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 المستخلص
التفويض اإلداري اهم وسيلة قانونية لتخفيف العبء على الرئيس اإلداري يعتبر 

الذي يملك جملة من الصالحيات المحددة في القانون، غير أن هذه الوسيلة القانونية ال 
يمارسهه ا الههرئيس  صههفة مذلقههة اذ تحدم هها قيههود ونههوا ا ينههتا عههن عههدم احترام هها جعهه  

وعليهه  ، ى التفههويض  اذلههة وغيههر م ههروعةالهه دهه  تصههرفات الههرئيس والمههرتوس المسههتندة
حتى تكون أمام تفويض أداري صحيح البد من توفر  روذ  المونوعية وال دلية التي 
يذلب ههها القهههانون  وغنهههى ل ههها البيهههاني أن عمليهههة التفهههويض اإلداري تسهههتل م تهههوافر  عهههض 

تتمثهه  فههي و ، ة لهه األحدههام وال ههروق القانونيههة التههي تميهه ه عههن األنةمههة القانونيههة الم ههاب 
صدور قرار التفويض الذي يرتب أثارًا قانونيهة لكه  مهن ذرفيه  المفهوض والمفهوض اليه ، 

ان ة ههور ، دئ التنةههيم اإلداري وصههفوه القههو وحسههب مقتنههيات وتههدرط السههلذة فههي م هها
التفويض اإلداري دان نتيجة لتذور النةام القانوني اإلداري،  اعت اره وسيلة مهن وسهائ  

 س اإلداري تخفيف أع اء الرئي
 تفويض الصالحية، عدم التردي ، مسئولية ثنائية الكلمات الدالة:

Abstract 

Administrative authority is the most important legal means to 

reduce the burden on the administrative president who has a set of 

powers specified in the law. However, the president does not 

exercise this legal method in the same manner as it is governed by 

restrictions and controls because of non-respect to make all 

actions of the president and subordinates based on compensation 
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null and void. Therefore, in order to have a proper administrative 

mandate, it is necessary to provide the substantive conditions and 

to the officials required by law. It is clear to her that the process of 

administrative authorization requires the availability of certain 

sizes of legal conditions that are distinguished from similar legal 

systems. This is the issuance of the authorization decision, which 

arranges the legal effects of both the authorized and delegated 

parties, and according to the requirements and hierarchy in the 

principles of administrative organization. The administrative 

delegation emerged because of the development of the 

administrative legal system, as a means of reducing the burden of 

the administrative head. 

Keywords: delegation of authority, lack of focus, dual 

responsibility 

 المقدمة
يعتبر التفويض اإلداري أهم وسيلة قانونية لتخفيف العبء على الرئيس اإلداري 
الههذي يملههك جملههة مههن الصههالحيات المحههددة لهه   موجههب القههانون، غيههر أن هههذه الوسههيلة 
القانونيهههة ال يمارسههه ا الهههرئيس  صهههفة مذلقهههة اذ تحدم ههها قيهههود ونهههوا ا ينهههتا عهههن عهههدم 

يس والمهرتوس المسهتندة الهى التفهويض  اذلهة وغيهر احترام ا جع  د  من تصرفات الهرئ
م ههههروعة  وعليهههه  حتههههى تكههههون أمههههام تفههههويض اداري صههههحيح البههههد مههههن تههههوافر  ههههروذ  

 المونوعية وال دلية التي يتذلب ا القانون  
ويعههههد التفههههويض  مثا ههههة المفتههههام  النسهههه ة للتنةههههيم اإلداري، ومههههن أكثههههر ال ههههتون 

تههي تعذهه  الذاقههات، ويعتبههر وسههيلة مههن، سههائ  اإلداريههة أهميههة، وهههو نقههيض المرد يههة ال
النجههههههام األساسههههههية للموةههههههف، فمههههههنح الثقههههههة وتفههههههويض الصههههههالحيات، وتو يهههههه  الم ههههههام 
والمسههئوليات اإلداريههة   ههد  مههنةم وفعهها  علههى القههو  العاملههة نقذهه  جوهريههة فههي العمهه  
اإلداري النههاجح علههى نحههو اكثههر دفههاءة وفاعليههة مهه  سههرعة اإلنجهها ، وتحقيهه  األهههدا  
بهروم الفريه  الواحهد فم مها بلههت م هارات وقهدرات الهرئيس اإلداري فسنه  لهن يسههتذي  أداء 
م امههه  وواج اتههه  علهههى النحهههو االكمههه  او ان تحقههه  ذلهههك رممههها يدهههون علهههى حسهههاب م هههام 

 أخر  
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وي ههههد  التفههههويض الههههى تنميههههة القههههدرات ال  ههههرية للمرتوسههههين، السههههيما القيههههادات 
 الثقة في اتخاذ القرارات  الوسذى والم ا رة وتع ي  و رع روم 

دمههها انههه  يخفهههف العهههبء عهههن األصهههي  ليتفهههرا للم هههام الجوهريهههة  دفهههاءة وفاعليهههة 
خراجههه  مهههن م هههدلة  وجهههوده، وههههذا حتمهههًا سهههيتدي الهههى عمليهههة اصهههالم الج ههها  اإلداري وا 

 المرد ية التي تعرق  عم  التنةيم اإلداري 
السهههائدة داخههه  المتسسهههة واخيهههرًا ت قهههى عمليهههة التفهههويض اإلداري تتههه ثر  الفلسهههفة 

 اإلدارية ونما القيادات اإلدارية ودفيلة  الةرو  واحتياجات األفراد 
تتنهههاو  ههههذه الدراسهههة حالهههة هامهههة جهههدًا مهههن حهههاالت التنةهههيم فهههي القهههانون  محلللل الدةاسلللة:

ُعههر  أسههلوب التفههويض منههذ القههدم ف ههو لههم ، وهههو التفههويض فههي القههانون اإلداري اإلداري 
صههههيلة تذههههور اجتمههههاعي نتيجههههة تعاقههههب مراحهههه   منيههههة متعههههددة ية ههههر فجهههه ة، بهههه  هههههو ح

تاريخيهة، وقههد دههان يعههر  فهي بدايههة ع ههد الرومههان، حيههل دهان يههتم اسههتعمال  فههي التعبيههر 
عههن العالقههات التعاقديههة فههي اذههار القههانون الخههال، ومههن ثههم انتقلههت الفدههرة الههى القههانون 

ذههاا القهههانون اإلداري المههدني الفرنسههي وتذههورات ههههذه الفدههرة   ههد  جلههي ووانهههح فههي ن
 وذلك بنق  قسم من اختصال الرئيس الى مرتوسية  

ي هد  ال حهل الهى معرفهة مهد  نجهام فرصهة تفهويض الصهالحيات  الهدف من الدةاسة:
وتو يهههه  الم ههههام اإلداريههههة والمسههههتوليات   ههههد  مههههنةم وفعهههها  مههههن الههههرئيس األعلههههى علههههى 

عة اإلنجهها  وتع يهه  العمهه  المرتوسههين علههى نحههو أكثههر دفههاءة وفاعليههة فههي التحقيهه  سههر 
 بروم الفري  الواحد 
الواقهه  أن مونههوع التفههويض اإلداري يثيههر عههدة تسههاتالت مههن حيههل  إشلللال ة الدةاسللة:

تحديههد مف ومههة القههانوني وديفيههة تمييهه ه عههن غيههره مههن األنةمههة القانونيههة الم ههاب ة لهه  فههي 
التههي يخنهه  ل ههاي ممارسههة االختصاصههات اإلداريههةي ومههاهي األسههس واألحدههام القانونيههة 

 وما مد  تذبيق ا وتجسيدها في نذاا القانون اإلداريي 
نذههاا هههذا ال حههل يدمههن فههي المراحهه  ال منيههة ومهها توصهه  اليهه  فق ههاء  نطللاا الدةاسللة:

 القانون اإلداري والقنايا التي عرنت على القناء اإلداري المصري وغيرها  
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حليلي تارة والمهن ا الت صهيلي تهارة اعتمدت دراسة ال حل على المن ا الت منهج الدةاسة:
أخر  وعلى المن ا المقارن في حاالت أخر  وعلى ذلك يمدن القو   ان المن ا المت   

 في هذه الدراسة من جيًا مختلذًا 
تنههاقا الدراسههة مونههوعًا هامههًا وحيويههًا وهههو التفههويض اإلداري فههي ةهه   أهم للة الدةاسللة:

اري، ممهههها يتذلههههب مههههن اإلدارة ونهههه  ةههههرو  تذههههور وتسههههارع مونههههوعات القههههانون اإلد
سياسات واستراتيجيات تتعام  م  تلك الةهرو    سهاليب حديثهة مناسه ة لتحقيه  أههدا  
المنةمة في سرعة انجا  العم  اإلداري   فافية وونوم وتفويض في الصالحيات الهى 
المرتوسهههين لتحقيههه  الهايهههة المن هههودة فهههي تحقيههه  اإلدارة لبعمههها  المناذهههة ب ههها  سهههرعة 

 يسر و 
ت سيسهًا علهى مها تقهدم، تهم تقسهيم دراسهتنا فهي ههذا الم حهل علهى م حثهين،  خطة الدةاسة:

نتناو  فهي الم حهل األو ، ماهيهة تعريهف التفهويض اإلداري وتمييه ه عهن الهنةم القانونيهة 
الم ههاب ة لههه ، وفهههي الم حههل الثهههاني  هههروق و ليههة تنةهههيم تفهههويض االختصهههال اإلداري، 

 وعلى النحو اآلتي:
 ل األو : ماهية التفويض اإلداري وتميي ه عن النةم الم اب ة ل  الم ح

 المذلب األو : ماهية التفويض اإلداري 
 الفرع األو : تعريف التفويض اإلداري 
 الفرع الثاني: صور التفويض اإلداري 

 المذلب الثاني: تميي  التفويض عن النةم القانونية الم اب ة ل  
 لتفويض اإلداري والحلو  واإلنا ة الفرع األو : التميي  بين ا

 الهصن األو : التفرقة بين التفويض اإلداري والحلو  
 الهصن الثاني: التفرقة بين التفويض اإلداري واإلنا ة 

 الفرع الثاني: التميي  بين التفويض اإلداري واإلستخال  ونق  االختصال 
  الهصن األو : التفرقة بين التفويض اإلداري أو اإلستخال 

 الهصن الثاني: التفرقة بين التفويض اإلداري ونق  االختصال 



 التفويض في القانون اإلداري

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

154 

الفهههههرع الثالهههههل: التفرقهههههة بهههههين التفهههههويض اإلداري والتفهههههويض الت هههههريعي ونةريهههههة 
 الموةف الفعلي 

 الهصن األو : التفرقة بين التفويض اإلداري والتفويض الت ريعي 
 الفعلي  الهصن الثاني: التفرقة بين التفويض اإلداري ونةرية الموةف

 الم حل الثاني:  روق و لية تنةيم التفويض اإلداري 
 المذلب األو :  روق التفويض اإلداري 

 الفرع األو : ال روق المونوعية في التفويض اإلداري 
 الفرع الثاني: ال روق ال دلية للتفويض اإلداري 

 المذلب الثاني:  لية التفويض اإلداري 
 داري بسصدار ت ري  عام الفرع األو : تنةيم التفويض اإل

 الفرع الثاني: تنةيم التفويض اإلداري بت ريعات خاصة ومتفرقة 
 المذلب الثالل: موقفنا ال خصي من التفويض اإلداري 
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 المبحث األول
 ماه ة التفو ض اإلداةي وتمييزه عن النظم المشابهة له

د القانونية يستند الموةف أو الج ة اإلدارية في ممارسة صالحيات  الى القواع
المنةمة لالختصاصات والتي تحدد ال خل أو الج ة اإلدارية التي تمارس 

وأما يستند الى  (1)االختصال وهو ما يسمي  الفق  اإلداري  االختصال الم ا ر
تفويض من صاحب االختصال األصي  أو حلو  أو انا ة وفقًا للقانون وهو ما يذل  

ولذلك سو  ، لبنةمة والنوا ا المحددةًا علية اصالم االختصال غير م ا ر، وفق
نتناو  هذا الم حل في مذلبين المذلب األو  ماهية التفويض اإلداري، وفي المذلب 

 الثاني تميي  التفويض اإلداري عن النةم الم اب ة ل  
 

 المطلب األول
 ماه ة التفو ض اإلداةي 

اري بجهه ء مههن يعنههي التفههويض اإلداري فههي المف ههوم العههام هههو أن يع ههد رئههيس اد
اختصاَصههههه  الهههههى  عهههههض مرتوسهههههي  يمارسهههههون ا تحهههههت رقابتههههه ، وعهههههدم تخليههههه  عهههههن ههههههذه 
االختصاصهات   معنهى، التفهويض يدهون مهن رئههيس اداري أعلهى الهى أحهد أو  عهض مههن 
مرتوسية األدنى من  في السلم الوةيفي أو  مستو  مماث ، وية  الرئيس محتفةًا  ح  

يض، دمهها يتمتهه   حهه  متا عههة أعمهها  المرتوسههين ممارسههة العمهه  الههذي دههان محههاًل للتفههو 
المفوض ألي م العم ، وفي ذات الوقت ية  مسئواًل عن هذا االختصال امام رتسائ ، 

 ويجو  ل  في أي وقت سحب التفويض أو الهاته أو تعديل  
وعلى ذلك فالتفويض أسلوب من أساليب عدم الترديه  اإلداري تفاديهًا وذلهك ألن 

ر اإلداري ان يدههههون صههههادرًا عههههن السههههلذة المختصههههة بسصههههداره مههههن  ههههروق صههههحة القههههرا
 ومخالف  يدون القرار متجاو ًا حدم القانون  

                                                           
(1 )

: د.سامي جمال الدين، )دعوى إلغاء القرارات اإلدارية(، منشأة المعارف، اإلسكندرية، انظر

 .406، ص2004
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وتبههوأ التفههويض اإلداري مدانههة م مههة بههين مونههوعات القههانون اإلداري المختلفههة 
 بوج  عام، ومواني  اإلدارة العامة بوج  خال 

يس مما يتدي الى دثرة ومن مساوئ التردي  اإلداري يجم  السلذات في يد الرئ
 نها العم  والبت في األمور دون فحل وتدقي  ودراسة دافية 

ذالة االجراءات  ناعة الوقت وا  ودنتيجة حتمية يتدي ذلك الى تعذي  العم  وا 
 وهيا السمة الهال ة في النةم اإلدارية المختلفة 

  وعلى ذلك فان التفويض ب ذا المعنى ال يعني تنا اًل عن السلذة من قب
المفوض  وانما يتم ا راك المفوض الي  في  عض السلذات التي تحت رقا ة وأ را  

 المفوض 
ويتنح من ذلك، ان التفويض هو مستولية ثنائية م تردة بين الرئيس اإلداري 
)المفوض( ومين أحد او  عض موةفي  المرتوسين )المفوض ألي م( ج ء من 

ي م ا رة االختصال الذي فوض االختصال الذي يص ح مستواًل امام المفوض ف
الي ، م   قاء الرئيس مسئواًل عن العم  الذي تم تفوين  الى مرتوسي  وعن نتائج  

 وهذا ما نسمي   المستولية المرد ة 
وت سيسًا على ما تقدم، سو  نعرض هذا المذلب في فرعين نتناو  في الفرع 

 فويض اإلداري األو  تعريف التفويض اإلداري وفي الفرع الثاني صور الت
 الفةع األول

 تعةيف التفو ض اإلداةي 
أولى فق اء المسلمين مونوع التفويض عناية خاصة ومينوا احدام  وقد تناولوا 

 مونوع التفويض عند تعرن م لو ارة التفويض  
ومقتنى التفويض في نةر الفق اء المسلمين هو ان يولي أو يستو ر ولي 

مناءها على اجت اده واستدلوا على  رعية  األمر، من يفوض الي  تدبير األمور برأي  وا 
َواْجَعْ  )التفويض  ما جاء في القران على لسان نبي هللا موسى علي  الصالة والسالم 

﴾ َوَأْ ِرْدُ  ِفي ٣1﴿ ﴾ اْ ُدْد ِ ِ  َأْ ِري ٣٠﴿ ﴾ َهاُروَن َأِخي٢٩﴿ ِمْن أَْهِلي َوِ يًرا ِلي
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في أوامر النبوة فسن  يدون في أوامر الحدم  فسذا دان هذا جائ اً ( 1)(﴾٣٢﴿ َأْمِري 
  (٢)أجو 

من فوض الي  األمر تفوينًا رده الي  وتفاوض ال ريدان في  التفو ض لغة:
، وقي  فوض األمر الي  أي  معنى جع  ل  ح  (٣)الما ، أي أ ترك في  وهي  ردة

الحاكم  ، دما قي  في الصدد فوض الي  األمر أي صيره الي  وجعل (4)التصر  في 
التفويض اصذالحًا اختلفت تعاريف الفق اء وتعدت  سبب اختال  وج ات ، (5)في 

 نةرهم 
( "ان يع د délégation) وقد عّةف فقهاء القانون اإلداةي المصةي التفو ض

سواء في مسالة معينة او نوع  -صاحب االختصال  ممارسة جانب من أختصاص  
  (6)دون التفويض م روعًا اال اذا أجا ة الم رع"الى فرد أخر وال ي -معين من المسائ  

دما عّر  أينا  ان  "نق   عض اختصاصات الرئيس اإلداري ل عض موةفي  
  (7)يمارسون ا دون الرجوع الي ، م   قاء مسئوليت  عن االختصاصات المفونة"

عرف    ن ، هو أن يع د عنو اداري  عض اختصاصات   اما الفقه العةاقي
 خر ليمارس لفترة متقتة هذه االختصاصات بداًل عن  اذا دان هناك نل لعنو اداري 

قانوني في نفس القانون الذي منح  االختصال، أو نل قانوني  خر في مستو  هذا 

                                                           
(1 )

 .32-29سورة طه، اآليات: 
(2 )

أنظر: د. سعيد عبدالمنعم الحكيم، )الرقابة على اعمال اإلدارة في الشريعة اإلسالمية والنظم 

 .656، ص 1976رة، الطبعة األولى، المعاصرة(، رسالة دكتوراه، الفكر العربي، القاه
(3 )

، ص 1981: محمد بن أبي بكر الرازي مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، انظر

514. 
(4 )

انظر: احمد حسن الزيات، معجم الوسيط، الجزء األول والثاني، الطبعة الثانية، مطبعة مرتضوي، 

 .706، ص 1972
(5 )

 .3485لعرب، المجلد الخامس، مادة فوض، دار المعارف، القاهرة، ص انظر: ابن منظور، لسان ا
(6 )

انظر: د. سليمان محمد الطماوي، )النظرية العامة للقرارات اإلدارية(، دراسة مقارنة، دار الفكر 

 .311، ص 1976العربي، الطبعة الرابعة، القاهرة، 
(7 )

، اإلسكندرية، 2007(، دار الكتب الجامعية، انظر: د. عبد الغني بسيوني عبدهللا، )التنظيم اإلداري

 .116ص 
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ويعر  اينًا   ن التفويض، هو أن يع د ،(1)النل، أو أعلى من  يجي  ل  التفويض
   (٢)موةف اخر صاحب االختصال األصي   ممارسة ج ء من اختصاص  الى

اما تعريف التفويض فهي الفقه  الفرنسهي، فقهد عرفه  الفقيه  دي لو هادير: أن يع هد 
الهههرئيس اإلداري بههه عض اختصاصهههات  التهههي يسهههتخدم ا مهههن القهههانون الهههى أحهههد مرتوسهههي  
وعادة يقتصر التفويض على القيهام بواج هات محهددة، وال يتنهمن اتخهاذ القهرارات الكبهر  

   (٣)س لنفس   سلذة البت في االتي يحتفظ ب ا الرئي
،   ن  العملية التي  مقتناها تقوم سلذة ما Odent)) وقد عرف  الفقي  الفرنسي

  (4)بتخوي  ج ء من اختصاص ا ألي سلذة تا عهة ب هد  أن تخفهف األولهى مهن أع ائ ها
وقهههد عرفتههه  الجمعيههههة العموميهههة للقسههههم االست هههاري للفتههههو  والت هههري  فههههي مجلهههس الدولههههة 

" أن يع ههد صههاحب االختصههال األصههي ، بجانههب منهه  فههي أمههر أو فههي أمههور المصههري 
معينة الى  هخل  خهر، ف هو يتمثه  فهي  هد  عمه  اداري صهريح يصهدر عهن صهاحب 

   (5) االختصال، يقوم  مقتناه التخلي عن ج ء من اختصاصات  الى موةف  خر"
رئيس   نههه  عمليهههة ثنائيهههة تقهههوم بهههين الههه وملللن بانبنلللا نعلللةف التفلللو ض اإلداةي 

األعلى واألدنى، مفادها تنا   صاحب االختصال األعلى للمرتوس في ممارسهة م هام 
اقهه  أهميههة مههن التههي يقههوم ب هها الههرئيس األعلههى  ممارسههت ا، ويدههون  موج هها مسههتواًل أمههام 
الرئيس األعلى، م   قاء مسئولية الرئيس األعلى في االختصال الذي تم تفوين  الى 

 يدون التفويض بنصول ت ريعية الموةف األدنى،  ريذة أن 

                                                           
(1 )

د.عصام البرزنجي، د.علي محمد بربر، د.مهدي ياسين السالمي، )مبادئ واحكام القانون 

 . 422، ص2009اإلداري(، الطبعة الرابعة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 
(2 )

دار النشر وزارة التعليم العالي ، 2د.ماهر صالح عالوي، )الوسيط في القانون اإلداري(، ط

.327، ص2013والبحث العلمي، بغداد، 
 

(3 )
انظر د.عدنان عمرو، )مبادئ القانون اإلداري(، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، 

 .87، ص 2004اإلسكندرية،
(4 )

غربي أحسن، )قواعد تفويض األختصاص اإلداري في الجزائر( بحث منشور في مجلة العلوم 

 .57ية والسياسية، ص القانون
(5 )

، 1986د.ماجد راغب الحلو، )مبادئ علم اإلدارة العامة(، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

 .196ص 
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 ههه ن ههههذا التعريهههف يدهههون متما هههيًا فهههي الحهههاالت االعتياديهههة امههها فهههي  أننلللا نلللة  
وجهههدير  الهههذدر أن مونهههوع التفهههويض يعهههد مهههن ، الذهههوارئ فهههاألمر مختلفهههًا دليهههاً حهههاالت 

الموانهههي  الم ههههتردة بههههين القههههانون اإلداري واالدارة العامههههة، اذ ي ههههتم علههههم اإلدارة العامههههة 
انهههههب الفنهههههي والتقنهههههي بينمههههها يتنهههههاو  القهههههانون اإلداري الجانهههههب القهههههانوني فهههههي مسههههه لة  الج

عرننا في الفهرع األو  تعريفهات التفهويض اإلداري، نعهرض فهي الفهرع الثهاني ، التفويض
 تقسيمات التفويض اإلداري 

 الفةع الثاني 
 صوة التفو ض اإلداةي 

مختلفههة،  حيههل يمدننهها الواقهه  تختلههف تقسههيمات التفههويض اإلداري مههن جوان هه  ال
التميي  بين صور التفويض اإلداري من أرمعة نواٍم، من حيل المصدر وال د  والحجهم 

 والمونوع وعلى النحو التالي:
 فمن ناح ة أولى: التفو ض اإلداةي من حيث المصدة:

 ويتقسم التفويض اإلداري من حيل المصدر الى عدة أنواع أينًا:
ويقصهد  ههالتفويض الم ا ههر  غيللة المباشللة: التفلو ض المباشللة والتفللو ض -1

حينما يقوم األصي  بتفويض  عض اختصاصات  الى من يلي  في السلم اإلداري،  معنى 
ذلهههك  املللا التفلللو ض الغيلللة مباشلللة ، اليههه اخههر ههههو التفهههويض بهههين المفههوض والمفهههوض 

 التفهويض الهذي يههتم مهن سهلذة الههى سهلذة أخههر  تلي ها م ا هرًة، دتفههويض الهو ير لرتسههاء
المصهههالح أو مهههديري الفهههروع، دمههها ههههو الحههها  فهههي قهههانون التفهههويض الحهههالي فهههي مصهههر 

  (1)1٩64ودذلك في فرنسا  موجب مرسوم  1٩67( لسنة ٢رقم)
مهن الذبيعهي أن يدهون التفهويض  لتفو ض االخت اةي والتفو ض اإلببلاةي:ا-2

ومها  االختياري وفقًا إلرادة الرئيس صاحب االختصال وفقًا لتقديرات  ال خصية
أملللا تقتنهههي  مصهههلحة العمههه  مقيهههدًا ذ قهههًا لنصهههول القهههانون اآلذن  هههالتفويض، 

                                                           
(1 )

 2011د.عيد قريطم، )التفويض في االختصاصات اإلدارية(، لبنان منشورات الحلبي الحقوقية "

 .97ص 
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، ف ههههو يلهههه م األصههههي  بتفههههويض  عههههض اختصاصههههات  الههههى التفللللو ض االببللللاةي 
 مرتوسي  وفقًا للنل اآلذن  التفويض 

، ههههو ذلهههك التفهههويض الموجههه  الهههى لتفلللو ض البسللل ف والتفلللو ض المةللللبا-3
حديههههد المفههههوض اليههههة   ههههد  وانههههح ال ههههخل المفههههوض اليههههة   ههههد  ج ئههههي، وت

، ههههو ذلهههك التفهههويض الهههذي يقهههوم  ههه  األصهههي  املللا التفلللو ض المةللللبوصهههريح، 
بتفهههويض  عهههض اختصاصهههات  الهههى عهههدد مهههن المرتوسهههين علهههى أن يتولهههوا تنفيهههذ 

  (1) صيهة م تردة
وينقسهم بهدوره الهى نهوعين  ومن ناح ة ثان ة: تقس م التفو ض اإلداةي من حيث الشلل:

 المدتوب والتفويض ال ف ي، والتفويض الصريح والتفويض النمني  وهما التفويض
يقصد  التفويض المدتوب هو الذي  لتفو ض الملتوب والتفو ض الشفهي:-1

، املا التفلو ض الشلفهييدون محتواه في نصول قانونية ألن  يعهد قهرارًا اداريهًا 
 نعني    التفويض غير المدتوب، واالص  ان  ال يعتد    

يعهد التفهويض صهريحًا أذا تهم بلفهظ  الصلةي  والتفلو ض النلمني:لتفو ض -2
 او صياغة قانونية وانحة ال تدعوا مجااًل لل ك والري ة والت وي  

، يههتم   ههد  غيههر صههريح، بهه  يمدههن استخالصهه  مههن امللا التفللو ض النللمني
 خال  ةرو  العم  خاصة في وقت الحرب والن اعات  

ي قد أجا  هذا النوع من التفويض فهي ومن المالحظ، أن مجلس الدولة الفرنس
 من الحرب العالمية الثانية، في حين أن مجلس الدولهة المصهري، لهم يعتهر  ب هذا النهوع 
مههن التفههويض علههى اعت ههارًا أن التفههويض حالههة اسههتثنائية مههن األصهه  العههام الههذي  موج هه  

 يجب على األصي  ممارسة اختصاصات   
 ض اإلداري من حيل الحجم الى نوعين:يتم تقسيم التفوي ومن ناح ة ثالثة:

                                                           
(1 )

ري(، دراسة مقارنة الكتاب األول، الطبعة األولى، دار انظر د.خالد خليل الظاهر، )القانون اإلدا

 .113، ص 1998المسيرة للنشر والتوزيع عمان، 



  (2021لعام )ا(/38/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

161 

يقصههد  ههالتفويض العههام هههو ان يع ههد  لتفللو ض العللام والتفللو ض الخللاص:-1
   (1)الرئيس الى المرتوس مجموعة من الم ام

دههذلك هههو ذلههك النههوع الههذي ال يحههدد فيهه  األصههي  نوعههًا معينههًا مههن االختصههال 
رار التفههويض، مثهها  وانمهها يع ههد  مجموعههة معينههة مههن االختصاصههات محههددة  موجههب قهه

على ذلك ما هو في القانون الفرنسي، تفويض المحافظ السهدرتير العهام للمحافةهة بهسدارة 
( ذ قههًا للقههانون القههروي Catégorie des affaires عههض الجوانههب فههي المحافةههة )

، وهو أن يع هد الهرئيس للمهرتوس أما التفو ض الخاص  (٢)1٩٩8ابري   5الصادر في 
  م ام محدودة 

: يقصد  التفويض الكام ، هو أن يقوم لتفو ض الكامل والتفو ض البزئيا-2
األصي  بتفويض دام  اختصاصات  الى المرتوس، وهذا ما يتعارض م  

 الحدمة من التفويض 
ويعتبر الفق  والقناء الفرنسي هذا النوع من التفويض مخالفًا للم ادئ العامة 

 (4)المصري لم يجي ا هذا النوع من التفويض ، ودذلك الفق  والقناء(٣)للقانون الفرنسي
 وهو الحا  نفس  في العراا وسوريا و  د  عام الدو  التي تنادي  مبدأ التفويض 

امها التفهويض مهن حيهل  يلتم تقسل م التفلو ض ملن حيلث المونلوع: ومن ناح ة ةابعلة:
بللين نللوعين مللن التفللو ض األول هللو تفللو ض االختصللاص المونههوع، يميهه  الفق ههاء 

 :اني تفو ض التوق ع وعلى النحو االتيوالث
قههههد يفههههوض الههههرئيس األعلههههى موةفهههها  خههههر فههههي  عههههض  فللللو ض االختصللللاص:ت-1

اختصاصههات ، وقههد يفونهه  فههي التوقيهه  عنهه ، ورغههم وحههدة المصههذلح الههى انهه  هنههاك 
فههروا جوهريههة بهههين دههال النههوعين مهههن التفههويض، اذ ان تفههويض السهههلذة يوجهه  الهههى 

                                                           
(1)

أنظر: حامد مصطفى، مدرس في كلية الحقوق العراقية ورئيس ديوان التدوين القانوني )سابقا(  

 .247، ص 1968)مبادئ القانون اإلداري العراقي( شركة الطبع والنشر االهلية بغداد، 
(2)

أنظر: د. عبد قريطم، )التفويض في االختصاصات اإلدارية(، منشوان الحلبي الحقوقية،  

 .159، ص 2011لبنان،
(3)

 .162-161د. عيد قريطم، المرجع نفسه، ص 
(4)

 د. عيد قريطم، المرجع نفسه، ونفس الصفحة أيضاً. 
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القرارات الصادرة بنهاًء علهى تفهويض السهلذة بدرجهة  الموةف  صفت ، دما ترت ا قوة
المفوض الي ، وليس من  ك في ان ههذا النهوع مهن التفهويض ههو األكثهر أهميهة فهي 

  (1)الحياة العملية

يدخ  االعت ار ال خصي  حيل ينت ي اذا تهير أحد ذرفي ،  فو ض التوق ع:ت-2
ن ل ا نفس قوة القرارات دما ان القرارات الصادرة بناًء على تفويض التوقي  تكو 

  (٢)الصادرة عن األصي 
فان التفويض في التوقي  يرتب اثارًا قانونية أكثر من التفويض  وبناًء على ذلك 

في االختصال، ف و ي قى سلذة القرار بيد األصي  وينق  الى المفوض الي  م مة 
رارات التي تعد مادية تتمث  في التوقي  على  عض القرارات بداًل من األصي ، هذه الق

ان ا صادرة من األصي  نفس  وليس من المفوض الي  دما في حاالت التفويض في 
 االختصال 

عرننا في المذلب األو  من هذا الم حل تعريف التفويض اإلداري في الفق  
اإلداري ودذلك تقسيمات التفويض اإلداري، وسنعرض في المذلب الثاني أوج  التميي  

 يض اإلداري والنةم القانونية الم اب ة ل  والتفرقة بين التفو 
 

 المطلب الثاني
 أوبه التمييز بين التفو ض اإلداةي والنظم القانون ة المشابهة له

الواق  هناك مفاهيم قانونية قد تختلا م  مف وم التفويض اإلداري وألج  
ن ، ارت ينا التميي  والتفرقة بين مف وم التفويض اإلداري والمفاهيم األخر  التي تقترب م

دراسة هذا المذلب على ثالل فروع وعلى النحو اآلتي: الفرع األو : الفرا بين 
التفويض اإلداري واالنا ة، الفرع الثاني: التمي  بين التفويض اإلداري واالستخال  ونق  

                                                           
(1)

، دار المعارف بمصر، 1(، طأنظر: د. مصطفى أبو زيد فهمي، )القضاء اإلداري ومجلس الدولة 

 .673، ص 1959
(2 )

أنظر: د. عبدالعزيز عبد المنعم خليفة، )دعوى الغاء القرار اإلداري في مجلس الدولة، األسباب 

 .32، ص 2004والشروط(، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
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: التمي  بين التفويض اإلداري والتفويض الت ريعي ونةرية الفةع الثالثاالختصال، 
  الموةف الفعلي

 الفةع األول
 التمييز بين التفو ض اإلداةي والحلول واإلنابة

ال ك أن التفويض اإلداري نةامًا قانونيًا مستقال  حد ذات  يختلف عن النةم 
القانونية األخر  اال أن الت ا ك والتعقيدات التي ذرأت على النةام القانوني اإلداري 

من  عن ا ال عض، ومن ا الحلو   جعلت أن تقترب  عض األنةمة والمفاهيم القانونية
واإلنا ة، وعلى ذلك سنعرض في الهصن األو  التمي  بين التفويض والحلو ، وفي 

 الهصن الثاني التمي  بين التفويض اإلداري واإلنا ة 
 الغصن األول

 التمييز والتفةقة بين التفو ض والحلول
ي  عض من أوج  الريب أن دال النةامين التفويض اإلداري والحلو  ي تردان ف

الت ا  ، من حيل األساس القانوني، اذ يجب أن يستند دلي ما الى نل قانوني، ويحق  
دال النةامين نقال متقتا لممارسة االختصال  حيل يتو  االختصال فما  عد الى 

  (1)األصي 
وعلى الرغم من وجود  عض من أوج  الت ا   بين النةامين، اال أن  ال يندر  

اي  ةاهره   د  وانح من حيل أن التفويض يصدر من قب  الموةف ان أوج  التم
المفوض وهو متواجد في الوةيفة الى جانب الموةف المفوض الي ، ويدون التفويض 
بج ء من اختصاصات ، في حين أن الحلو  يهيب الموةف عن اختصاص  دليًا 

يمارس جمي  ألس اب متعددة، ويح  محل  الموةف الذي يلي  في التسلس  القيادي و 
اختصاصات الموةف الذي ح  محل  وعلى ذلك نستذي  القو    ن التفويض عماًل 

   (٢)اراديًا، في حين أن الحلو  عم  فرنت  ةرو  قاهرة، ال دور لإلرادة في ن  ت 
                                                           

(1 )
بيضاء، المغرب مطبعة النجاح الجديدة الدار ال 7أنظر: د.ملكية الصروح )القانون اإلداري(، ط/

 .72، ص 2010
(2 )

أنظر: د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، )دعوى إلغاء القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة، 

 . 50، ص 2004األسباب والشروط(، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 
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وفي التفويض اإلداري ال يح  للمفوض الي  تفويض االختصاصات المفونة 
م بتفويض  عنًا من اختصاصات األصي  اذا الي ، اال أن  في الحلو  يجو  أن يقو 

   (1)دان هناك نل قانوني يجي  ذلك
دما تكون المستولية في التفويض تدريجية وثنائية فالمفوض الية يدون مسئواًل 

أما في الحلو  الّحا  ، أمام المفوض، وتقوم مسئولية المفوض أمام  رئيس  الم ا ر
ذة الرئاسية، فيدون مستواًل عن جمي  يمارس اختصاصات األصي  دون الخنوع للسل

  (٢)تصرفات  الى غاية حنور األصي  أو تعين  خل أخر محلة
وأخيههرًا، ينت ههي التفههويض  انت ههاء المههدة المحههددة فههي قههرار التفههويض، أو بسنجهها   

االختصاصههات المفونههة أو  قيههام المفههوض  سههحب اختصاصههات  أو بتهيههر أحههد ذرفههي 
 مجرد عودة صاحب االختصال وممارست  الختصاصات  التفويض، أما الحلو  ينت ي 
 أو بتعين  خل أخر محل  

 الغصن الثاني
 التمييز بين التفو ض اإلداةي واإلنابة

الواق  اإلنا ة مثل ا في ذلك مث  الحلو ،  معنى وجود مان  متقت أو دائم 
 يعوا األصي ، ويحو  بين  ومين ممارسة اختصاصات ، وتتولى السلذة الرئاسية
األعلى من األصي  مرت   أمر تعين موةفا أخر يتولى أمر م ا رة اختصاصات 

 األصي  حتى  وا  المان ، وذلك لنمان سير وانتةام المرف  العام 
ولكن اإلنا ة تفترا عن الحلو  في أن ا ال تتحق   قوة القانون، و صورة  لية، 

نما تحتاط الى قرار يصدر بتعين نائب من الج ة التي ين ل علي ا القانون والتي وا 
تجي  اإلنا ة أو من الج ة القيادية العليا في ال رم الوةيفي  ودذلك اذا مدان من يح  
مح  األصي  في الحلو  سلفًا  صفت  ال خصية، فسن في حالة االنا ة يتم اختيار 

 الموةف المناسب وصدور قرار اإلنا ة 

                                                           
(1 )

، 1996ة، أنظر: د.رمضان محمد بطيخ، )أصول التنظيم اإلداري(، دار النهضة العربية القاهر

 .  225ص
(2 )

 . 94أنظر: د.عدنان عمرو، مصدر سابق، ص 
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، على أن االنا ة في وفي هذا الصدد يذهب الددتور عبد الهني البيسوني
القانون اإلداري، ت خذ نفس أحدام التفويض اإلداري، وفقًا ألحدام المحدمة اإلدارية 

ويت ا   دال من التفويض اإلداري واإلنا ة في وجود قرار اداري يتم ، (1)العليا في مصر
في  تعيين ال خل المفوض الي  أو النائب، دما أن االختصاصات التي يمارس ا دال 

ذرفان تكون   د  ج ئي ومتقت، أي أن المفوض الي  يقوم ب عض اختصاصات ال
المفوض، ودذلك النائب يمارس االختصاصات التي ليست ل ا الصفة التقريرية أو 

  (٢)الصفة ال خصية ألن اإلنا ة ليست  املة
و المقاب ، يفترا التفويض اإلداري عن اإلنا ة من حيل ان المفوض الي  

 حنور المفوض أما في االنا ة فتقرر في حالة غياب األصي   يمارس اختصاص 
دما ان ممارسة اختصاصات المفوض الي  ال تتم  اسم ، ، ن  متقت او دائملسبب ما

وانما  اسم المفوض في حين ان النائب يقوم  اختصاصات األصي  الهائب ويتحم  
ي  ليست ل  أي  معنى اخر ان األص( ٣)دام  المستولية عن تصرفات  وتتم  اسم 

عالقة او سلذة م  النائب ف و يتقيد  قرار االنا ة حيل ان األعما  الصادرة عن  ل ا 
 نفس وقيم  أعما  األصي  الهائب 

 الفةع الثاني
 التمييز بين التفو ض اإلداةي واإلستخالف ونقل االختصاصات

 نعرض في الهصن األو ، التفرقة بين التفويض اإلداري واالستخال ، وفي
 الهصن الثاني نتناو  التفرقة بين التفويض اإلداري ونق  االختصال 

 الغصن األول

                                                           
(1 )

 .  148أنظر: د.عبدالغني البيسوني عبدهللا، )التنظيم االداري(، مصدر سابق، ص 
(2 )

-118، ص 1991حسين عثمان محمد عثمان، )دروس في اإلدارة العامة(، د.ج، بيروت .أنظر:د

119. 
(3 )

الم في عصر الخليفة هارون الرشيد، وذلك عندما أولى الخليفة نشأة اول وزارة تفويض في الس

الوزارة الى يحيى بن برمك وقال له )قلدتك امر الرعية واخرجته من عنقي اليك فأحكم في ذلك 

راجع:  (بما ترى من الصواب، واستعمل من رأيت واعزل من رأيت وأمض األمور على ما ترى

، 1959لدولة في العصر العباسي(، طبعة أولى، د.ن، د. محمد حلمي محمد احمد، )الخالفة وا

 .57ص
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 التفةقة بين التفو ض اإلداةي واالستخالف
أولى فق اء المسلمين مونوع التفويض واالستخال  عناية خاصة ومينوا احدام 
د  من ما ومبررات ، وقد تناولوا مونوع التفويض عند تعرن م لمونوع و ارة 

  (1)فويضالت
وقد ا ترق فق اء المسلمين في المفوض الي   روق المفوض، والتفويض اذا 
دان  اماًل للمفوض الي  ان يمارس دافة االختصاصات، اال اذا دان مفونًا عن 

، ان لبمام وثانيهما، والية الع د أولهماالخليفة، يمتن  علي  أن يمارس اختصاصين 
ذلك الو ير، دما ان ليس للو ير ان يع   من واله ان يستعفي األمة من اإلمامة وليس 

والتفويض من وج ة نةر الفق اء المسلمين يجب ان يدون صريحًا اذًا ، (٢)الخليفة
داللة والمعاني على التفويض ال يفترض، والفاظ التفويض يجب ان تكون وانحة ال

يجو  للموةف  اما االستخال  ويقصد    المعاونة في أداء العم ، وال، المقصود من ا
ان يستبد  غيره بنفس ، الن ذلك يعني االستبدا  وهذا غير جائ  لكن ل  الح  ان 
يستخلف على عمل  معينًا لنرورة حسن سير العم   انتةام وانذراد واليخلو هذا 

  (٣)االمر من ثالثة أحوا 
 ان يدون الموةف م ذونا ل   االستخال   األول:
 عن االستخال   ان يدون الموةف من ياً  الثاني:
ان يدون الموةف غير من ي وم ذون  االستخال ،  معنى ان تقليده يدون  الثالث:

مذلقًا ال يتنمن اذنًا والن يًا، في هذه الحالة اذا استذاع على أداء عمل  لم يح  ل  
 االستخال ، واذا عج  عن أداء عمل  جا  ل  االستخال  

صاحب االختصال  سبب مان  و الذ   يدون اإلستخال  في حالة غياب 
دائمي او متقت، يحو  دون قيام   ممارسة وةيفت  حيل يقوم مقام  موةف من نفس 

                                                           
(1 )

د. سعيد عبد المنعم الحكيم، )الرقابة على اعمال اإلدارة في الشريعة اإلسالمية والنظم المعاصرة( 

 .655رسالة دكتوراه سبق اإلشارة اليها، ص
(2 )

اإلسالمية والنظم المعاصرة( د. سعيد عبد المنعم الحكيم، )الرقابة على اعمال اإلدارة في الشريعة 

 .655رسالة دكتوراه سبق اإلشارة اليه، ص
(3 )

 .661راجع: د. سعيد عبدالمنعم الحكيم، مصدر سابق، ص 
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اصات  من اج  نمان الدرجة والرت ة في السلم اإلداري الوةيفي ويمارس جمي  اختص
ويفترا التفويض اإلداري عن االستخال  في ان يقوم المفوض ، حسن سير العم 

ات  الى المفوض الي  خال  مدة  منية محددة  وينت ي بتفويض  عض اختصاص
 االستخال   م ا رة صاحب االختصال و وا  المان  

دما ان التفويض اإلداري هو وسيلة تخفيف األع اء الملقاة على عات  
المفوض، ويمارس المفوض الي  االختصاصات المفوض ب ا  حنور الموةف 

وةف جمي  االختصاصات  هياب الموةف المفوض، بينما في االستخال  يمارس الم
صاحب االختصال ويدون مستواًل عن جمي  التصرفات التي يمارس ا حتى  وا  

 المان  الدائم او المتقت وعودة صاحب االختصال األصي  
 الغصن الثاني
 نقل االختصاص

نق  االختصال يعني قيام السلذة التي تملك اسناد االختصال تحوي  
 حد ذات ا الى سلذة أخر ، ويدون بنفس األداة القانونية، وما  اختصال سلذة معينة

يمي ه عن التفويض اإلداري، هو ذا   الديمومة للسلذة المنقو  الي ا االختصال، 
 ف ي تمارس    د  دائم ومذل  دون قيد او  رق  

 اإلنافة الى ذلك ان القيمة القانونية لبداة المستعملة في نق  االختصال 
رت ة النل القانوني الذي دان يمارس    االختصال، وان تكون الج ة هي بنفس م

واحيانًا ، المسند الي ا االختصال من نفس درجة الج ة التي دانت تمارس  من قب 
يدون نق  االختصال من ال يئات المرد  الى ال يئات المحلية، وفي هذه الحالة يدون 

داري،  معنى  خر وسيلة من وسائ  نق  االختصال وسيلة من وسائ  عدم التردي  اإل
تحقي  النةام لالمرد ي، وينجم عن ذلك تحم  الج ة اإلدارية المنقو  الي ا 

اما  النس ة للتفويض ،(1)االختصال دام  السلذة والمستولية الن ا غدت سلذة أصيلة
اإلداري فيدون   د  متقت ومحدد دما أسلفنا سا قًا ويتم بين الرئيس المفوض 

                                                           
(1 )

أنظر: د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، )مبادئ واحكام القانون اإلداري(، دار المطبوعات الجامعية، 

 .164، ص 1999اإلسكندرية، 
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ينجم عن ا  -عالقة ثنائية بين الرئيس والمرتوس  –المرتوس المفوض الي  والموةف 
عن  المسئولية الم دوجة في تفويض االختصال  معنى اخر ي قى المفوض مستوالً 

ويدون المفوض الي  مستواًل عن االختصاصات المفوض السلذة المفونة امام رتسائ ،
 ن المفوض هو المستو  الوحيد ب ا امام الرئيس المفوض، اما تفويض التوقي  يدو 
 الفةع الثالث

 التفةقة بين التفو ض اإلداةي والتفو ض التشةيعي ونظةية الموظف الفعلي
نعرض في الهصن األو  التميي  بين التفويض اإلداري والتفويض الت ريعي 
ومن ثم نعرض في الهصن الثاني التميي  بين التفويض اإلداري ونةرية الموةف 

 الفعلي 
 ن األولالغص

 التفةقة بين التفو ض اإلداةي والتفو ض التشةيعي
التفويض الت ريعي هو اجراء تلج  الي  ال يئة الدسهتورية تقهوم  موج ه  تفهويض 
 عنهًا مهن اختصاصهات ا الهى  هخل أو سههلذة أخهر   موجهب نهل دسهتوري يجيه  ل هها 

 سلذات  ذلك التفويض، ويعد التفويض الت ريعي استثناء على مبدأ الفص  بين ال
الدسهتوري  الواق  لم يتذرا الفقه  الدسهتوري الهى ونه  تعريهف محهدد للتفهويض

(Constitutional Mandate)  بهههه  درط االعتمههههاد علههههى التعريفههههات الههههواردة   هههه ن
 وال نر  نرورة تكرارها ثانيًا   -التي تم ذدرها  نفا -مصذلح التفويض  صورة عامة

ض الت هريعي علهى نهوء مها ورد فهي ان  يمدن تعريف التفوي ومن بانبا نة  
تعريفات التفويض اإلداري ونقو    ن  اجراء تلج  الي  السلذة الت ريعة بتفويض  خل 
أو سلذة أخر   عنًا من اختصاصات ا غير األصلية  موجب نهل دسهتوري يجيه  ل ها 

ويعههد التفههويض الت ههريعي نههرورة لمواج ههة الةههرو  والمتهيههرات التههي تحههدل أ ههان ، ذلههك
ب واأل مات االقتصادية ويذل  علي ا الفق  الفرنسي اصذالم المراسيم  قوانين أو الحرو 
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ولقههد أهتمههت  عنهه م دسههاتير العههالم، والتههي ت خههذ  ههالتفويض الت ههريعي ، (1) اسههم األوامههر
  (٢)بتحديد  روذ  وذلك نمانًا لحماية حقوا وحريات األفراد

ات النةم البرلمانية مث  أن التفويض الت ريعي يدون في البلدان ذ والمالحظ 
فرنسا ومصر والعراا في الوقت الحانر، حيل يمنح لرئيس الجم ورية أو رئيس 

ح  اصدار اللوائح التفوينية، في األحوا   -دما هو في العراا حاليًا  –الو راء 
 و فتةا التفو ض اإلداةي عن التفو ض التشةيعي من عدة نواح أهمها:، االستثنائية

بينما  -رئيس ومرتوس–يدون التفويض بين أعناء السلذة التنفيذية  ى:فمن ناح ة أول
يدون في التفويض الت ريعي بين السلذة الت ريعية وسلذة أخر  أو بين السلذة 

 الت ريعية والسلذة التنفيذية 
يدون مصدر التفويض اإلداري القانون أو الدستور أو التنةيم، أما  ومن ناح ة ثان ة:
ي تحدد  موجب الدستور حصرًا وذلك لنمان حماية الحقوا والحريات التفويض الت ريع

 العامة 
: ي ترق في التفويض اإلداري وجود النل اآلذن وعلى أن يدون ومن ناح ة ثالثة

التفويض اإلداري صريحًا وج ئيًا ومحددًا، في حين يتذلب األمر في التفويض 
 الت ريعي اجراءات سا قة والحقة من أج  صحت  

: يصدر التفويض االداري في ةرو  ذبيعية واعتيادية، في ناح ة ةابعة وأخيةةومن 
حين يصدر التفويض الت ريعي في ةرو  استثنائية أثناء الحروب واأل مات 

ويت ا   التفويض اإلداري والت ريعي في أمور أخر ، ،والفينانات وغيرها االقتصادية
لمونوعات، ويرتك  دالهما على من ا مس لة نق  السلذة، وتحديد االختصاصات وا

أساس قانوني، وي تردان في مبدأ هام وهو عدم جوا  تفويض االختصاصات 
 المفونة 

 الغصن الثاني 

                                                           
(1)

 .166ني عبدهللا بسيوني، )التنظيم اإلداري(، مصدر سابق، ص أنظر: د.عبدالغ 
(2)

أنظر: د.أنور أحمد رسالن )الوسيط في القانون اإلداري(، الجزء األول، دار النهضة العرية،  

 . 155، ص 1998القاهرة 
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 التفةقة بين التفو ض اإلداةي ونظةية الموظف الفعلي
تعد نةرية الموةف الفعلي من صن  القناء اإلداري الفرنسي، الذي دان ل  

نوع ون  الم ادئ العامة ومن أهم ا مبدأ سير المراف  العامة دورًا هامًا و ار ًا في مو 
ذراد    انتةام وا 

ويقصد  هالموةف الفعلهي ذلهك ال هخل الهذي تهدخ  خالفها للقهانون فهي ممارسهة 
   (1)اختصاصات وةيفية عامة متخذا مة ر الموةف العام المختل

يادية ويتم تذبي  هذه النةرية في الةرو  االستثنائية وفي الةرو  االعت
 وعلى النحو االتي: 

يحدل نتيجة للةرو   نظةية الموظف الفعلي في الظةوف االستثنائ ة: -اوالً 
اختفاء أو تهيب الموةفون -الحرب، االنذرا ات الكوارل الذبيعية   الخ–االستثنائية 

العموميون متخلين عن وةائف م فيح  محل م  عض األفراد العادين دون سند قانوني 
المراف  العامة والحفاظ على ممتلكات ا، وذب  القناء الفرنسي هذه لت مين سير 

النةرية أثناء غ و فرنسا في الحرب العالمية الثانية ودذلك فيما يتعل   األعما  
  (٢)الصادرة عن الحدومات الفعلية وموةفي ا

يترتهب فهي الةهرو  االعتياديهة أن نظةية الموظف الفعلي في الظةوف العاد ة:  -ثان اً 
تصدر  عض االعما  والتصرفات المتصلة  المراف  العامة من  عض االفهراد غيهر أن هم 
ليسوا موةفين رسمين معينين تعينًا صحيحًا، ويعد القناء اإلداري تصرفات م صحيحة، 
علهههى أسهههاس مبهههدأ سهههير المرافههه  العامهههة للمهههواذنين الهههذي تعهههاملوا مههه  ههههتالء المهههوةفين 

  (٣)يقة مواقف مالةاهرين  حسن نية لعدم ونوم حق
أنهههه  ال نجههههد تبريههههرًا العت ههههار تصههههرفات مثهههه  هههههتالء  -ةأيللللي  -فللللي  –والحلللل  

 صحيحة في الةرو  االعتيادية وسنونح ذلك   د  مفص  الحقًا 

                                                           
)1)

 htt://www.amanlegl.net.php.2011, 29/4/2016 h22:15. 
(2 )

)الوجيز في القانون اإلداري(، الدار الدولية للنشر والتوزيع  ت،انظر: د.محمد جمال مطلق الذنيبا

 .154، ص 2003ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
(3 )

انظر: د.محمد جمال مطلق الزنيبات، )الوجيز في القانون اإلداري( المرجع السابق نفسه، ص 

155.
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 المبحث الثاني 

 شةوط وآل ة تنظ م التفو ض اإلداةي 
عّرننا في الم حل األو  ماهية التفويض اإلداري وصوره وديفية التميي  بين 

لتفويض اإلداري واألنةمة الم ا   ل ، مث  الحلو  واإلنا ة واإلستخال  ونق  ا
 االختصال، ودذلك التفري  بين  ومين التفويض الت ريعي ونةرية الموةف الفعلي  

وحيا  أن ندون أمام تفويض اداري مستق  عن النةم القانونية األخر ، يجب 
 إلداري توافر جملة  روق، و لية خاصة تنةم التفويض ا

وعلى ذلك تم تقسيم دراستنا في هذا الم حل الى ثالثة مذالب نتناو  في 
المذلب األو ،  روق التفويض اإلداري، وفي المذلب الثاني،  لية تنةيم التفويض 
 اإلداري، وفي المذلب الثالل نبين موقفنا ال خصي من التفويض في القانون اإلداري 

 
 المطلب األول 
  اةي شةوط التفو ض اإلد

حيا  تفويض اداري صحيح من الناحية القانونية، يجب توفر  روق مونوعية 
وأخر   دلية لكي ينتا  ثاره، ومناء على ذلك فقد تناولنا هذا المذلب في فرعين وعلى 

 الفرع الثاني: الفرع األو : ال روق المونوعية في التفويض اإلداري  النحو اآلتي:
 داري ال روق ال دلية في التفويض اإل

 
 

 الفةع األول
  الشةوط المونوع ة في التفو ض اإلداةي 

تقتني م روعية التفويض اإلداري توافر عدة  روق مونوعية يجب أن  
يدون القرار االداري الصادر مذا قًا من حيل المونوع أو األ خال و  د  صريح 

 ووانح ويمدن اجمال ا  األمور اآلتية:
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 معنى  خر، وجود نل  :(1)ال إذا أبازه المشةع لون مشةوعًا إ أواًل: التفو ض ال
قانوني يجي  التفويض، أي صدور قرار صريح ومدتوب  منح التفويض وتحديد 

وهذا ما نصت علي  غالبية البلدان في أنةمت ا ، المونوعات التي يسمح ب ا التفويض
 القانونية ومن ا فرنسا ومصر والعراا 

التفويض الى نل قانوني  ذن،  ويذهب الفق  الفرنسي على وجوب أستناد
ويستوي في هذا الحدم أن يدون األصي  موةفًا أم فردًا، أو مجموعة من الموةفين 
أناق ب م الم رع اختصاصًا معينًا في  د  مجلس أو هيئة أو لجنة، ولكن نادرًا ما تجد 
مجلسًا يفوض اختصاصات ، الن الم رع ي د  من وراء منح هذا االختصال الى 

القرار  األجماع، وفي هذا الصدد ن ير الى ان القانون الفرنسي يجي  اعادة اتخاذ 
  (٢)تفويض التوقي  بناًء على نل ت ري  أو تنةيمي

وقد ذهبت محدمة القناء اإلداري في مجلس الدولة المصري في حدم ا 
 تقو  في  "ان القاعدة التي أخذ ب ا الفق  والقناء أن  اذا 1٩55مارس  14الصادر في 

انيا  سلذة من السلذات اإلدارية اختصال معين  مقتنى الم ادئ الدستورية أو 
القوانين أو اللوائح فال يجو  ل ا أن تن   عن  أو تفوض في  الى سلذة أو ج ة أخر ، 
ألن م ا رة االختصال عندئذ يدون واج ًا قانونيًا علي ا، وليس حقًا ل ا أن تع د    

لك ما اذا دان القانون يتنمن تفوينًا في االختصال، لسواها، اال أن يستثني من ذ
حيل يدون م ا رة االختصال في هذه الحالة من الج ة المفوض الي ا، مستمدًا 

المراء، وردت صياغة هذا الحدم   د  وانح وصريح ال يدعوا ، (٣)م ا رة من القانون"
 ك لل ك   ن التفويض ال يدون م روعًا اال بوجود نل قانوني يجي  ذل

                                                           
(1  )

 .310ات(، مصدر سابق، صد.سليمان محمد سليمان الطماوي، )النظرية العامة للقرار
(2)

 C.F. André de LAUBADER, Traité de droit asministratif 15
éme

 edition, 

tome1, L.G.D.J. paris 1999. P. 720, Yres GAUDEMET, Traité de droit 

administrative, 16
 éme

 edition, tome 1, Paris, 2001, P. 605. 
(3 )

، السنة 1955مارس  14مجلس الدولة المصري، جلسة حكمة محكمة القضاء اإلداري في 

.376التاسعة، ص 
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أن يرد حدم  بإحد  وسيلتين  األولى:والهالب ينةم الم رع قواعد التفويض 
أن يصدر  الثان ة:التفويض في ت ريعات ج ئية  مناس ة تنةيم اختصال معين  
  (1)قانون خال بتنةيم أحدام تفويض السلذة في قذاع من القذاعات

ي م  التفويض جمي    معنى ال :(2)ثان ًا: يبب أن  لون التفو ض بزئ ًا ال لل اً 
اّل عدُّ التفويض  اذال   اختصاصات المفوض وا 

( من قانون المحافةات ٣5وفي هذا الصدد أ ار الم رع العراقي في المادة)
اآلتي" للمحافظ أن يفوض  عض صالحيات   ٢٠٠8( لسنة ٢1غير المنتةمة   قليم )
 الى نوا   ومعاونية    "

ا ال رق يتف  م  دون االختصال وير  العميد سليمان الذماوي، أن هذ
  (٣) خصي، ويجب أن يمارس من قب  الموةف األصي 

ألن األصي  في التفويض هو  خل ال يجو  لمن يملك  أن يتنا   عن  أو 
يودل  لهيره، ألن أعما  د  موةف محددة  موجب القانون، حتى ال يحص  تداخ  بين 

ر من حاالت النرورة التي يقتني ا أعما  الموةفين فيما بين م، ولكن التفويض يعتب
 الن اق اإلداري و حدود معينة 

نر  أن النل القانون العراقي قد  ا   خذ  دبير عندما أجا   ومن بانبنا 
 لك ار موةفين الو ارة   -دال أو ج ءً -سلذات -تخوي  الو ير 

ة والنل الذي يجي  تحوي  السلذة هو قانون السلذة التنفيذية في مادت  السا ع
التي تنل؛ "للو ير أن يخو    مر تحريري د ار موةفي و ارت  الصالحيات الممنوحة 

 ل  وفقًا للقوانين واألنةمة 
اذ من غير المعقو  أن يفوض الو ير أحد موةفي  لحنور اجتماعات مجلس 

 الو راء أو حنوره في المجلس الت ريعي 

                                                           
(1 )

. 313د.سليمان الطماوي، مصدر سابق، ص
 

(2 )
.333د.ماهر صالح عالوي، مصدر سابق، ص 

 

(3 )
 .311د.سليمان محمد الطماوي، مصدر سابق، ص 
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والمقصود ب ذا أن للو ير ونعتقد، أن الم رع دان غير موفقًا في اختيار اللفظ، 
أن يفوض في السلذات العامة التي يملك ا  صفت ، أما السلذة المقيدة  موجب القانون 

 فسن ا ال يصح ب ا التفويض  
والسؤال الذي يتبادل الى اذهاننا في هذا الصدد  هو هل للوزية أو ةئ س 

 خة؟الدائةة أن يتباوز اختصاص الموظف إلى غيةه في عمله أو في عمل أ
 هذا ما سنجيب علي  في فقرة موقفنا من التفويض اإلداري 

ثالثًا: ي قى الرئيس المفوض مستواًل عن االعما  فون ا  اإلنافة الى مستولية 
المفوض الي ، تذبيقًا لمبدأ أن التفويض في السلذة ال تفويض في المستولية 

فونة الي  اال والمرتوس المفوض الي  ال يس   عن تصرفات     ن السلذات الم
امام رئيس  الم ا ر الذي قام  التفويض وال تنصر  المستولية الى أعلى من  

 وفقًا لمبدأ وحدة الرئاسة في األمر 
را عًا: ال يجو  للمفوض الي  أن يفوض غيره، فالتفويض ال يتم اال لمرة واحدة، ومخالفة 

لثاني معي ًا  عيب هذه القاعدة تجع  القرار اإلداري الصادر من المفوض الي  ا
   (1)عدم االختصال

 :(٢)خامسًا: قرار التفويض اإلداري قرار متقت ويسقا قرار التفويض في الحاالت اآلتية
 انت اء مدة التفويض -1
 أنت اء الهرض الذي من أجل  تم التفويض -٢
  هور وةيفة من فونت الي  الصالحيات -٣
 الهاء قرار التفويض -4
 تاريخ تعين و يرًا  خر غير من صدر من  التفويض  مني ثالثة أ  ر من-5

 –وأخيههر قههد يثههار تسههاتاًل ب ههذا الصههدد هههو ههه  ان للج ههة صههاح ة االختصههال 
 المفوض الي اي - خل أم هيئ   -أن يلهي قرارات ال يئة أو السلذة  -المفوض 

                                                           
(1 )

ات اإلدارية(، مصدر أنظر في هذا الصدد: د.سليمان محمد الطماوي، )النظرية العامة للقرار

 .325سابق، ص 
(2 )

راجع مؤلفنا بهذا الصدد )سقوط القرارات اإلدارية(، الكتاب األول، دار الكتب القانونية مصر، 

 ، وما بعدها.  213، ص 2015األمارات، 
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ههههذا مههها سهههيجيب عليههه  فهههي فقهههرة موقفنههها ال خصهههي مهههن التفهههويض فهههي القهههانون 
 !!!اإلداري 

 الفةع الثاني 
  الشةوط الشلل ة للتفو ض اإلداةي 

ت خذ أهمية ال روق ال دلية أهمية  ار ة في اصدار القرارات اإلدارية، ألن ا  
تحدد المنةر الخارجي إلدارة السلذة اإلدارية، وعلي  يجب االهتمام  ال دليات 

حماية حقوا الجوهرية التي يفرن ا الم رع أو السلذة التنةيمية، ألن ا ت د  الى 
وحريات األفراد ومصالح م، دالتسبيب، أو التبليغ فيما يخل القرارات الفردية، والن ر 

  النس ة للقرارات التنةيمية 
وذبيعي أن قرار التفويض هو قرار اإلداري، يخن  ألحدام وأردان و روق  

 وصحة القرار اإلداري م  مراعات أحدام النل اآلذن، ألن أهمية ال د  تكم  في
الونوم وتحديد منمون القرار، واآلثار القانونية المنتجة،  اإلنافة الى ذلك فسن  يعد 

 نمانة قانونية سواء  النس ة ألذرا  التفويض أو الهير 
وعلى ذلك يجب أن يدون قرار التفويض مدتو ًا وصريحًا ووانحًا وتحديد 

يفية، دما يجب االختصال المراد تفوين ، وتعين أسم المفوض الية ودرجت  الوة
 الن ر والتبليغ القرار ليدون حجة أمام الهير 

ويذهب غالبية الفق  الفرنسي على عدم ا تراق النل اآلذن  دال محدودًا لقرار  
التفويض، ويستن ا من خال  قرائن متعددة، فسن هذا ال يمن  من صدور القرار   د  

   مجلس الدولة الفرنسي، حيل أجا  التفويض ال فوي ، وهو ما قنى (1)غير مدتوب
  (٢)والبرقي

                                                           
(1 )

منور كربوعي، التفويض اإلداري وتطبيقاته في اإلدارة المركزية الجزائرية، رسالة ماجستير في 

-1985رة والمالية العامة، معهد الحقوق والعلوم المالية اإلدارية، بن عنكون، جامعة الجزائر اإلدا

 .127-120، ص1986
(2 )

منور كربوعي، )التفويض اإلداري وتطبيقاته في اإلدارة المركزية الجزائرية(، المرجع السابق 

 .127-120نفسه، ص
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  الن رFormalikes substantielles) ومن بين هذه ال دليات الجوهرية ) 
(La publication)  ف و يعد وسيلة من وسائ  العلم  القرارات اإلدارية التنةيمية

لنس ة لمن يخاذ   أي ول ذا األخير صفتان، صفة فردية  ا -الخاصة  قرار التفويض 
  (1)المفوض ول ذا يستوجب تبليه  ول  صف  تنةيمية  النس ة للهير فلذلك ي ترق ن ره

 ولكن في حالة عدم نشة قةاة التفو ض  ما هو حلم تصةفات المفوض إل ه؟ 
تعد تصرفات المفوض الي  المستندة الى قرار تفويض غير من ور صحيحة 

تمدن تنفيذها اتجاه الهير اال بن ر قرار التفويض  قانونًا، ولكن هذه التصرفات ال
والنل المستند الي  ولذلك فسن الذعن في تصرفات المفوض الي  استنادًا الى عدم ن ر 
قرار التفويض يعد صحيحًا وتعد تصرفات هذا األخير غير م روعة و اذلة  سبب 

  (٢)وجود عيب ال د 
في  تنفيذ أو أن هاء قهرار التفهويض  وتمث  أهمية الن ر في تحديد الوقت الذي يتم

 اإلنههافة الههى معرفههة المههدة القانونيههة للذعههن اإلداري والقنههائي وتختلههف وسههائ  الن ههر 
  النس ة لقرار التفويض،  اختال  ال يئة أو السلذة الصادرة عن ا  

يتنهههح أن األصههه  العهههام فهههي قهههرار التفهههويض أن يدهههون  وبنلللاًء عللللى ملللا تقلللدم 
خذههاء الكافههة  هه  فالن ههر مدتو ههًا دمهها يفنهه  ن هه ر القههرار أي ونههع  فههي دائههرة التنفيههذ، وا 

عملية مادية ملحقة  اإلصدار، والقاعدة الثابتة في هذا الصدد أن  اذا نل القانون على 
ويجهههب أن ي هههد  الن هههر علهههى القهههرار ، للن هههر فيجهههب علهههى اإلدارة تنفيهههذها ذريقهههة معينهههة

لههى ن ههر ملخههل لهه  وجههب أن يحتههوي هههذا اإلداري   كملهه  فههسذا رأت اإلدارة االقتصههار ع
اب ال ه ن تحديهد مهوقف م الملخل على دافة عناصر القرار اإلداري حتى يتسنى ألصهح

ذا ورد الن ر  ع ارة مجملة خالية من أي بيان مما ال يتسنى معه  للمهدعين ، من القرار وا 

                                                           
(1 )

اإلدارة المركزية الجزائرية(، المرجع أعاله، منور كربوعي، )التفويض اإلداري وتطبيقاته في 

 .127-120ص
(2)

 C.F.C. K. statuant au contentieux opposantle ministered L’agriculture ă La 

soociété cooperative agricole “coop 2000”  N 67634, Arvét du 27 Juillet 

1990. 
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ال يدهون العلم بتفاصي  القرار ومحتويات  وتقدير وج  اتصهال   مصهالح م ومساسه  ب ها فه
 الن ر في هذه الحالة مجديًا في حساب ميعاد رف  الدعو  

  ن عدم ن ر القرار ال يتثر على صهحت  وال يهتدي الهى  ةأيي  -في  -والح   
 ذالنهه ، ولكننهها نههر   هه ن القههرار الههذي لههم يههتم ن ههره ال يمدههن االحتجههاط  هه  فههي مواج ههة 

عي هههًا أو سهههب ًا مهههن أسههه اب  وعهههدم الن هههر ال يعهههد، ف هههو غيهههر سهههار فهههي مهههواج ت مالهيهههر، 
 اإللهاء اال اذا نل القانون صراحة على خال  ذلك 

 
 المطلب الثاني 

 آل ة تنظ م التفو ض اإلداةي 
الواقههههههه  اختلفهههههههت اتجاههههههههات الت هههههههري  المقهههههههارن فهههههههي تنةهههههههيم التفهههههههويض اإلداري 
واستخدمت وسيلتين فهي ههذا المجها ، الوسهيلة األولهى، تسهير  اتجهاه اصهدار ت هري  عهام 

الوسههيلة الثانيههة، تتجهه  نحههو اصههدار ت ههريعات خاصههة وقههرارات متفرقههة لتنةههيم عمليههة أم 
  (1)تفويض االختصال اإلداري 

والستا  الذي يذرم في هذا الصدد هو ما هي الوسيلة األجد  نفعًا في التنةيم 
اإلداري، اصدار ت ري  عام أم الوسيلة الثانية اصهدار ت هريعات خاصهة ومتفرقهة لتنةهيم 

 تفويض االختصال اإلدارييعملية 
هههذا مهها سههنجيب عليهه  فههي فقههرة موقفتهها ال خصههي مههن التفههويض اإلداري    لكههن 

  عد دراسة د  من االتجاهين في فرع مستق  وعلى النحو اآلتي:
 الفرع األو : تنةيم التفويض اإلداري بسصدار ت ري  عام    
 اصة ومتفرقة الفرع الثاني: تنةيم التفويض اإلداري بسصدار ت ريعات خ 

 الفةع األول 
 تنظ م التفو ض اإلداةي بإصداة تشةيع عام 

                                                           
(1 )

لغني البيسوني، )علم اإلدارة العامة(، د.م، انظر: كال من د.محمد رفعت عبدالوهاب، د.عبدا

 .215، ص 1989
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ال يخفى على أحد مد  خذورة سلذة اصدار القرارات اإلدارية، فردية دانت أم  
لتعلق ا في الحالتين  حقوا األفراد ومصالح م وا  اء هذه الخذورة درط الم رع -تنةيمية

 حيل ال يملك ممارسة هذه -م فرداً ج ة دانت أ-على تحديد من يملك هذه السلذة
 السلذة من رجا  اإلدارة اال أفراداً قالئ  نةرًا لخذورت ا 

ول ذا يعر  الفق  قواعد االختصال   ن ا القواعد التي تحدد ال يئات واأل خال التي 
  تمتلك ابرام التصرفات العامة 

هلية في وي ّ    عض الفق اء قواعد االختصال في القانون العام  قواعد أ 
القانون المدني، ولكن ية  الفارا الجوهري بين األثنين أن الهاية من تحديد قواعد 
االختصال هي تحقي  المصلحة العامة، وأما قواعد األهلية فيراعى في تحديدها اصاًل 

   (1)مصلحة الفرد
، الم ادئ فوا (٢)وغني عن البيان أن القواعد القانونية تتمث  في اآلتي

، القواعد التنةيمية العامة التي تنع ا (6)،اللوائح(5)، الت ري (4)، الدستور(٣)الدستور
   (8)، الم ادئ العامة في القانون (7)ج ة اإلدارية

                                                           
(1 )

 .4انظر: د.سليمان الطماوي، )النظرية العامة للقرارات اإلدارية(، مصدر سابق، ص 
(2 )

انظر: د.محمود حلمي )تدرج القواعد القانونية(، مقال منشور في مجلة العلوم اإلدارية، السنة 

 ، وما بعدها.169، ص 1963نة الخامسة، العدد األول، يونيه، س
(3 )

-208، ص 1980انظر: د.رمزي الشاعر، )النظرية العامة للقانون الدستوري(، الطبعة الثانية، 

 وما بعدها.
(4 )

 انظر: في تفصيالت ذلك: 

د.فؤاد العطار، )النظم السياسية والقانون الدستوري(، غير موضح سنة الطبع، دار النهضة 

 .163العربية، القاهرة، ص 
(5 )

 ( من القانون المدني المصري على أنه: 2تنص المادة )

" ال يجوز إلغاء نص تشريعي اال بتشريع الحق ينص صراحة على هذا اإللغاء أو يشتمل على 

نص يتعارض مع النص التشريعي القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده 

حد تطبيقات هذا اإللغاء: حكم المحكمة اإلدارية العليا التشريع في ذلك التصريح". يراجع في أ

ق، مجموعة  31{ لسنة2163، الطعن رقم }1986من مارس سنة  8بجلستها المعقودة بتاريخ 

 .1285(، ص176، العدد الثاني، المبدأ رقم )31مبادئ السنة 
(6 )

 دها.وما بع 466ينظر في تفصيالت ذلك: د. سليمان الطماوي، مصدر سابق الصفحة 
(7 )

 38{ لسنة 862في الطعن رقم} 2/5/1993انظر: حكم المحكمة اإلدارية العليا بجلستها 

 وما يليها942{ ص318{ القاعدة رقم }35القضائية، الموسوعة اإلدارية الحديثة، الجزء}
(8 )

 وما يليها. 8انظر في تفصيالت ذلك: د.محمود حلمي )تدرج القواعد القانونية(، مصدر سابق، ص 
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وقد دأبت  عض الدو  العرمية على استخدام هذا األسلوب من ا، مصر، 
الج ائر، لبنان ودو  أخر ، وقد أستخدم الم رع المصري هذا األسلوب في عام 

 1٩67لسنة  4٢، عندما أصدر ت ري  عام ينةم تفويض السلذة  القانون رقم 1٩56
  اذا جاء في المادة األولى من القانون (1)الذي ما ا  ساري المفعو  لحد وقتنا الحالي

 نف الذدر "لرئيس الجم ورية أن يع د ب عض االختصاصات المخولة ل   موجب 
و راء، ونواب الو راء ومن في حدم م الت ري  الى نوا   أو رئيس الو راء أو ال

 والمحافةين"
أمهههها  النسهههه ة فيمهههها يخههههل الج ائههههر، فههههسن رئههههيس الجم وريههههة هههههو القائههههد اإلداري  

األعلهههى الهههذي ينهههذل   قيهههادة السهههلذة التنفيذيهههة فهههي الدولهههة ويقهههوم بتفهههويض  عهههض مهههن 
ات صهههالحيات  الهههى مسهههتولي المصهههلحة التا عهههة لرئاسهههت  والتهههي تتهههولى ممارسهههة الصهههالحي

المفونة ل ا من قب  رئيس الجم ورية الى جانب االختصاصات المقررة فهي النصهول 
 القانونية 

، الذي تم في ما 1٩٩6، و1٩8٩وقد تجلت الصورة   د  وانح في دستور  
تحديد السلذات التي ال يجو  لرئيس الجم ورية تفوين ا نتيجة استحدال  عض 

والقنائي واالست اري، والتي يختل رئيس المتسسات الدستورية في المجا  الت ريعي 
 الجم ورية  سلذة تعين أعنائ ا 

في نص ا "ال يجو    ي حا  من األحوا   1٩٩6( من دستور 87وقد حددت المادة )
أن يفوض رئيس الجم ورية سلذت  في تعين رئيس الحدومة وأعنائ ا ودذا رتوسات 

من مصر والج ائر في هذا  وقد سار لبنان منحى د  (٢)……"المتسسات الدستورية
 المنوا  

 
 الفةع الثاني 

 تنظ م التفو ض اإلداةي بتشةيعات خاصه ومتفةقه
                                                           

(1 )
 .244انظر: د.محمد رفعت عبدالوهاب، ود.عبدالغني البيسوني، مصدر سابق، ص 

(2 )
 (.87المادة ) 1996راجع دستور الجمهورية الجزائرية 
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 الذ   هذا هو األسلوب الثاني متداه عدم اصدار ت ري  عام ينةم عملية 
نما تتم عملية تنةيم التفويض  التفويض اإلداري وعلى دافة المستويات اإلدارية، وا 

وقد سار الم رع العراقي على هذا  ، خاصة ومتفرقة ت ريعات االختصال من خال 
 االتجاه، اذا لم يتم اصدار ت ري  عام خال  عملية تنةيم االختصال 

وهناك أمثلة عديدة في الت ريعات العادية في هذا النذاا التي تجي  لصاحب  
-االختصال تفويض  عض اختصاصات  نذدر من ا على سبي  المثا  ال الحصر: 

دة الحادية واألرمعون من قانون التقاعد والنمان االجتماعي للعما  أجا ت الما
،   ن للمدير العام صالحية تفويض أحد موةفي المتسسة جمي  1٩71( لسنة ٣٩رقم)

صالحيات التفتيا المنصول علي ا في الفص  الثاني ع ر من قانون العم  رقم 
  1٩7٠لسنة 151
( 4٣قانون التسجي  العقاري رقم )( من 1٠8( من المادة)٣دما خولت الفقرة ) -

المعد ، مدير دائرة التسجي  العقاري أن يفوض معاوني  م  أحد 1٩71لسنة 
 …الكت ة في المديريات أخذ اإلقرار سواء تم اإلقرار في نفس الدائرة أم خارج ا

( من نفس القانون لرئيس الدائرة أن يفوض أي من 17٠دما أعذت المادة )
 على العقار المرهون  عد انت اء مدة التبليغ الموةفين بون  اليد 

لم ينل على أي صوره  ٢٠٠5ومن المالحظ، أن الدستور العراقي النافذ لعام  
 من صور التفويض 

والتفويض عمومًا  خصي ينت ي بخروط الرئيس الذي صدر عن  من الخدمة، 
 ن يعاد العم  ( أواًل  1٣8والتفويض لم يرد في الدستور العراقي حيل ذدرت المادة )

 األحدام الخاصة لرئيس الجم ورية يعد دورة واحدة الحقة لنفاذ الدستور، والصالحيات 
( من  لم تنل على منح 7٣الواردة في الدستور لرئيس الجم ورية خصوصًا المادة )

تفويض لنائ   أو لرئيس الو راء أو غيره أي صالحية من هذه، الصالحيات والدستور 
عذى هذه الصالحيات لرئيس الجم ورية فان رئيس الجم ورية علي  أن العراقي عندما أ 

 يقوم ب ذه االختصاصات وليس ل  د ص  عام أن يفوض نائ   
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ومههن الجههدير  الههذدر، أن النةههام السياسههي فههي العههراا هههو نةههام برلمههاني ولههيس  
   ٢٠٠٣نةامًا رئاسيًا دما دان علي  الحا  قب  عام 

 المطلب الثالث
 خصي من التفو ض اإلداةي موقفنا الش

وليد حاجات  –في الدولة القانونية  –من جانبنا نر ، أن النةام القانوني 
المجتم  وتذلعات  نحو المستقب  األفن ، ويتهير بتهير الةرو  االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية، اال أن  في د  األحوا  ين هي ان يدون معبرًا عن  ما  األفراد في تحقي  

 ت م وذموحات م المتجددة حاجا
ومما ال ريب في  أن القانون اإلداري هو قانون حديل الن  ة ولد من رحم 
القناء اإلداري ونةريات الفق اء ومن حاجات األفراد، ولذلك دان القانون اإلداري اكثر 

 مرونة واستجا ة لمتذل ات الحياة اليومية 
اسات واستراتيجيات تتعام  ودانت اإلدارة أحد العوام  األساسية في ون  سي

م  الةرو  التي تواج  ا في العم  وتتعام  م  تلك الةرو    ساليب علمية حديثة 
مناس ة لتحقي  أهدا  المنةمة في سرعة انجا  االعما  المناذة ب ا،  االستفادة من 

 الوقائ  القنائية ونةريات الفق اء 
ترض ويقيم قرينة على ومما ال ك اذ يوسد القانون االختصال ل خل ف و يف

ان  االكف  في ممارسة هذا االختصال، وهذه القرينة يفترض قيام ا في جمي  
الحاالت، وال يح  ل  التنا   عن ممارسة هذا االختصال تجاه سلذة رئاسية أو 

 مرتوسية 
ولكن قد تذرأ ةرو  تحتم ممارسة االختصال من غير صاح   األصلي، 

من رحم تلك الةرو  والعوائ  الذارئة، ودانت الداف   لسبب ذارئ، لذلك ولد التفويض
 الرئيسي لتنةيم  من الناحية الت ريعية 

وفي هذا الصدد نود أن ن ير   د  موج  الى أهم تلك الدواف ، من ا  يادة 
العبء على األصي  السيما اذا ذلك العبء يتم  صفة الدوام، دما أن أسلوب التفويض 
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ة توسي  االختصاصات، دما أن التفويض  حد ذات  يحق  يعتبر أكثر مرونة من اعاد
 عدم التردي  في النةام القانوني اإلداري 

وم  د  ذلك فان األصي  هو صاحب الح  في التفويض من عدم ، وتحديد 
ال خل المفوض الي  وتقييد التفويض أو اذالق  أو ان اته في نوء  خصية وقدرة 

يض اإلداري وسيلة مثلى لتدريب المرتوسين و رع وم ارة المفوض الي ، دما يعد التفو 
الثقة وروم االندفاع لدي م في ممارسة االختصال المود  الي م من قب  رتسائ م 

 وخل  قيادات ادارية جديدة منافة  
ومن الجدير  الذدر في هذا الصدد، أن االختصال التي تمارس  احد  

قوم أحد  السلذات بتفوين  الى ال يئات  موجب الدستور أو القانون ال يجو  أن ت
 هيئة أو  خل  خر 

ولكن م  صعو ات ممارسة العديد من الم ام المودلة الى اإلدارة وخاصة م  
اال دياد ال ائ  ألع اء األدارة في اآلونة األخيرة، لذا اص ح من النرورات العملية أن 
ين تقوم هذه السلذات بتفويض ج ء من اختصاص ا الى سلذات وا خال  خر 

 لتخفيف األع اء المت ايدة على داهل ا 
الواقع هناك عدة تساؤالت تطةح في هذا الصدد؟ التساؤل األول: ما هو سبب 
توزيع االختصاص على دةبتين بداًل من من  االختصاص مباشةة مةة واحدة لعدد 

 أكبة من الموظفين؟
ية  حيل أن التفويض يحتوي على درجة من المرونة العال –ةأيي  –والح  في 

يستذي  المفوض الي  ممارسة االختصاصات المفونة الي  وتحت ا را  ورقا ة 
األصي ،  معنى  خر يعتبر التفويض  مثا ة الوسيلة المثلى للتدريب واخت ار قدرة 

  بهة أولىوم ارة المفوض الي  في تسنم  منصب قيادي في المستقب  هذا من 
ل يد  التنةيمي  العدد الموجود التفويض يسمح   ن ي ه  ا ومن بهة ثان ة

من الموةفين دون الحاجة الى تعيين عدد دبير من الموةفين و يادة في أع اء ونفقات 
 المنةمة، ولذلك ف و حالة وقتية وذارئة في أحيان دثيرة 
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وجدير  الذدر اإل ارة الى ان تفويض االختصال يتعين ان يدون ل  سند 
صونًا واالستثناء م روعًا،  معنى  خر وجود نل قانوني يسمح    حتى يدون المبدأ م

 قانوني  ذن  التفويض 
لماذا يعتبر القناء اإلداري تصرفات  عض الموةفين  التساؤل الثاني:

الفعليين غير الرسميين تصرفات صحيحة على الرغم من ممارسة هذه التصرفات في 
 الةرو  االعتياديةي

الذي يمارس الوةيفة  وظف العامالمذي بدء، يجدر اإل ارة الى أن  – ادئ 
 العامة يجب أن يدون تعيين  وفقًا للنوا ا وال روق القانونية الصحيحة 

ف و يمارس الوةيفة العامة نتيجة ةرو  استثنائية مث   أما الموظف الفعلي 
الخ، جراء اختفاء او تهيب الموةفون …الحرب، ال ال  ، الفينانات، االنذرا ات،

 عن وةائف م فيح  محل م العموميون متخلفين 
ف و ذلك ال خل الذي ال يملك صفة الموةف سواء  أما الموظف الظاهة 

 ذالن تولي الوةيفة، او ان  لم يدلف اصاًل من الج ة المختصة بتولي الوةيفة 
 العامة 

فان التفويض يدون صحيحًا ومنتجًا ألثارة وال ي و   ل س  وبناَء على ما تقدم 
الموةف المفوض الي  موةفًا عامًا وان أمر تعين  وفقًا  أو غموض عندما يدون 

 للنوا ا وال روق القانونية الصحيحة 
اما فيما يخل الموةف الفعلي، فان القاعدة العامة تقني  ان  ال يح  لبفراد 
العاديين ممارسة م مات الوةيفية العامة من دون تعيين أو تفويض الن م يدونون 

 جمي  تصرفات م  اذل   مهتصبين للسلذة ل ا وتق 
اال أن  دما هو معرو  أن لك  قاعدة استثناء، وهذا االستثناء يذل  نةرية 
الموةف الفعلي وة رت هذه النةرية في ةرو  الحروب والثورات والكوارل الذبيعية 

 استمرارًا لمبدأ الحفاظ على سير عم  المراف  العامة  انتةام واذراد 
لفرنسي ب ذه التصرفات خالفًا لبص ، ودذا الحا  وقد اعتر  الفق  والقناء ا

  النس ة ل عض اآلثار القانونية المترت ة على ذلك 
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ونعتقد أن الفق  والقناء اعتبر هذه التصرفات صحيحة العت ارات تتعل  
 نرورة سير المراف  العامة  انتةام وأذراد، وذلك لتهيب الموةفون العمومين لدواعي 

  ا  نفًا استثنائية ا رنا الي
ان دانت نةرية الموةف الفعلي امدانية تذبيق ا في  ومن بانبنا نة  

الةرو  االستثنائية، فان هذه النةرية ال يمدن العم  ب ا او اجا ة التصرفات التي يقوم 
 ب ا أفراد في الةرو  االعتيادية النتفاء العلة 

عند ان يار  م في العراا٢٠٠٣وفي هذا الصدد نذدر أمثلة على ذلك في عام 
متسسات الدولة وحدول حاالت من الفونى واالرت اك وتهيب الموةفون العموميون 
عن دوائرهم، ة ر  عض األ خال او المنةمات المدنية  الحفاظ على  عض من 
المراف  العامة ال امة التي تخل حياة االفراد اليومية دالمست فيات ومراف  الماء 

 والك رماء وغيرها 
اننا نعتقد أن هذه الحالة تسري في الةرو   ص الموظف الظاهة أما ف ما يخ

االعتيادية، مثا  على ذلك يتم تعيين  خل في وةيفة عامة ثم يتنح  عد ذلك أن  لم 
يدن مستوفيًا لل روق القانونية المذلو ة في التعيين، أو أن اجراءات تعين  ي وم ا أحد 

عام  م اولة اختصاصات  دان احي  على أو أوج  ال ذالن، أو ان  فقد صفة الموةف ال
 التقاعد او تم سحب يده من الوةيفة او تم فصل  

وعلى ذلك، ان الموةف الفعلي والموةف الةاهر ي تردان  صفة واحدة وهي 
أن دلي ما استثناء من صفة الموةف العام، ويفترقان أن الموةف الفعلي ما هو اال 

سير المراف  العامة  انتةام واذراد، أما الموةف وليد لةرو  استثنائية، اعمااًل لمبدأ 
 الةاهر فيدون وجوده نتيجة خذ  في الةرو  العادية وليس لةرو  استثنائية 

أن الموةف الفعلي يمدن اجا ة تفوين  ونذل  على  –ةأي  -في  –والح  
هذا التفويض  التفويض الالح ، أما الموةف الةاهر فسننا ال نذهب الى اجا ة صحة 

جراءات التي قام ب ا، وتعد جمي  التصرفات التي مارس ا  اذلة  استثناء االعما  اإل
صدار القرارات اإلدارية   التي ليس ل ا عالقة في تكوين وا 
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نسج  مالحةاتنا اآلتية على اعت ار صحة اجراءات وتصرفات  ومن بانبا 
ية، في واق  الموةف الةاهر بذريعة حماية االفراد ومصالح م على اعت ار حسن الن

األمر ان الحياة العملية ت ير ان الموةف الذي يتم تعينن  جديدًا يدون بدرجة دنيا من 
سلم الدرجات الوةيفية،  معنى ال يدون  مقدوره الم اردة في تكوين قرار اداري يتعل  
 حقوا ومصالح االفراد، ودذلك ال يدون  مقدوره الم اردة في تكوين قرار اداري يتعل  

ومصالح األفراد، ودذلك ال يدون  مقدوره ابرام العقود اإلدارية وهو حديل الع د   حقوا 
 الوةيفة العامة، دما أن  يمني فترة   رين على وجوده في الوةيفة يسقا ح  اإلدارة 
في سحب او الهاء القرار اإلداري الخال بتعين  ما لم يدن مقترنًا  ها او خداع من 

يض موةف حديل الع د  الوةيفة   عما  من الرئيس جان  ، ومن غير المسلم تفو 
 األعلى 

أما في حالة احالة الموةف على التقاعد او سحب يده من الوةيفة فالمس لة 
هنا أس    دثير من حالة تعيين الموةف دون اكما  ال روق القانونية الخاصة بتعيين  

مال  وهو محا  على ألن  من غير المعقو  ان يمارس الموةف المحا  على التقاعد أع
التقاعد او مسحو   يده من الوةيفة في محيا  مالئ  ورتسائ  في الوةيفة، الن 
ممارسة االختصال ال يمدن ان يقوم    لوحده وانما هي مجموعة اجراءات مترا ذة 
ن قيام   العم  ي ير الى وجود سوء النية وهو على دراية   عن ا م  ال عض اآلخر، وا 

 سحو ة يده من الوةيفة   ن  متقاعد أو م
الذي ورد في مجا   حثنا هذا هو ه  ان للو ير اجا ة تخوي   التساؤل الثالث:

سلذات  داًل او ج ء لك ار موةفين الو ارةي وه  للو ير او رئيس الدائرة ان يتجاو  
يجب علينا  بدء  –ذي  -بادئ الموةف الى غيره في عمل  نفس  او من عم  غيرهي

نل اآلذن في التفويض ففي الت ري  الفرنسي لم يرد نل وانح معين معرفة مرت ة ال
يحدد استناد التفويض علي ، مما أد  ذلك الى فسح المجا  للقناء والفق   الرجوع الى 

 األصو  والقواعد العامة في القانون اإلداري 
استنادًا الى مرسوم وال  –دقاعدة عامة  – وخالصة القول يبوز التفو ض

من ذلك، سواء أكان االختصال الذي يرد علي  التفويض مقررًا  قانون او يصح   ق  



 التفويض في القانون اإلداري

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

186 

 مرسوم بسداة أدنى من المرسوم غير أن  يل م ان يستند التفويض الى نل في الدستور 
 النس ة الى االختصاصات المقررة في الدستور، ويل م ان يستند الى نل في القانون 

، والتي يمن  القانون التفويض ب ا صراحة او  النس ة الى االختصاصات المقررة  قانون 
نمنًا، أو يدون التفويض في ا يذهب  نمانة مقرره لبفراد، تتمث  في تصدي 

 االختصال بنفس  
ويستوي في د  ما سب  تفويض االختصال وتفويض التوقي ، وتجدر اإل ارة 

،  معنى الى ان القناء الفرنسي يذلب في  عض المونوعات اذنًا خاصًا  التفويض
 ان  ال يدتفي  النل االذن في التفويض 

ال يوجد نل يحدد مرت ة النل الذي ي ذن  –دما في فرنسا  –في مصر 
  التفويض، على الرغم من وجود اتفاا بين ما على وجوب استناد التفويض الى نل 

ويتنح أن القانون المصري يفرا في هذا الخصول بين نوعين من 
 وعات الدستورية والمونوعات اإلدارية المونوعات وهما: المون

وهي المونوعات التي ال يجو  التفويض في ا حتى  المونوعات الدستوةية: -أوالً 
 قانون وحدم ا واحد في القانونين الفرنسي والمصري، فال تفويض في المستولية 
السياسية دما نةم ا الدستور، وال تفويض في االختصاصات التي أ ار الي ا الدستور 

 ذات  اال بنل دستوري يسمح بذلك 
األمر ليس دما هو الحا  في القانون الفرنسي حيل من  المونوعات اإلداةية: -ثان اً 

المالحظ ان القانون الفرنسي يجي  التفويض في المونوعات  موجب مرسوم، ويسري 
األمر حتى  النس ة لالختصاصات المخولة  موجب القوانين ويع   السبب في ذلك الى 

ثرة االحدام القنائية المعرونة على القناء الفرنسي، في حين يفتقر القانون د
 اإلداري المصري الى ندرة االحدام والفتاو  ودذلك صعو ة الك ف عن ا 

الى نل المادة السا عة من قانون السلذة  –سا قًا  –وفي العراا، أ رنا 
  التنفيذية وما تنمنت  وال نريد في هذا المجا  تكرار ذلك

أما فيما يخل ال ذر الثاني من تساتلنا هو ه  للو ير أو رئيس الدائرة ان 
 يتجاو  الموةف الى غيره في عمل  نفس  أو في عم   خري
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القاعدة العامة ان تو ي  السلذة بين الموةفين من درجة واحدة أو من درجات 
م بواج   متفاوتة يراعى في ا االختصال والكفاية والمصلحة العامة  حيل د  يقو 

 المناق    
أن الو ير أو رئيس الدائرة ال يملك ان يسلب  وتأس سًا على ما تقدم نة  

الموةف ح  من حقوق  التي منح ا ل  القانون عماًل  قاعدة الهرم  الهنم، ومن ح  
 الموةف التمت   االختصال الذي منح  اياه القانون 

وني أو غف  عن  الت ري  أن االختصال الذي لم يرد    نل قان ولكننا نة  
 يدون من سلذة الو ير أو رئيس الدائرة منح  من عدم  
هو ه  أن للج ة صاح ة  والتساؤل الةابع الذي وةد في محل بحثنا 

 خل  –المفوض الي ا  –االختصال )المفوض( ان يلهي قرارات ال يئة او السلذة 
 ام هيئةي

ام هيئة   داء   خل –األص  هو ان تقوم الج ة صاح ة االختصال 
االختصال المناق ب ا واالستثناء هو تفويض االختصال الى هيئة او  خل  خر 
في حالة وجود أذن  مر  التفويض، و ما أن التفويض هو عم  اختياري يقوم على 
أساس المصلحة العامة، ف ننا نر  من ح  ج ة التفويض ان اء التفويض أو تعديل  أو 

 حب التفويض الهاته ولكن ليس من حق ا س
 معنى  خر ان  ال يجو  سحب القرارات واألعما  اإلدارية األخر  الصادرة 
عن الج ة المفوض الي ا، ألن  دما هو معلوم ان السحب يفترا عن اإللهاء من حيل 
ان سحب القرار اإلداري يعني ان اء مفعو  القرار اإلداري من تاريخ صدوره، بينما 

 قرار اإللهاء بدون اثر رجعي  اإللهاء يدون من تاريخ صدور
و هية استقرار المراك  القانونية وعدم هدر حقوا الهير يدون ليس من ح  
المفوض سحب القرارات اإلدارية الصادرة عن ج ة المفوض الي  وانما الهاء أمر 

 التفويض او تعديل  فقا 
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هي  وهو ما وختامًا لإلبابة على التساؤل الخامس واألخية الواةد في بحثنا
الوسيلة االجد  نفعًا في التنةيم اإلداري، اصدار ت ري  عام أم ت ري  خال لتنةيم 

 عملية تفويض االختصال اإلداريي
اختلفت اتجاهات الت ري  المقارن في تنةيم التفويض اإلداري، واستخدمت 
اسلومين في هذا المجا    د  عام وهو اما اصدار ت ري  عام، ومن الدو  التي سارت 

هذا األسلوب هي مصر، ولبنان، اذ استخدم الم رع المصري هذا األسلوب ألو   على
ثم ح  محل   ٣٩٠ القانون  1٩56مرة بسصدار ت ري  عام ينةم التفويض في عام 

  1٩67لسنة  4٢القانون رقم 
دما نحى الم ترع اللبناني نحي الم ترع المصري عندما نةم التفويض 

  1٩5٩لسنة  111 المرسوم رقم 
هو اصدار ت ريعات خاصة  أما األسلوب الثاني في تنظ م التفو ض اإلداةي 

ومتفرقة، ومن الدو  التي اخذت ب ذا االتجاه، العراا والج ائر على سبي  المثا  ال 
 الحصر 

الم ترع العراقي والج ائري لم يبد أهمية وعناية خاصة ألسلوب  والمالحظ ان 
واألسس العامة للتفويض وفقًا لبحدام القانونية التفويض، وذلك من حيل ون  القواعد 

التي يخن  ل ا  اإلنافة الى عدم التوس  في اقراره وتنةيم  من الناحية النةرية 
مقارنة  الت ريعات األخر ، فنالحظ ان الم ترع المصري ادرك أهمية التفويض من 

تونيح  روذ  خال  تنةيم  بت ري  عام دما ذدرنا  نفًا من أج  تس ي  العم     و 
 وأحدام  القانونية 

لك يدون قد انت ا االسلومين دما ذهب الم رع المصري ب ذا االتجاه اينًا ومذ
سيما في - النةر ألهمية التفويض اإلداري في التنةيم القانوني  من بانبنا نة  ، معاً 

ن يب  الم ترع العراقي الى ون  قانون عام ينةم حالة التفويض  –عصرنا الحالي
داري من حيل  روذ  ونوا ذ  واسس العم    ، ومن ثم اصدار ت ريعات متفرقة اإل

وخاصة دلما دانت هناك حاجة ملحة ونرورة ين هي اتخاذ اجراءها في هذا الصدد، 
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 معنى ينت ا االسلومين معًا الج  تس ي  عم  النةام اإلداري وتجاو  العق ات التي 
 تحي  دون نجاح  

 
 خاتمة

استنا لمونوع التفويض اإلداري، ان عملية التفويض اتنح من خال  در 
اإلداري نةام اداري مستق   حد ذات ، من حيل أهميت ، وأحدام  القانونية التي يتمي  
ب ا عن غيره من األنةمة القانونية الم اب ة ل  في ممارسة االختصاصات دالحلو  

التفويض الت ريعي واالنا ة واالستخال  ونق  االختصال ومين التفويض اإلداري و 
 واخيرًا التميي  بين التفويض اإلداري ونةرية الموةف الفعلي 

وعلى ذلك يجب ان تمارس االختصاصات المفونة على حقيقت ا وليس مجرد 
وسيلة لت رب الرتساء من المستولية والقاء العبء على المرتوسين، ومن  ف سلوب 

نصول القانونية واللوائح التفويض يجب أن يدون   د  صريح ووانح، وفقًا لل
التنةيمية حتى تكون القرارات اإلدارية الصادرة  التفويض م روعة وغير معي ة تحق  

 األهدا  األساسية للمتسسات التكنولوجيا الحديثة 
وقد توصلنا في دراستنا هذه الى االستنتاجات والتوصيات اآلتية وعلى النحو 

 اآلتي:
 

 االستنتابات: -أوالً 
اإلداري وسيلة قانونية هامة وحيوية في النةام القانوني اإلداري،  يعد التفويض -1

اذ ان  يعم  على تذلي  الصعو ات والعق ات التي تواج  العم  اإلداري، 
 وتحسين دفاءة الج ا  اإلداري وسرعة اإلنجا  

نةام التفويض اإلداري نقيض المرد ية، اذ ان  يعم  على عدم التردي  في  -٢
د الرئيس األعلى، وهو بذلك يتدي الى تقليل الروتين حصر االختصاصات بي

 وسرعة انجا  العم  و دفاءة وفعالية عالية 



 التفويض في القانون اإلداري

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

190 

التفويض اإلداري هو األسلوب الصحيح لخل  فئات ادارية قيادية جديدة وتنمية  -٣
 قدرات م اإلدارية   د  يتناسب وةرو  المرحلة وتعقيدات ا 

نونية مدتو ة وصريحة يمارس التفويض اإلداري وف   روق ونوا ا قا -4
ووانحة، ويترتب على مخالفة قواعد التفويض  ذالن د  التصرفات التي تبنى 

 على ذلك، ويت دد  عض الفق  في ذلك 
تفويض االختصال يرتب مسئولية م دوجة، أي مسئولية المفوض الي  أمام  -5

، المفوض، ومسئولية األخير امام رئيس  الم ا ر او السلذة التي تعلوه م ا رة
بخال  تفويض التوقي  الذي تقوم مستولية المفوض فقا، اال ان  ي ترق على 

ال تحققت مستوليت    المفوض الي  االلت ام  حدود التفويض وا 
التفويض في علم القانون يسير   د  متواٍ  م  نةرية االختصال، فاذا دان  -6

القانون هو الذي يحدد االختصال، ف و المسئوو  عن تعدي  هذا 
صال، وعلى ذلك فان التفويض اإلداري يعد عاماًل هامًا من عوام  االخت

تحقي  اإلصالم اإلداري من خال  تو ي  االختصاصات الى العاملين   د  
 صحيح 

 
 التوص ات: -ثان اً 
نقترم على الم رع العراقي ون  تنةيم التفويض اإلداري  قانون مستق  يدف   -1

    أي ل س او غموض ممارسة التفويض   د  قانوني وانح ال ي و 
نرت ي ن ر قرار التفويض   د  علني في الصحف الرسمية وون  نسخة في  -٢

األماكن المخصصة، وذلك للحفاظ على حقوا المتعاملين م  اإلدارة  حسن 
 نية 

نر  نرورة االهتمام بنةام التفويض اإلداري سواء من الناحية القانونية او من  -٣
ومن جي دقي  إل الة الهموض وااللت اس الناحية العملية وف  أسلوب علمي 

 والتعقيد الذي ينتا   
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وأخيرًا ن م  أن ينا  نةام التفويض قدرًا واهتمامًا دبيرًا من الم رع العراقي، وأن  -4
يستل م هذه األهمية من النةم اإلدارية في البلدان المتقدمة في هذا المنمار، 

الموةفين  هية نجام  ومراعاة تو ي  االختصاصات على اكبر قدر ممدن من
 وتحقي  الهاية المرجوة في النةام اإلداري 
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