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 :املقدمـة
اذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب فان هذا الشعب هو الذي يتولى ادارة 

عنذدما كذان عذدد     يونذان القديمذة  مطبقذا فذي ال   نمذا كذا  شؤونه بصورة مباشرة وهذذا  
المواطنين في الدولة الواحدة ال يتجاوز بضعة االف اال أنها اليوم أصبحت صذعبة  

ق بسذبب الييذادة السذكانية الها ةذة وزيذادة المشذاكل التذي        ان لم نقل مسذتحيةة التطبيذ  
تحتذذذال الذذذى حةذذذوم  ذذذريعة ممذذذا ولنذذذد اذذذرورة اال ذذذتعانة ب  امذذذة مؤ سذذذا  ذا   
تخصصا  مختةفة تتولى مهمذة ددارة شذؤون الذبند نيابذة عذن الجماعذةن ممذا نذت          
عذذن ذلذذد والدة مبذذدأ الفصذذل بذذين السذذةطا ن فبذذدأ  السذذةطا  الذذ ن  فذذي الدولذذة      

تشريعية والتنفيذية والقضا ية( بتنظيم شؤونها والقيام بالمهام المناطة بهذان عةذى   )ال
هذا المنوام برز الدور الريادي لةسةطة التشريعية لكونها المرجع األ اس والمعبِّر 
عذذن حقذذوم المذذواطنين وطموحذذاتهمن فتمذذت دناطذذة العديذذد مذذن المهذذام والو ذذا         

دورا ر يسذذذاي فذذذي حذذذل المشذذذاكل التذذذي  المتعذذددة بهذذذا وأصذذذبحت البرلمانذذذا  تةعذذذب 
تصاحب المجتمع وتطوره من خنم د رار المشاريع التي تنظم هذا النشاط او تةد 
او من خذنم  يامهذا بمرا بذة حسذن  ذير وأداؤ المؤ سذا  المختةفذة فذي المجتمذعن          

 بحيث أصبحت البرلمانا  الذراع القوي لةمجتمع من أجل د امة الحكم الصالح.
لة وديمومتها يرتبط بمدى نشاطا  الدولة وفاعةيتهان فأجهية الدولة ان بقاؤ الدو

الفعاليا  التي تحفظ لهذا كيانهذا و ذةطانها عةذى الجميذع       بأجراؤتتولى مهمة القيام 
وهذه الفعاليا   د تكون ذا  آثار طبيعية عةى المواطنين أو انها تمسهم فذي أك ذر   

أن تكذون هذذه التصذرفا      من جانب وخصوصا بعض التصرفا  الماليةن وألجذل 
عةى  در مسذتوى التحذديا  وتحقذق اهدافذه المطةوبذة فقذد تذم اناطتهذا الذى السذةطة           
التشريعية لكون البرلمان هو المعبر الحقيقي عن ارادة الشعب ورغباته و د تم ذل  

بعض العقذود حيذث  دن السذةطة التنفيذيذة ومذن خذنم        بأبرامهذه النشاطا  المالية 
المنوطة بهذا تحتذال دلذى دبذرام العديذد مذن العقذود وخصوصذا مذا          ممار تها لةمهام 
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تسذذهيل عمةيذذة تقذذديم الخذذدما  لةمجتمذذع     ألجذذلن (7) يطةذذق عةيهذذا العقذذود ا داريذذة  
وتطذذويره وخصوصذذا فذذي و تنذذا الحااذذرن حيذذث تو ذذع مهذذام الحكومذذة وزاد          
الصعوبا  والمشاكل التي تواجه المجتمع مما يتطةذب االمذر اال ذتعانة بأشذخا      
القطاع الخا  )الوطني او األجنبي( لةمشاركة في تقديم أفضذل الخذدما ن وبنذاؤاي    
عةى ذلد فقد تم دناطة مهمة دبرام العقود وتنفيذها بالسةطة التنفيذية با ت ناؤ بعض 

والمؤثرة عةى مستقبل اال تصذاد الذوطني لةذدوم دذش اشذترط ألجذل       (2) العقود الهامة
رورة ا تحصذام موافقذة البرلمذان ويمكذن تحديذد      دخوم هذه العقود حيي التنفيذ اذ 

 أهم هذه العقود باآلتي:
 

 المبحث االول: عقود القرض العام.
 المبحث الثاني: عقود امتياز المرافق العامة.

 

 املبحث االول
 عقود القرض العام 

دذا كان المقصود بالقرض العام هو المام الذذي تسذتطيع الدولذة الحصذوم عةيذه      
لمصاري  الوطنية أو من األجانب والبنوك مقابل فا دة تةتيم بها من المواطنين وا

الدولة لدفعها لةطرف اآلخر وفقذا لشذروط معينذةن فذان عمةيذة الحصذوم عةذى هذذه         
االموام تمن تنظيمها من خذنم اتفذام مذا بذين الطذرفين تسذمى بعقذد القذرض العذامن          

                          

( تحيط اشكاليا  ك يرة بالمعيار المتبع لتمييي العقود االدارية  بسبب وجود أك ر من معيار لتمييي هذه 7)
كتور  ةيمان محمد الطمذاوي  العقود  واؤ أكان ) بتحديد القانون( أو )بطبيعة هذه العقود(ن دال ان الد

يؤكذذد بذذأن العقذذد االداري هذذو العقذذد م الذذذي يبرمذذه شذذخ  معنذذوي عذذام بقصذذد تيسذذير مرفذذق عذذام أو  
تنظيمه ن وتظهر فيه نية االدارة في االخذ بأحكام القانون العامن وأيذة ذلذد أن يتضذمن العقذد شذروطا      

د مذع االدارة االشذتراك مباشذرة فذي     وغير مألوفذة فذي القذانون الخذا  أو ان يخذوم المتعا ذ       ا ت نا ية
ن مطبعذة جامعذة عذين    5ن ط-درا ذة مقارنذة  –تسيير المرفق العامم ن اال ذ  العامذة لةعقذود االداريذة     

 .59ن  7997الشم ن مصرن 
( دن اهم العقود االدارية في الو ت الحاار يحدد بـ )عقد امتياز المرافق العامةن عقد االشغام العامةن 2)

نقلن عقد تقديم المعاونةن عقود البيع والشراؤ التي تبرمها االدارةن عقد القرض العامن عقد التوريد وال
عقود االيجارن عقود العملن عقود التعهد باالنتظام في الدرا ة وخدمة الدولذة( ولةتفصذيل حذوم هذذه     

 العقود يراجع:
ن القيذذت عةذذى طذذن   ا ذذتاذنا الذذدكتور عبذذدالرحمن رحذذيم عبذذدا ن محااذذرا  فذذي العقذذود االداريذذة         

/ 2001الدار ا  العةيذان دكتذوراهن القسذم العذام فذي كةيذة القذانونن جامعذة السذةيمانية لةعذام الدرا ذي            
2001 . 

 . 701د.  ةيمان محمد الطماوين اال   العامة لةعقود االداريةن المصدر السابقن      
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قذذد وبيذذان أهذذم حيذذث يذذتم مذذن خذذنم هذذذا العقذذد تحديذذد حقذذوم والتيامذذا  طرفذذي الع
الشروط المتعةقذة بنسذبة الفوا ذد ومواعيذد دفذع األمذوام وآليذة انتهذاؤ العقذد واالثذار           

 .(7)المترتبة عنها والمسؤوليا  الناجمة عن اخنم أحد الطرفين بمضمونها
ماليذذذا يتعةذذق بحااذذر المجتمذذذع    ارتباطذذا تعذذد   لألمذذذوامدن عمةيذذة اال ذذتقراض   

عةذى الخيانذة العامذة فذي الو ذت الحااذرن       ومستقبةه حيذث يترتذب عةيهذا مديونيذة     
ويتطةذذب دفذذع مجمذذوع الذذديون والفوا ذذد الناجمذذة عةيذذه فذذي المسذذتقبل منمذذا ي قذذل مذذن  
مييانية الدولة والتياما  األجيام النحقة لكونها اريبة مؤجةة يجب عةى الدولة 

ن وهذذي فذذي حقيقتهذذا عةذذى أنذذواع وصذذور عديذذدةن منهذذا عقذذود   (2) تسذذديدها مسذذتقبني
ن (3)ة )دوليذذة( وعقذذود وطنيذذة )داخةيذذة( وعقذذود اختياريذذة واخذذرى دجباريذذة  خارجيذذ
وااللتيامذذا  التذذي تترتذذب عذذن القذذروض عةذذى مسذذتقبل الذذدوم مذذن    لألثذذارونظذذرا 

فقذذد حرصذذت الذذدوم عةذذى تنظذذيم عمةيذذة د ذذرار القذذروض مذذن   (4)أزمذذا  وكذذوار 
انيذذة خذذنم هيتذذا  منتخبذذة ديمقراطيذذا حتذذى تتذذولى مهمذذة بيذذان أهميذذة وحاجذذة ميي  

الدولة لهذذا المصذدر الممذوم لهذا وتحديذد االطذار القذانوني لهذان وانطن ذا مذن هذذا            
المضمار فمن الضذروري ا تحصذام الموافقذة السذابقة لةبرلمذان  بذل اال ذدام عةذى         

الصذفة القانونيذة لةقذرض كمذا      يال تضذف هذا التصرف القانونين فالموافقة النحقذة  
ن وتصذدر الموافقذة السذابقة لعقذود القذروض      (5) هيذهب اليه الدكتور ا ماعيل مرز

عادة من  بل البرلمان ومن خذنم اجذراؤا  شذكةية وهذي تشذبه تمامذا االجذراؤا         

                          

 ( لةتفصيل حوم هذا النوع من العقد ومضامينه ينظر :7)
ن االصذدار االومن مكتبذة دار ال قافذة لةنشذر والتوزيذعن      2خة  الجبورين العقذود االداريذةن ط   د. محمود 

ن 7ط -درا ذذة مقارنذذة-ن ود. خالذذد خةيذذل الظذذاهرن القذذانون االدارين 24ن  7991عمذذانن االردنن 
 .254ن  7991الكتا  ال انين دار المسيرة لةنشر والتوزيع والطباعةن عمان االردنن 

النامية ك يرا ما تةجذأ الذى عمةيذة اال تذراض  فتواذع نفسذها فذي مو ذع  ذةبي بسذبب االثذار             ( ان الدوم2)
السةبية الناجمة عن عمةية اال تراضن وحوم مؤشرا  هذه العمةية وتذدفق رأس المذام االجنبذي لهذذه     

 الدوم واالثار السةبية الناجمة عنها يراجع:
ن دار الشذذؤون ال قافيذذة  7الخارجيذذة لةذذدوم الناميذذةن ط  د. فذذالح عبذذدالكريم الشذذيخةين معذذالم المديونيذذة       

 .22ن  7990العامةن العرامن 
 . 430د. احمد حافظ الجعوينين ا تصاديا  المالية العامةن مصدر  ابقن       
 ( حوم هذه االنواع لةقروض العامة ينظر:3)
 .390ن  د. السيد المولىن المالية العامةن درا ة اال تصاد العامن مصدر  ابق    
 ( لةتفصيل حوم منمح هذه االزما  وبالتحديد في الدوم النامية يراجع:4)
 .44د. فالح عبدالكريم الشيخةين معالم المديونية الخارجية لةدوم الناميةن مصدر  ابقن      
الموافقذة البذد ان تسذبق عقذد القذرض العذام او       م فذي هذذا الجانذب بذان      ه( يقوم الذدكتور ا ذماعيل مذرز   7)

صذذذفة  حال تصذذح ( مذذذن الد ذذتور الةيبذذذين فالموافقذذة النحقذذذة   749تعهذذدا  التذذي  صذذذدتها المذذادة )   ال
 . 242القانون الد تورين مصدر  ابقن   ن مالتصرف القانوني
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ن ودن اجذذراؤا  عمةيذذة ابذذرام العقذذود ومذذن  (7)المتبعذذة عنذذد ا ذذرار المييانيذذة العامذذة 
اذذمنها عقذذود القذذرض متقاربذذة مذذا بذذين الذذدوم حيذذث نجذذد توافقذذاي بذذين الذذدوم عةذذى  

ال حة هذه العقودن ويتم عراذه عةذى البرلمذان      عدادالسةطة التنفيذية اختصا  
وذلذد  بذذل اال ذذدام عةذذى تو يعذذه با ذت ناؤ الد ذذتور االمريكذذي الذذذي ا ذذر بذذالقروض   
والديون المترتبة عةى الواليا  االمريكية  بل االتحاد دون ان يمنح حذق مصذاد ة   

لذي مر  بذه الواليذا     روض الواليا   الى الكونجرس بسبب الظرف الخا  ا
المتحذذدة االمريكيذذة  بذذل  يذذام االتحذذاد حيذذث يذذن  الد ذذتور المذذذكور بذذان )جميذذع     
الديون المعقودة واالرتباطا  المتفق عةيها  بل ا رار هذا الد تورن تكذون  انونيذة   

.  (2) أمذذام الواليذذا  المتحذذدة طبقذذا لهذذذا الد ذذتور كمذذا هذذي  انونيذذة طبقذذا لنتحذذاد(    
المذذذالي والسيا ذذذي لنتحذذذاد الجديذذذدن فذذذي حذذذين نجذذذد الد ذذذتور   اذذذمانا لن ذذذتقرار

المصري النافذ   د ن ن صراحة عةى انه )ال يجوز لةسةطة التنفيذية عقد  ذروض  
أو االرتباط بمشروع يترتب عةيه انفام مبالغ من خيانة الدولة في فتذرة مقبةذة اال   

نافذذذ بذذأن عمةيذذة  ن  فذذي حذذين أكذذدن الد ذذتور االلمذذاني ال  (3) بموافقذذة مجةذذ  الشذذعب( 
اال تراض تحتال الى تخويل من خنم  انون اتحادي صادر عذن المجةذ  النيذابي    
االتحادي وان يكون هذا التخويذل عةذى  ذدر نفقذا  محذددة أو نفقذا   ابةذة لةتحديذد         
وتتوازن ما بين حجم القروض وحجم اال ت مار المقررة في المييانية امانا لعدم 

ن كما ان الد تور البحريني لعام (4)ـــــادي  لةدولةحصوم خةل في التوازن اال تص
(  د اجاز لةدولة وكذلد لةهيتا  المحةية من بةديا  أو مؤ سا  عامة ان 2002)

تقذذذرض أو تقتذذذرض وفقذذذا لقذذذوانين خاصذذذة واذذذمن االعتمذذذادا  المقذذذررة لهذذذذا       

                          

كقاعذدة عامذة يذتم دصذدار القذروض العامذة بقذانون        م ( يقوم الدكتور السيد المولى في هذا المجام بانه 2)
أصل  اليا عةى الدولة ويتم ل ذلد في دفع فوا د وميايا اخرى عنها وردوحكمة ذلد انها تةقي عبتا م

القروضن اال ان ما ينحظ ان القانون الذي يصدر بالقرض ال يتضمن  واعد آمرة توجه القا مين في 
الدولة وبالتالي ال يعد اال ان يكون  انونا شكةيا شانه في ذلد شأن  انون ربط المييانيذة ويسذت نى فذي    

درا ذذة -الذذدكتور السذذيد المذذولى ن الماليذذة العامذذة منالقذذروض الجبريذذة ب صذذداروانين الخاصذذة ذلذذد القذذ
 . 394ن مصدر  ابقن  -لن تصاد العام

 ( من الد تور االمريكي. 4/7( ن  المادة )3)
(مذن الد ذتور المصذرين وممذا تجذدر المنحظذة وجذود أثذار ا تصذادية لةقذروض            727( ن  المادة )4)

وازن اال تصادي الوطني بحيث ينعك  عةيها  ةباي في ك ير مذن األحيذانن وحذوم هذذه     العامة عةى الت
اآلثار واالنعكا ا  لةقروض العامة: يراجع: د. خالد شحادة الخطيب و د. أحمد زهير شاميةن ا   

 . 259المالية العامةن مصدر  ابقن  
 ( من الد تور االلماني بانه:775( فقد جاؤ في ن  المادة )5)
اال تراضن وكذلد تحمل الكفاال  والتأمينذا  وغيرهذا مذن الضذمانا ن التذي يمكذن أن يترتذب عةيهذا         -7)

نفقا  في السنوا  المالية القادمةن كل هذه االمور تتطةذب تخذوين مذن خذنم  ذانون اتحذادين بحيذث        
ردا  مذن  يكون هذا التخويل  در نفقا  محددة أو نفقا   ابةة لةتحديدن ال يجوز ان يتعذدى حجذم الذوا   

القروض حجم النفقا  المخصصة لن ذت مارا  الذواردة فذي خطذة الموازنذةن يسذمح باال ذت ناؤ فقذط         
لغرض الدفاع اد خةل ما في التوازن اال تصادي الشامل ويتم تنظيم تفاصيل أوفى من خنم  انون 

 اتحادي(.
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 .(2)ن و د  ةد الد تور البحريني في ذلد مسةد الد تور الكويتي نفسه(7)الغرض
لذذذم يتطذذذرم الذذذى عمةيذذذة   نافذذذذوتجذذذدر االشذذذارة الذذذى أن الد ذذذتور العرا ذذذي ال    

اال تراض اال في حدود ايقةن حيث أكند بأن  يا ذا  اال تذراض والتو يذع عةيهذا     
ن مذن دون تحديذد   (3)ودبرامها هي من االختصاصا  الحصرية لةسةطا  االتحادية

يعية والتنفيذية(ن ومع ذلد الجهة االتحادية المختصة بها فيما بين السةطتين )التشر
فان الوا ع العمةذي  ذد أكذد بذأن عمةيذة المصذاد ة لعقذود القذرض العذام يخذت  بهذا            
مجةذذ  النذذوا  االتحذذادين و ذذد  هذذر ذلذذد جةيذذا مذذن خذذنم  يذذام مجةذذ  الذذوزراؤ     
االتحذذادي بعذذرض عقذذود القذذرض المعذذدة لةتو يذذع عةذذى مجةذذ  النذذوا  حيذذث تذذم       

ذلذد صذراحة فذي الد ذتور منعذاي       أنش ين ن  عةىن وكان األولى بالمشرع (4)د راره
اشكالية  ذد تظهذر لةوجذود مذع اذرورة منحهذا صذنحيا  ا ذت نا ية لمعالجذة           اليه

االشذذكاليا  التذذي تترتذذب عذذن ابذذرام هذذذه العقذذود عذذن طريذذق الخذذرول مذذن بعذذض    
المبذذذادا والقواعذذذد اال تصذذذادية ال ابتذذذة والمطبقذذذة كذذذالخرول مذذذن  واعذذذد النظذذذام     

طبذذقن كمذذا أ ذذرنه الد ذذتور السويسذري الذذذي مذذنح السذذةطة االتحاديذذة  اال تصذادي الم 
وتحديداي الجمعية االتحادية عةى أن لهذا الحذق عنذد الضذرورة ان يعمذل ا ذت ناؤا        
مذذن  اعذذدة اال تصذذاد الحذذر  بخصذذو  مذذا يتعةذذق بشذذؤون القذذروض والموااذذيع     

 .(5)المالية العامة االخرى

                          

 ( من الد تور البحريني عةى انه :701( تن  المادة )7)
لعامذذة بقذذانونن ويجذذوز أن تقذذرض الدولذذةن أو أن تكفذذل  راذذا بقذذانون فذذي حذذدود       تعقذذد القذذروض ا -(7)

يجذذذوز لةهيتذذذا  المحةيذذذة مذذذن بةذذذديا    -االعتمذذذادا  المقذذذررة لهذذذذا الغذذذرض بقذذذانون المييانيذذذة .    
 ومؤ سا  عامة ان تقرض أو تقترض او تكفل  راا وفقا لةقوانين الخاصة بها(

 تور الكويتي بأنه )تعقد القروض العامذة بقذانونن ويجذوز أن    ( من الد734( فقد جاؤ في ن  المادة )2)
تقتذذرض الدولذذة أو أن تكفذذل  راذذا بقذذانون أو فذذي دور االعتمذذادا  المقذذررة لهذذذا الغذذرض بقذذانون       

 المييانية(.
( من الد تور النافذ بأن  يا ا  اال تراض والتو يع عةيها ودبرامها هذي مذن   770( فقد نصت المادة )3)

 حصرية لةسةطا  االتحادية دون اال اليم.االختصاصا  ال
( ومن بين تةد العقود )القرض الياباني( و) روض البند الدولي(ن حيذث تذم عذرض هذذه القعذود عةذى       4)

مجة  النوا  وبعد اجراؤ منا شا  طويةذة عةيهذا فقذد تذم ا رارهذا بمذا يحقذق االهذداف المرجذوة مذن           
 عمةية اال تراض والحد من االثار السةبية عنها.

 ( من الد تور السويسري بأنه:700/3( جاؤ في ن  المادة)5)
)يمكن لنتحاد عند الضذرورة أن يعمذل ا ذت ناؤا  مذن  اعذدة اال تصذاد الحذر فيمذا يتعةذق بشذؤون النقذود            

  والقروض واال تصاد الخارجي والمالية العامة(.
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 املبحث الثاني 
 لعامةعقود امتياز املرافق ا

دن المرفق العام هو المؤ سة التذي تتذولى القيذام بنشذاط معذين ذي منفعذة عامذة        
وتخضع لر ابة ودشراف الدولةن وعةيه فان عقود التيام المرافق العامة والتي تعد 
من أهم العقود االدارية هي عبارة عن )تعهد االدارة العامذة بمقتضذى عقذد دداري    

أو شركة( بقصد تنظيم وتشغيل وددارة الى شخ  طبيعي أو معنوي خا )فردا 
 مرفق عام ذي طبيعة ا تصادية ولمدة محددة من اليمن وتحت دشرافها ور ابتهذا( 

المرافذق العامذة عقذد     التذيام ن أو كما يذهب اليه المشرع المدني العرا ذي بذأن م   (7)
ويكذون هذذا العقذد بذين الحكومذة       ا تصاديةالغرض منه ددارة مرفق عام ذي صفة 

رد أو شركة يعهد دليها با ذتغنم المرفذق مذدة محذددة مذن الذيمن بمقتضذى        وبين ف
نو د يكون هذا الفرد أو الشركة وطنيذا أم أجنبيذان ولهذذه العقذود أهميذة       (2)  انونم 

ويترتب عةيها نتا    ةبية وبالتحديد في حالة  (3)ا تصاديةخاصة ألنها ذا  طبيعة 
ن (4)مذن  هذور  فسذاد مذالي ودداري     مذن  بذل شذركة معينذة ومذا يرافقهذا       احتكارهذا 

وا ذذتبعاداي لم ذذل هذذذه المظذذاهر الناجمذذة عذذن  ذذوؤ دبذذرام هذذذه العقذذود فقذذد حرصذذت  
و يفذة المصذاد ة عةذى م ذل هذذه العقذود بالسذةطة التشذريعية          أناطذه الد اتير عةذى  

                          

 .51( د. خالد خةيل الظاهرن القانون االدارين مصدر  ابقن  7)
( المعدم والنافذ والمرافق 7957( لسنة )40( من القانون المدني العرا ي ر م )197/7المادة )( ن  2)

الهيتة أو المصةحة التي تقذوم بالنشذاط الهذادف    م العامة كما يذهب دليه الدكتور خالد خةيل الظاهر هو
 لألشذراف أو  اال دارتهذ الى تحقيق النفع العامن أو كل منظمة عامة تنشؤها السةطة العامذة وتخضذعها   

فذي مؤلفذه: القذانون االدارين المصذدر      معةيها بقصد دشباع حاجا  عامة أو تحقيق المصذةحة العامذة  
 .24السابقن  

( وخصوصا العقود المتعةقة بالطا ة أو النفط ومذا يتفذرم منهذا مذن عمةيذا  تنقيذب وا تكشذاف وكذذلد         3)
   المحةية.القطاع النفطي أو و ا ل االتصاال ب دارةالعقود المتعةقة 

 يطرة منت  واحد عةى دنتال  ةعة أو تسويقهان و د يكذون المنذت  فذردا أو شذركةن     م ( يراد باالحتكار 4)
المسذتهةد بفذرض ثمذن مرتفذع وال يمةذد المسذتهةد اال  بذوم         ا تغنموك يراي ما يؤدي االحتكار  الى 

تصاديون بعذين االرتيذاا الذى    ال من لعدم وجود مصدر آخر لةحصوم عةى السةعةن لذلد ال ينظر اال 
ن دار لةنشذر والتوزيذع ن   22نقن عذن أ ذعد مفذرل وآخذرينن مو ذوعة عذالم السيا ذةن ل         م االحتكار

ن وحوم نظرة الشركا  و القطاع الخا  عموماي فيما يتعةق بمكافحذة  20ن  2004بيرو  لبنانن 
 الفساد يراجع:

الفساد منظورا  وحةوم القطاع الخذا ن ور ذة   د. جون و د.  وليفان والكسندر شكولنكوفن مكافحة  -
و متذاا   27ن  USA .2005منشورة مذن  بذل مركذي المشذروعا  الدوليذة الخاصذةن واشذنطن ن        

 عةى الموا ع االلكترونية االتية::
< http://www.cipe.org > )(25/03/2009) )اخر زيارة لةمو ع 

< http://www.cipe-arabia.org > )(25/03/2009) )اخر زيارة لةمو ع 

http://www.cipe.org/
http://www.cipe-arabia.org/
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( منذه عةذى أن   771( المعدم في المذادة ) 7952حيث أكد الد تور األردني لسنة )
لمذنح أي حذق يتعةذق با ذت مار المنذاجم أو المعذادن أو المرافذق         يعطذي  امتيذاز )كل 

دنن عقذود االمتيذاز المتعةذق     أخذرى العامة يجب أن يصدم عةيه القانون(ن وبعبذارة  
با ذذت مار المنذذاجم أو المعذذادن أو المرافذذق العامذذة يجذذب أن تحصذذل عةذذى مصذذاد ة  

تذذم تصذذديق  السذذةطة التشذذريعية فذذي الممةكذذةن وبموجذذب هذذذا الذذن  الد ذذتوري فقذذد 
هذذذه  ا ذذتغنمن وتفاديذذا لنحتكذذار و ذذوؤ  (7)العديذذد مذذن العقذذود اال تصذذادية الهامذذة  

ن (2)العقود فقد اشترط الد تور الكويتي  ارورة أن تكون مدة هذه العقود محدودة
ن اذ أكذدن الد ذتور الكذويتي    (3)و د  ذةد الد ذتور السذعودي والةبنذاني المسذةد نفسذه      

عقود لمدة معينة دون تحديد  ق  زمني لهان وتركوا ارورة ان يكون نفاذ هذه ال
امر تحديد المدة لةبرلمانن وينحظ في هذا المجام أن د تور جمهورية العرام لم 
يتضذمن نصذذاي صذذريحاي يعذال  الحذذاال  المتعةقذذة بم ذذل هذذه العقذذود وكذذذلد الجهذذا     

تذذي المختصذذة ب برامهذذا وتصذذديقها وخصوصذذا فيمذذا يتعةذذق بعقذذود الذذنفط والغذذاز ال   
أبرمتها حكومة د ةيم كورد تان مما نجم عنها بعذض المشذاكل و ذوؤ التفذاهم بذين      

 ذد أ ذر اذمناي مذن      نافذن وحسب تقديرنا فان الد تور ال(4)حكومتي االتحاد واال ةيم

                          

( ومن بين أهم هذه العقود معقد امتياز شركة مصفاة البتروم االردنية موالذي تم د راره بالقذانون ر ذم   7)
مذذانم والذذذي تذذم ن وكذذذلد معقذذد امتيذذاز شذذركة كهربذذاؤ االردنيذذة المسذذاهمة فذذي ع  7951( لسذذنة 79)

 م.7950( لسنة 50د راره هو اآلخر بالقانون ر م )
ال يمذنح دال بقذانون والذى زمذن      احتكذار ( من الد تور الكويتي النافذ بأنن )كل 753( فقد نصت المادة )2)

 محدود( من دون تحديد هذه المدة والتي غالبا ال يتجاوز عشرين  نة.
 ( يراجع حوم ذلد:3)
 السعودي. نظام اال ا يال( من 75ن  المادة )-
 ( من الد تور الةبناني. 19ن  المادة )-
متها من  بذل  حكومذة د ةذيم كورد ذتان مذع الشذركا  النرويجيذة        حديد العقود النفطية التي تم ابر( وبالت4)

والكندية والكورية الجنوبية وحتى التركية لةتنقيب عذن الذنفط وا ذتخراجهن حيذث تذرى حكومذة د ةذيم        
ن  في حين تذرى الحكومذة   نافذالعقود النفطية المبرمة صحيحة وفقا لةد تور العرا ي ال كورد تان أن

الفدرالية خنف ذلد وعةى الرغم من تشكيل لجان ما بين الطرفين لحل هذه االشذكاليا ن ا ال انذه لذم    
 يتم معالجتها بصورة حا مةن ولةتفصيل حوم ذلد ينظر :

التفاوض حوم العقود النفطيةن تقرير خبري متاا عةى المو ع  ر ي  برلمان كورد تان: من حق اال ةيم-
 االلكتروني :

< http://www.alarnadapaper.com/paper >)(31/03/2009) )اخر زيارة لةمو ع 

العرا ذي لردايذو دجةذة ن     كورد تانن نذ  تصذريح وزيذر الذنفط       ةيم=الشهر تاني يستنكر عقود النفط 
 متاا عةى المو ع االلكتروني: 73:35الساعة  5/72/2001بتاريخ 

<http://www.new.maktoob.com > )(13.03.2009))اخر زيارة لةمو ع 

وزارة النفطن تصريحا  المشهداني عن عقود ا ةيم كورد تان ال تم ل راي أغةبية النذوا ن متذاا عةذى    -
 المو ع االلكتروني:

< http://www.marafea.org/paper >)(31/03/2009) )اخر زيارة لةمو ع 

http://www.alarnadapaper.com/paper
http://www.marafea.org/paper
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( بذذان دبذذرام هذذذه العقذذود وكذذذلد العقذذود    774( و)772خذذنم منطذذوم المذذادتين ) 
عةذذيم والمذوارد الما يذذة الداخةيذة هذذي مذذن   المتعةقذة بالطا ذذة الكهربا يذة والصذذحة والت  

ن بخذنف  (7)االختصاصا  المشتركة ما بين السةطا  االتحاديذة و ذةطا  األ ذاليم   
االلمذاني الذذي يقذر هذو اآلخذر بذأن د ذرار القذوانين          اال ا ي ما يذهب دليه القانون

هذو  المتعةقة بـاال تصاد كـ)المناجم والتعدين والصناعة والطا ة والتأمين الخذا (  
ن وبمذذا أن م فذذي   (2)اذذمن  ذذةطة التشذذريع التنافسذذي مذذا بذذين االتحذذاد والواليذذا        

المجاال  التي يكون فيها التشريع تنافسيان يحق لةواليا  صنحية التشريعن طالما 
 والى المدى الذي لذم يمذارس االتحذاد فيذه صذنحياته التشذريعية بموجذب القذانونم         

ة صذذنحياته بهذذدف التوصذذل الذذى    ن عةذذى أنش يكذذون مذذن حذذق االتحذذاد ممار ذذ     (3)
 ذذروف حياتيذذة متكافتذذة فذذي منذذاطق االتحذذاد أو الحفذذال عةذذى الوحذذدة القانونيذذة          

                                                               

=المالكي يو ع اتفا ية  رية يبيح بموجبها لةسةطا  الكردية انتال وتصذدير نفذط الشذمام العرا ذين متذاا      
 عةى المو ع االلكتروني 

< http://www.araahurra.com >)( 27.03.2009) )اخر زيارة لةمو ع 

 ( من د تور جمهورية العرام بأن:772( تن  المادة )7)
الذذنفط والغذذاز المسذذتخرل مذذن الحقذذوم الحاليذذة مذذع حكومذذا  اال ذذاليم   بذذ دارةتقذذوم الحكومذذة االتحاديذذة -7)

منص  يتنا ب مع التوزيع السذكاني فذي جميذع    والمحافظا  المنتجةن عةى أن توزع وارداتها بشكل 
المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة مذن   لأل اليمأنحاؤ البند مع تحديد حصة لمدة محدودة 

 بل النظام السابقن والتي تضرر  بعد ذلد بما يؤمن التنمية المتوازية لةمنذاطق المختةفذة مذن الذبند     
تحاديذة وحكومذا  اال ذاليم والمحافظذا  المنتجذة معذا بر ذم        تقوم الحكومذة اال  -2وينظم ذلد بقانون. 
والغازن بما يحقق أعةذى منفعذة لةشذعب العرا ذين      اتيجية النزمة لتطوير ثروة النفطالسيا ا  اال تر

( مذن الد ذتور   774معتمدة عةى  احذد  تقنيذا  مبذادا السذوم وتشذجيع اال ذت مار( كمذا ان المذادة )        
 المذكور يؤكد عةى أنش: 

 االختصاصا  االتية مشتركة بين السةطا  االتحادية و ةطا  اال ةيم: )تكون
 ثانيا: تنظم مصادر الطا ة الكهربا ية وتوزيعها.

 خامسا: ر م السيا ة الصحية العامةن بالتعاون مع األ اليم والمحافظا  غير المنتظمة في د ةيم.
 األ اليم.  اد ا: ر م السيا ة التعةيمية والتربوية العامة بالتشاور مع

  ابعاي: ر م  يا ة الموارد الما ية الداخةية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادال لها.
 ( من القانون اال ا ي االلماني عةى أن:14( تن  المادة )2)
 تمتد  ةطة تشريع االتحاد التنافسي لتشمل المجاال  التالية:-7)

الصذناعةن ا تصذاد الطا ذةن العمذل اليذدوين الحذرفن       القوانين المتعةقة باال تصاد )المنذاجم والتعذدينن   -77
توليد وا تغنم الطا ة الذرية  -أ 11التجارةن شؤون البنوك واال وام المالية وحق التأمين الخا .  

 السةمية ود امة التجهييا  وتشغيل المنشأ  التي تخدم هذا الغرض. لألغراض
وا ع العمل لحماية العذامةين ولمسذاعدتهم فذي ديجذاد      وانين العملن بما في ذلد القوانين الناجحة في م-72

 عمل وكذلد التأمين االجتماعين بما فيه التأمين اد البطالة عن العمل(.
 النافذ والمتعةق بالتشريع الحصري لنتحاد. االلماني ( من القانون اال ا ي17( ن  المادة )3)

http://www.araahurra.com/
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ن وبخنف ذلذد ال يمكذن لنتحذاد مذن مباشذرة هذذا الحذق        (7)واال تصادية في الدولة
ويترك ذلد لةواليا  لكي تمار ها وفقا لمتطةبا  الظذروف ومسذتجداتها عةذى أن    

نحية عن طريق البرلمان المحةي الذي يحقن له المصاد ة تكون ممار ة هذه الص
ن ويفضنذذل تحديذذد  (2)عةذذى م ذذل هذذذه القعذذود أو رفضذذها عنذذدما يتطةذذب االمذذر ذلذذد    

االختصاصذذا  الحصذذرية لنتحذذاد والمقاطعذذا  فذذي هذذذا المجذذام كمذذا نذذ  عةيذذه     
الد تور السويسري صراحةن حيث  خص  الفصل ال اني مذن البذا  ال الذث مذن     

( منذذه لهذذذه االختصاصذذا  مذذا بذذين االتحذذاد      735-54اذذمن المذذواد ) د ذذتوره و
والمقاطعذا  وأكذد بأنذذه )يجذوز لةمقاطعذذا  التعامذل مباشذرة مذذع الجهذا  االجنبيذذة       
التذذي فذذي مسذذتواهان وفذذي الحذذاال  االخذذرى يكذذون تعامذذل المقاطعذذا  عذذن طريذذق   

ية والتعةيم ن وبموجبه تخت  المقاطعا  بحماية الطبيعة وال روة الطبيع(3)االتحاد(
وال قافذذةن أمذذا فيمذذا يخذذ  شذذؤون الطا ذذة والنظذذام اال تصذذادي والبيتذذة والتخطذذيط     

االتحاد والمقاطعذا ن وال ابذت فذي هذذا      نما بيمن المهام المشتركة  فأنهاالعمراني 
المجذذام هذذو أن تذذتم دناطذذة عمةيذذة االعذذداد لةعقذذود الذذى السذذةطة التنفيذيذذة  ويكذذون       

ر هذذه العقذود ومصذاد تها  ذواؤ أبرمهذا االتحذاد أم       البرلمان هذو المرجذع فذي د ذرا    
 .(4)حكومة األ اليم والمقاطعا 

 
 
 

                          

)لنتحذاد حذق التشذريع فذي هذذا المجذامن        ( من الد تور المذكور بأنذه 12/2( جاؤ في مضمون المادة )4)
والى الحد الذي يجعل العمل في  بيل التوصل الذى  ذروف حياتيذة متكافتذة فذي منذاطق االتحذادن أو        
يجعل الحفال عةى الوحدة القانونية واال تصادية في مصةحة شمولية لةدولة يقتضي دصدار تشريعا  

 اتحادية نا مة له(.
من القانون اال ا ي االلماني بأنن )لةواليا  حق التشريعن مالم ينمح هذذا   (10/7( فقد أ ر ن  المادة)7)

 القانون األ اس صنحيا  التشريع لنتحاد(. 
 ( من الد تور السويسري النافذ.54/3( ن  المادة )2)
( لةتفصيل حوم توزيع االختصاصا  ما بين االتحاد والمقاطعا  السويسرية يراجع المذواد المذذكورة   3)

هن ومما تجدر االشارة اليه في هذا الجانب  هو أهمية عرض العقذود عةذى البرلمذان ألنذه ي عطذي      اعن
نوعاي من الشفافية لهذه العقود ويمنع فذي اال ذتغنم السذيؤ لهذان وكانذت العقذود النفطيذة التذي أبرمذت          

فيذيذة  االمذر مذن  بذل حكومذة د ةذيم كورد ذتان لذم يعذرض عةذى البرلمذان بذل تولذت السذةطة التن              بادا
مرحةة االعداد والتو يع من دون د رارها من  بل البرلمان مما دفع بذبعض النذوا  فذي برلمذان ا ةذيم      
كورد تان لةمطالبة بعرض هذه العقذود عةذى البرلمذان لتذتم منا شذة جوانبهذا المختةفذة  حيذث  لذم يذتم            

تان السذيد آشذتي   عرض  هذه العقود وتم ا تدعاؤ وزيذر ال ذروا  الطبيعيذة فذي حكومذة د ةذيم كورد ذ       
لتوايح جميع االشكاليا  التي رافقذت هذذه العقذود    ( 4/5/2009بتاريخ) هورامي لجةسا  البرلمان 
وبذذين الذذوزير المعنذذي جميذذع   لعذذدم د رارهذذا وتوجيذذه النقذذد دليهذذا  باالتحذذادوتحديذذد األ ذذبا  التذذي أدن  

  .االشكاال  التي رافقت هذه العقود
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البعيذذذد و يفذذذة محذذذددة تتم ذذذل بالتشذذذريع اال     المااذذذيدذا كانذذذت لةبرلمانذذذا  فذذذي   
ان هذذذه الو يفذذة أصذذبحت اليذذوم واحذذدا مذذن العديذذد مذذن مجمذذوع الو ذذا   التذذي         

ام وفعاليذذذذة البرلمانذذذذا  فذذذذي الو ذذذذت  أنيطذذذذت بالبرلمانذذذذا  نتيجذذذذة التو ذذذذيع لمهذذذذ  
الذذذذذراهنن بحيذذذذذث اصذذذذذبح لةبرلمانذذذذذا  و ذذذذذا   غيذذذذذر تشذذذذذريعية الذذذذذى جانذذذذذب    

تتجذذذه األنظمذذذة النيابيذذذة فذذذي الذذذدوم    و ا فهذذذا التشذذذريعية الممنوحذذذة لهذذذا  ذذذابقاي و  
الغربيذذذة دلذذذى مذذذنح صذذذنحيا  وا ذذذعة لبرلماناتهذذذا فذذذي عمةيذذذة صذذذنع السيا ذذذا      

لشذذذؤون الخارجيذذذةن كمذذذا نجذذذدها فذذذي   العامذذذة وخصوصذذذاي فذذذي مجالهذذذا المذذذالي وا  
الكذذذونجرس االمريكذذذي الذذذذي لذذذه الصذذذنحية فذذذي مذذذنح مسذذذاعدا  ماليذذذة لذذذدوم         
العذذذذالمن ولذذذذه حذذذذق تنظذذذذيم التجذذذذارة الخارجيذذذذة ن أو در ذذذذام  ذذذذوا  الذذذذى خذذذذارل  
الذذوطن و بمذذا ان اعذذداد بعذذض العقذذود وبالتحديذذد )العقذذود االحتكاريذذة( هذذو مذذن          

يذذة المطذذاف يحتذذال الذذى ا رارهذذا مذذن  بذذذل       عمذذل السذذةطة التنفيذيذذةن اال انهذذا بنها    
يخذذذذ  الذذذذدوم االتحاديذذذذة نذذذذرى   اوخطورتهذذذذا وفيمذذذذالبرلمذذذذان بسذذذذبب أهميتهذذذذا  

أو ذذذذع لبرلمذذذذان األ ذذذذاليم مذذذذن خذذذذنم الد ذذذذتور      صذذذذنحيا اذذذذرورة دعطذذذذاؤ  
وبالتحديذذد فذذذي الو ذذذا   المتعةقذذة بشذذذؤون تةذذذد اال ذذاليم وبالتحديذذذد ابذذذرام العقذذذود    

تةذذذذد اال ةذذذذيم وعذذذذدم حصذذذذر الو ذذذذا        االداريذذذذة المتعةقذذذذة بشذذذذؤون مذذذذواطني   
بالبرلمذذذذذذان االتحذذذذذذادين ألنن البرلمذذذذذذان اال ةيمذذذذذذي أدرى بشذذذذذذؤون ا ةيمذذذذذذه مذذذذذذن  
برلمذذذان االتحذذذادن وفذذذي ذلذذذد اذذذمان لبقذذذاؤ االتحذذذاد ونجاحذذذهن واذذذمان أيضذذذا         

 لعدم تهميش دور هذا اال ةيم أو ذاك في صنع السيا ا  العامة لةدولة.
 

 املصادر
 : الكتب القانونية  -7
تور عبدالرحمن رحيم عبدا ن محاارا  في العقود االداريةن القيت عةذى  _ الدك 

طذذذن  الدار ذذذا  العةيذذذان دكتذذذوراهن القسذذذم العذذذام فذذذي كةيذذذة القذذذانونن جامعذذذة    
 .  2001/ 2001السةيمانية لةعام الدرا ي 

د.  ذذذذةيمان محمذذذذد الطمذذذذاوين اال ذذذذ  العامذذذذة لةعقذذذذود االداريذذذذةن المصذذذذدر         -
701السابقن  

ن االصذذدار االومن مكتبذذة دار 2د خةذذ  الجبذذورين العقذذود االداريذذةن ط د. محمذذو -
 .7991ال قافة لةنشر والتوزيعن عمانن االردنن 
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ن الكتذا  ال ذانين   7ط -درا ذة مقارنذة  -د. خالد خةيذل الظذاهرن القذانون االدارين     -
 .7991دار المسيرة لةنشر والتوزيع والطباعةن عمان االردنن 

ن دار 7الشيخةين معالم المديونية الخارجية لةدوم الناميةن ط د. فالح عبدالكريم  - 
 .7990الشؤون ال قافية العامةن العرامن 

 د. احمد حافظ الجعوينين ا تصاديا  المالية العامةن  -   
 د. السيد المولىن المالية العامةن درا ة اال تصاد العامن.    

 ن في القانون الد تورين.  هالدكتور ا ماعيل مرز
 ن. -درا ة لن تصاد العام-الدكتور السيد المولى ن المالية العامة

 الدساتير :  -2
 .2005الد تور العرا ي الدا م لسنة  -
 النافذ األمريكيالد تور  -
 الد تور السويسري النافذ -
 الد تور المصري  -
 القانون اال ا ي لةمةكة السعودية -
 الد تور البحريني  -
 المعدم   7949د تور الجمهورية االلمانية لسنة  -

 : القوانين والموسوعات السياسية  -3
 ( المعدم 7957( لسنة )40القانون المدني العرا ي ر م )  -
ن دار لةنشذذذر 22أ ذذذعد مفذذذرل وآخذذذرينن مو ذذذوعة عذذذالم السيا ذذذةن ل        -

 .2004والتوزيع ن بيرو  لبنانن 
 المصادر االلكترونية : -4

اد منظذذورا  د. جذون و د.  ذوليفان والكسذندر شذذكولنكوفن مكافحذة الفسذ      -
وحةوم القطاع الخا ن ور ة منشورة من  بل مركي المشروعا  الدولية 

و متذذذذاا عةذذذذى الموا ذذذذع    27ن  USA .2005الخاصذذذذةن واشذذذذنطن ن  
 االلكترونية االتية::
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