم المحلوي المتمثلوة  بالمجوالس المحليوة  الحصوول علوى  -5

)التوووورخيص( بالتعاقوووود إذا مووووا نووووص المشوووورع علووووى ذلووووك، والتووووي يكووووون منوووواط السوووولطة 
المختصووة فووي الموافقووة أو عوودم الموافقووة هووو تحقيووق المصوولحة العامووة وان عوودم مراعوواة 

 ذلك يترتب عليه بطالن العقد.
 المقترحات -ثانيًا:

 لى النحو االتيدتناول مجموعة من المقترحات التي تولدت لدينا من خالل البح  وع 
(، بموا يحقوق 2118لسونة  20تعديل قانون المحافاوات ريور المنتاموة فوي إقلويم رقوم ) -0

اعتماد تطبيق اركان الالمركزية اإلدارية اإلقليمية السليمة، بما يزيل التداخل مع اركان 
 الالمركزية السياسية في النص القانوني وفي التطبيق العملي.

جعووول القضووواء اإلداري هوووو المخوووتص ببحووو  مشوووروعية نقتووور  علوووى المشووورع العراقوووي ب -2
القرارات اإلداريوة التوي تصودر نتيجوة تطبيوق الالمركزيوة اإلداريوة اإلقليميوة والتوي تتعلوق 

 بالو يدة اإلدارية في الدولة وليس المحكمة االتحادية العليا.
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إدارة تدعيوول الرقابووة المركزيووة علووى اعمووال المجووالس المحليووة المنتخبووة والتووي تقوووم علووى  -3
الشوووؤون المحليوووة وتراعوووي تحقيوووق المصوووالح المحليوووة وبموووا ال يتعوووارا موووع المصوووالح 

 الوطنية والقومية.
نقتر  على المشرع العراقي ان يحذو حذو المشرع المصري بجعل بطالن العقد بطالنوًا  -2

 مطلقًا إذا ما تم ابرامه دون الحصول على االذن بالتعاقد كما هو مقرر قانونًا.
لمشوورع العراقووي توسوويع نطوواق الحصووول علووى االذن موون السوولطة اإلداريووة نقتوور  علووى ا -5

األعلى مع تدعيل الرقابة عليها وان تحدد نوع وعدد وكمية األموال منعًا للتالعب بتلك 
 األموال أو تبديدها مبتعدة بذلك عن تحقيق المصلحة العامة.

 : الهوامش
الالمركزية اإلقليميوة فوي القوانون العراقويد دراسوة مقارنوة موع اإلدارة د. عامر إبراهيم احمد الشمري،  (0)

 .62، منشورات زين الحقوقية، صالقانون االماراتي
، بحوو  ناريووة الالمركزيووة اإلداريووة المرفقيووة وافوواق تطورهووا فووي العووراقد. مهوودي ياسووين السووالمي،  (2)

 .302-300، ص0992، 01، م6منشور في مجلة العلوم القانونية، ع
وصاية اإلدارية تعني مجموعة من السلطات المقررة قانونًا للسولطة المركزيوة للرقابوة علوى الهيئوات ال (3)

والمجووالس لناووام الالمركزيووة اإلداريووة يهوودف الووى تحقيووق المصوولحة العامووة، للمزيوود موون التداصوويل 
يوع، ، دار الثقافوة للنشور والتوز 0، ط0، كالقوانون اإلداري ينار في ذلكد د. عصام علوي الودبس، 

   ص 2102
، رسووالة ماجسووتير مقدمووة الووى كليووة الناووام القووانوني لووإلدارة المحليووة فووي العووراقدمحم علووي يوسووف،  (2)

   ص   0970القانون والسياسة، جامعة بنداد، 
، الالمركزيووة اإلداريووة فووي الناووام القووانوني للمحافاووات التووي لووم تنووتام فووي إقلوويمد. زهيوور الحسووني،  (5)

 .5، ص2103سنة  33دراسات قانونية، ع بح  منشور في مجلة
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، 0، طمبوواد  القووانون اإلداري األردنووي، الكتوواب األولد التناوويم اإلداري د. علووي خطووار شووطناوي،  (6)
 .223، ص0993دار حنين للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 

)2 (, Toml, L.G.J. Pan’s, Tratede Driot AdministratifAndre DeLaubaere,  
1984, P: 102. 

، بودون سونة تشوكيل المجوالس المحليوة واشوراف علوى كدايتهواد دراسوة مقارنوةد. خالد سمارة الزعبي،  (7)
 وما بعدها. 32طبع، ص

-، مطبعوة عوين شومس، مصورالوجيز في القانون اإلداريد دراسة مقارنةد. سليمان دمحم الطماوي،  (8)
 .65، ص0986القاهرة، 

، دار الكتوووب للطباعوووة والنشووور، لقوووانون اإلداريد دراسوووة مقارنوووةمبووواد  اد. مووواهر صوووالح عوووالوي،  (9)
، دار ابووون االثيووور للطباعوووة الوسووويا فوووي القوووانون اإلداري . وكوووذلك مؤلدوووه 38، ص0996بنوووداد، 

 وما بعدها. 82، ص2119والنشر، جامعة الموصل، 
والتشووريعية والقضووائية وتعنووي الديدراليووةد ناووام سياسووي دسووتوري لتوزيووع السوولطات العامووة التنديذيووة  (01)

بين السولطة االتحاديوة المركزيوة والواليوات االتحاديوة موع األولويوة لألولوى علوى الثانيوة، للمزيود مون 
 .9المعلومات ينار في ذلكد د. زهير الحسني، مصدر سابق، ص

النهضووة ، دار الالمركزيووة السياسووية الدسووتورية فووي دولووة االمووارات العربيووة المتحوودةد. داود البوواز،  (00)
 .60، ص2111العربية، القاهرة، 

الالمركزيووووة اإلداريووووة اإلقليميوووة فووووي العووووراقد دراسوووة فووووي تووووداخل د. إسوووماعيل صعصوووواع ريووودان،  (02)
، بحوو  منشووور فووي مجلووة رسووالة الحقوووق، كليووة القووانون، جامعووة كووربالء، االختصاصووات والرقابووة

 .23، ص2102، ع الخاص بالمؤتمر الوطني، 2س
 وما بعدها. 88براهيم احمد الشمري، مصدر سابق، صد. عامر إ (03)
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، 0992، منشوأة المعوارف، اإلسوكندرية، الوسيا فوي القوانون اإلداري د. إبراهيم عبد العزيز شيحا،  (02)
 .236ص

. ود. مهووودي ياسوووين 81يناووور فوووي ذلوووكد د. عوووامر إبوووراهيم احمووود الشووومري، مصووودر سوووابق، ص (05)
 .279السالمي، مصدر سابق، ص

 .92، ص2118، دار الجامعة الجديدة، القانون اإلداري ماجد رارب الحلو،  د. (06)
 وما بعدها. 281د. مهدي ياسين السالمي، مصدر سابق، ص (07)
، 2119، 0األردن، ط-، دار اثووراء للنشوور والتوزيووع، عمووانالقووانون اإلداري د. دمحم قوودوري حسوون،  (08)

 .023ص
 وما بعدها. 032صد. دمحم قدوري حسن، مصدر سابق،  (09)
 .329-328د. عصام علي الدبس، مصدر سابق، ص (21)
، مجموعوووة فتووواوى السووونة الثامنوووة 0952 9 22فتووووى قسوووم الووورأي بمجلوووس الدولوووة مجتمعوووا جلسوووة  (20)

 .CD، منشور من قبل المحامي سعيد الديب على قرص 226ص
جمووال الوودين دمحم مكوورم ابووون ، لإلموووام العالمووة ابووي الدضوول لسووان العووربيناوور فووي هووذا المعنووىد  (22)

 .21، ص0956مناور االفريقي المصري، المجلد السابع، بيروت، 
 ، بح  منشور على الموقع االلكترونيد قيود ابرام العقد اإلداري د. رمضان دمحم بطيل،  (23)

www.unpan024562.pdf  
، رسوووالة الناوووام القوووانوني للتووورخيص أو االجوووازة فوووي التشوووريع العراقووويعبووود األميووور علوووي موسوووى،  (22)

 وما بعدها. 88، ص0980ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بنداد، 

http://www.unpan024562.pdf/
http://www.unpan024562.pdf/
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، منشووور موون قبوول د. دمحم 0957 7 06( جلسووة 00يناوور حكووم محكمووة القضوواء اإلداري، سوونة ) (25)
د ابووورام العقووود 0ين المزايووودات والمناقصوووات، كالعقوووود االداريوووة اإلداري وقووووانمووواهر أبوووو العينوووين، 

 .89، صاإلداري 
 89  البواب األول  القسوم األول مون قوانون المناقصوات والمزايودات المصوري قوانون رقوم 01المادة  (26)

 .37، ص2116منشور من قبل أسامة احمد شتات،  – 09981لسنة 
 .2102( لسنة 2لحكومية رقم ) اواًل   ب من تعليمات تنديذ العقود ا 2تنارد المادة  (27)
د 0تطبيوووق قووووانون المزايوووودات والمناقصوووات علووووى العقووووود اإلداريووووة، كد. دمحم مووواهر أبووووو العينووووين،  (82)

 .221، ص2100، بدون دار نشر، المداهيم العامة
 .0958  تشرين األول    2من الدستور الدرنسي الصادر في  32المادة   (29)
الشووروط واإلجووراءات السووابقة علووى عموول السوولطة المتعاقوودة واثارهووا د. مصووطدى كاموول دمحم علووي،  (31)

ومووا بعوودها.د. عبوود الدتووا   306، ص2116، دار النهضووة العربيووة، القوواهرة، علووى عقووود اإلدارة
صبري ابو الليل   اساليب التعاقد االداري بين النارية والتطبيق   دراسوة مقارنوة   بوال جهوة نشور 

 .  067ص-066  ص 0992  
 النافذ. 2102( من الدستور المصري لسنة 027تنار المادة ) (30)
 0998لسونة  89  القسم األول  الباب األول من قانون المناقصات والمزايدات رقم 7تنار المادة  (32)

 المصري، نشره أسامة احمد شتات، مصدر سابق.
يووة، ملحووق الكتووابد جووزء خوواص باألحكووام والدتوواوى ريوور العقووود اإلدار د. دمحم موواهر أبووو العينووين،  (33)

 .093، بال سنة طبع، صالمنشورة
يناوور فووي ذلووك د د. مطيووع علووي حمووود جبيوور   العقووود االداريووة بووين التشووريع والقضوواء   دراسووة  (32)

   وحيوودر طالووب دمحم علووي   الناووام  310  ص 2116مقارنووة   دار النهضووة العربيووة   القوواهرة   
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البرام العقد االداري في العراق   دراسة مقارنة   اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلوس كليوة القانوني 
 .88 ص2112الحقوق   جامعة النهرين  

 . 009  ص  2117  دار الدكر العربي    0د. محمود عاطف البنا   العقود االدارية   ط (35)
، منشوورات المزايدات العاموةد دراسوة مقارنوةحدود السلطة التقديرية لإلدارة في هاتف كا م جاسم،  (36)

 وما بعدها. 31، ص2119، 0الحلبي الحقوقية، ط
، مطبعوووة جامعوووة عوووين شووومس، 5، طاألسوووس العاموووة للعقوووود اإلداريوووةد. سوووليمان دمحم الطمووواوي،  (37)

 .325، ص0990
كليووة القووانون ، سوولطة اإلدارة فووي اختيووار المتعاقوودين معهوواد دراسووة مقارنووةنجيووب خلووف الجبوووري،  (38)

 .052، ص0982جامعة بنداد،  –والسياسة 
فوي  0966-058للمزيد مون التداصويل راجوع حكوم المحكموة التمييوز العراقيوة فوي القضوية المرقموة  (39)

 .218، ص0966، كانون األول 2، ع5، مجلة ديوان التدوين القانوني، س0966 0 28
اريوة العاموة وتطبيقاتهوا فوي القوانون الكوويتي والمقوارن العقوود اإلداريوة، الند. إبراهيم طوه الديواا،  (21)

. 020، ص0977، دون جهووة نشوور 0962لسوونة  37مووع شوور  قووانون المناقصووات الكووويتي رقووم 
، الووجيز فوي الناريوة العاموة للعقوود اإلداريووةود. فواروق احمود خمواس و د. دمحم عبود د الودليمي، 

العقوود . ود. موازن ليلوو راضوي، 75، ص0992كلية القوانون، جامعوة الموصول، بوال جهوة نشور، 
 .92، ص2101، منامة طبع ونشر الثقافة القانونية، أربيل، اإلدارية

 2110 02 26الصادر بتاريل  2111( موسعة أولى، 018ينار حكم محكمة التمييز العراقية ) (20)
 قرار رير منشور.

، منشووأة المعووارف اإلسووكندرية، بووال سوونة اإلداري مبوواد  واحكووام القووانون يناوورد د. دمحم فووؤاد مهنووا،  (22)
د ماهيووة العقوود اإلداري 0العقووود اإلداريووة، ك. ويناوور كووذلكد د. عبوود د حندووي، 786نشوور، ص
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. ود. عموور حلمووي ود. عووادل 066، ص0999القوواهرة،  –، دار النهضووة العربيووة واحكووام ابرامووه
 –، دار الثقافووة الجامعيووة القضووائي العقووود اإلداريد االحكووام العامووة واالختصوواصعبوود الوورحمن، 

، مصووودر األسوووس العاموووة للعقوووود اإلداريوووة. ود. سوووليمان دمحم الطمووواوي، 292، ص0998القووواهرة 
 .320سابق، ص

، 2118، بوووال جهوووة نشووور، دور القضووواء فوووي علوووو القوووانون يناووورد د. دمحم عبووود الحميووود أبوووو زيووود،  (23)
، مصووودر ي لوووإلدارة المحليوووة فوووي العوووراقالناوووام القووانونومووا بعووودها. يدمحم علوووي يوسوووف،  202ص

 وما بعدها. 332سابق، ص
، الووودار العربيوووة للموسوووووعات، موسووووعة القضووواء والدقوووه للووودول العربيوووةحسووون الدكهووواني )محوووام(،  (22)

 .310، ص0985، 229ج
  .tadamun.cowww، مقال منشور على الموقع االلكترونيد ناام اإلدارة المحلية في فرنسا (52)
، منشوور ناام اإلدارة المحلية فوي مصورد الواقوع وافواق المسوتقبل )بحو  تطبيقوي(دمحم رضا رجب،  (26)

 على الموقع االلكترونيد 
www.pdegypt.org  

 .2102 ( من دستور مصر النافذ لعام078، 077، 076تنار المواد ) (27)
 .36د. إسماعيل صعصاع ريدان، مصدر سابق، ص (28)
 .38د. إسماعيل صعصاع ريدان، ندس المصدر، ص (29)
، رسوالة ماجسوتير مقدموة الوى صور الرقابة على اإلدارة المحليةينار في ذلكد أبو بكر ماضوي،  (51)

ومووا  07، ص2102قسووم الحقوووق،  –جامعووة بسووكرة ، الجزائوور، كليووة الحقوووق والعلوووم السياسووية 
 بعدها، منشور على موقع الجامعة  

bitstream< jspui< dspace. Univ-biskra.dz 
ومووا بعوودها   ويناوور كووذلك د. اسووماعيل  329ويناوور كووذلك دمحم علووي يوسووف   مصوودر سووابق   ص 

 وما بعدها .  36صعصاع ريدان   مصدر سابق   ص
 

http://www.tadamun.co/
http://www.pdegypt.org/
http://www.pdegypt.org/
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 : المصادر
 أوال: الكتب والمؤلفات

العقووود اإلداريووةد الناريوة العامووة وتطبيقاتهووا فووي القووانون الكووويتي إبوراهيم طووه الديوواا،  -0
، دون جهوة نشور، 0962لسونة  37والمقارن مع شر  قوانون المناقضوات الكوويتي رقوم 

0977. 
، منشواة المعوارف، اإلسوكندرية، الوسويا فوي القوانون اإلداري إبراهيم عبد العزيز شويحا،  -2

0992. 
، بودون تشكيل المجالس المحلية واثره على كدايتهاد دراسوة مقارنوةخالد سمارة الزعبي،  -3

 سنة طبع.
، دار الالمركزيووة السياسووية الدسووتورية فووي دولووة االمووارات العربيووة المتحوودةداود البوواز،  -2

 .2111النهضة العربية، القاهرة، 
، الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة األسس العامة للعقود اإلداريةسليمان دمحم الطماوي،  -5

 .0990عين شمس، 
، مطبعة عين شمسون الوجيز في القانون اإلداريد دراسة مقارنةسليمان دمحم الطماوي،  -6

 .0986مصر،  –القاهرة 
اإلدارة الالمركزيوة اإلقليميوة فوي القوانون العراقويد دراسوة عامر إبراهيم احمد الشمري،   -7

 ، منشورات زين الحقوقية.االماراتيمقارنة مع القانون 
 

عبد الدتا  صبري ابو الليل   اسواليب التعاقود االداري بوين الناريوة والتطبيوق   دراسوة  -8
 .0992مقارنة   بال جهة نشر   

، العقووود اإلداري، الكتوواب األولد ماهيووة العقوود اإلداري واحكووام ابرامووهعبوود د حندووي،  -9
 .0999رة، دار النهضة العربية، القاه

، دار الثقافوووة للنشوووور والتوزيووووع، القووووانون اإلداريد الكتوووواب األولعصوووام علووووي الووودبس،  -01
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 .2102الطبعة األولى، 
مبووووواد  القوووووانون اإلداري األردنوووووي، الكتووووواب األولد التناووووويم علوووووي خطوووووار شووووونطاوي،  -00

 .0993، الطبعة األولى، دار حنين للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، اإلداري 
العقوود اإلداريوةد االحكوام العاموة واالختصواص عمور حلموي و د. عوادل عبود الورحمن،  -02

 .0998، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، القضائي
الووووجيز فوووي الناريوووة العاموووة للعقووووود فووواروق احمووود خمووواس وحميووود عبووود د الوووودليمي،  -03

 .0992، كلية القانون، جامعة الموصل، دون جهة نشر، اإلدارية
 .2118، دار الجامعة الجديدة، القانون اإلداري ماجد رارب الحلو  -02
، منامووووة طبووووع ونشوووور الثقافووووة القانونيووووة، أربيوووول، العقووووود اإلداريووووةمووووازن ليلووووو راضووووي،  -05

2101. 
، دار الكتوووب للطباعوووة مبووواد  القوووانون اإلداريد دراسوووة مقارنوووةمووواهر صوووالح عوووالوي،  -06

 .0996والنشر، بنداد، 
، دار ابوون االثيوور للطباعووة والنشوور، الوسوويا فووي القووانون اإلداري موواهر صووالح عالويوون  -07

 .2119جامعة الموصل، 
 .2117، الطبعة األولى، دار الدكر العربي، العقود اإلداريةدمحم عاطف الينا،  -08
 .2118، دون جهة نشر، دار القضاء في علو القانون دمحم عبد الحميد أبو زيد،  -09
، منشووأة المعووارف اإلسووكندرية، بووال سوونة مبوواد  احكووام القووانون اإلداري دمحم فووؤاد مهنووا،  -21

 نشر.
األردن، الطبعوووة  –، اثوووراء للنشوور والتوزيوووع، عمووان القووانون اإلداري دمحم قوودوري حسووون،  -20

 .2119األولى، 
الكتواب األولد العقود اإلدارية وقوانين المزايودات والمناقصوات، دمحم ماهر أبو العينين،  -22

 .ابرام العقد اإلداري 
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العقود اإلداريةد ملحوق الكتواب، جوزء خواص باألحكوام والدتواوى دمحم ماهر أبو العينين،  -23
 ، بال سنة طبع.رير المنشورة

تطبيووق قوووانون المزايوودات والمناقصووات علووى العقووود اإلداريوووة، دمحم موواهر أبووو العينووين،  -22
 .2100، بال دار نشر، ةالكتاب األولد المداهيم العام

الشوووووروط واإلجوووووراءات السوووووابقة علوووووى عمووووول السووووولطة مصوووووطدى كامووووول دمحم علوووووي،  -25
 .2116، دار النهضة العربية، القاهرة، المتعاقدة واثارها على عقود اإلدارة

، دار العقود اإلدارية بين التشريع والقضاءد دراسوة مقارنوةمطيع علي حمود جبير،  -26
 .2116القاهرة، النهضة العربية، 

حوودود السوولطة التقديريووة لووإلدارة فووي المزايوودات العامووةد دراسووة هوواتف كووا م جاسووم،  -27
 .2119، 0، منشورات الحلبي الحقوقية، طمقارنة

 ثانيًا: الرسائل العلمية
، رسوالة ماجسوتير، جامعوة بسوكرة، صوور الرقابوة علوى اإلدارة المحليوةأبو بكر ماضوي،  -0

 قسم الحقوق، منشورة على موقع الجامعة. -الحقوق والعلوم السياسية الجزائر، كلية 
biskra.dz-www.bitstream<jspui,dspace.univ 

 دراسوة مقارنوة   الناام القانوني البرام العقود االداري فوي العوراقحيدر طالب دمحم علي    -2
 .2112ة النهرين    اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق   جامع

، رسالة الناام القانوني للترخيص واالجازة في التشريع العراقيعبد األمير علي موسى،  -3
 .0980ماجستير، جامعة بنداد، 

، رسووالة ماجسووتير، كليووة الناووام القووانوني لووإلدارة المحليووة فووي العووراقدمحم علووي يوسووف،  -2
 .0970القانون والسياسة، جامعة بنداد، 

، كليووة سولطة اإلدارة فوي اختيووار المتعاقودين معهواد دراسوة مقارنوةخلوف الجبووري،  نجيوب -5
 .0982القانون والسياسة، جامعة بنداد، 
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 ثالثًا: مقاالت وبحوث
الالمركزية اإلدارية اإلقليمية فوي العوراقد دراسوة فوي توداخل إسماعيل صعصاع ريدان،  -0

جامعوة  –الحقووق، كليوة القوانون  ، بح  منشور في مجلوة رسوالةاالختصاصات والرقابة
 .2102، العدد الخاص بالمؤتمر الوطني، 2كربالء، السنة 

 ، بح  على الموقع االلكترونيدقيود ابرام العقد اإلداري رمضان دمحم بطيل،  -2
www.unpan024562.pdf 

فوي الناوام القوانوني للمحافاووات التوي لوم تنوتام فووي الالمركزيوة اإلداريووة زهيور الحسوني،  -3
 .2103لسنة  33، بح  في مجلة دراسات قانونية، العدد إقليم

، ناام اإلدارة المحلية في مصرد الواقع وافاق المستقبل، بح  تطبيقويدمحم رضا رجب،  -2
 www.pdegypt.orgمنشور على الموقع االلكترونيد 

، نارية الالمركزيوة اإلداريوة المرفقيوة وافواق تطويرهوا فوي العوراقمهدي ياسين السالمي،  -5
 .0992، 01، المجلد 2بح  منشور في مجلة العلوم القانونية، العدد 

 ، مقال منشور على الموقع االلكترونيدناام اإلدارة المحلية في فرنسا -6
www.tadamun.co  

 رابعًا: المجلدات والموسوعات 
، 229، الوووودار العربيووووة للموسوووووعات، الجووووزء موسوووووعة القضوووواء والدقووووه للوووودول العربيووووة -0

0985. 
 .0966، كانون األول 2، العدد 5، السنة ديوان التدوين القانونيمجلة  -2

 خامسا: المعاجم
 لإلمام العالمة ابي الدضل جمال الدين ابن مناور االفريقي المصري. لسان العرب -0
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 سادسًا: التشريعات 
 التشريعات الدرنسية .أ 

 .2112و  2113وتعديالته للعام  0958الدستور الدرنسي لسنة 
 التشريعات المصرية .ب 

 .2102الدستور المصري الناقد لسنة  -
 0998لسنة  89قانون المناقصات والمزايدات رقم  -

 التشريعات العراقي .ج 
 .2115الدستور العراقي النافذ سنة  -
 .2102لسنة  2تعليمات تنديذ العقود الحكومية رقم  -
 .2118لسنة  20قانون المحافاات رير المنتامة في إقليم رقم  -

 سابعًا: مجموعة االحكام والفتاوى 
لمحوووامي محموووود سوووعيد الوووديب علوووى مجموعوووة فتووواوى السووونة الثامنوووة منشوووور مووون قبووول ا -0

 .CDقرص
 .0966  7  28في  0966 -058قرار محكمة التمييز العراقية  -2
قووورار  2110  2  26فوووي  211  موسوووعة أولوووى  018قووورار محكموووة التمييوووز العراقيوووة  -3

 رير منشور.
 ثامنًا: المصادر األجنبية
, Tom 1, L.G.J. Tratede Driot AdministrartifAndre Delaubadere: 

Pant’s, 1984. 


