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 الممخص:

يقصد بالتفويض ان يعيد الشخص االداري بمقتضى قرار ببعض اختصاصاتو التي يستمدىا   
مع بقاء مسؤوليتو عن تمك ، من القانون الى شخص اداري اخر ليمارسيا من دون الرجوع اليو

 االختصاصات المفوضة . 
رية بتفويض بعضًا من ويتطرق ىذا البحث الى الحاالت التي تقوم بيا سمطة او مؤسسة دستو  

والتفويض ، الى سمطة اخرى 5002اختصاصيا الدستوري الممنوح ليا في دستور العراق لعام 
 يمكن ان يكون تفويضًا تشريعيًا ويمكن ان يكون تنفيذيًا .  5002الدستوري في دستور العراق لعام 

ريع يفوض السمطة ويقصد بالتفويض التشريعي ان البرلمان ىو صاحب الحق االصيل في التش 
التنفيذية في اصدار قرارات ليا قوة القانون نفسو . والتفويض التشريعي يقتصر فقط عمى مجمس 

 النواب الن مجمس االتحاد لم ينص عمى اختصاصاتو في الدستور . 
ولقد تباينت مواقف دساتير الدول بشأن تنظيم التفوي الدستوري اذ نص كل من الدستور  

المعدل وتعديالتو  5055الممغي ودستورىا لعام  5995والدستور المصري لعام  5928الفرنسي لعام 
بشكل صريح عمى صالحية اصدار الموائح التفويضية من قبل السمطة التنفيذية في حين  5052لعام 

 عمى نص مشابو سواء كان بشكل صريح او ضمني.  5002لم يتضمن دستور العراق لعام 
 ، االختصاصات الدستورية، دستور العراق النافذ(.  تفويض الكممات المفتاحية:)
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Abstract: 

 Delegation means that the administrative person, by virtue of a decision, 

entrusts some of his powers that he derives from the law to another 

administrative person to exercise them without referring to him, while 

remaining responsible for those delegated powers. 

 This research deals with cases in which a constitutional authority or 

institution delegates some of its constitutional competence granted to it in the 

2005 Iraqi constitution to another authority, and the constitutional mandate in 

the 2005 Iraqi constitution can be a legislative mandate and it can be 

executive. 

 Legislative mandate means that Parliament is the owner of the inherent 

right to legislate, delegating the executive authority to issue decisions that 

have the force of the law itself. The legislative mandate is limited only to the 

House of Representatives, because the Federation Council did not stipulate 

its competencies in the constitution. 

 The positions of the constitutions of states regarding the regulation of 

constitutional power varied, as the French Constitution of 1958, the Egyptian 

Constitution of 1971, the amended Constitution of 2012 and its amendments 

of 2014 explicitly stipulated the power to issue delegating regulations by the 

executive authority, while the Iraqi constitution of 2005 did not include a text 

The same, whether explicitly or implicitly. 

Keywords: (delegation, constitutional competencies, the effective Iraqi 

constitution). 
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 :مقدمةال
األصل ان تمارس كل سمطة من سمطات الدولة اختصاصاتيا المنصوص   

عمييا في الدستور اذ يمنح لكل سمطة وظيفة معينة مستقمة عن عمل السمطة االخرى 
 وفقًا لمبدأ الفصل بين السمطات . 

ولكن اتساع  لذا يفترض ان ال تفوض اية سمطة اختصاصاتيا الى سمطة اخرى 
وتشعب ميام الدولة في العصر الراىن والحاجة لمعالجة االزمات االقتصادية والسياسية 

الكثير من دول العالم دفعت برلمانات العالم معظم الدول واالجتماعية التي اجتاحت 
الى تفويض جزء من اختصاصاتيا التشريعية بموجب الدستور الى السمطة التنفيذية 

زمات عمى ان ال يكون ذلك مسواًا لمسمطة التنفيذية لكي تتجاوز لوضع حد لتمك اال
عمى عمل باقي الييئات االخرى الن التفويض التشريعي يعد امرًا استثنائياً  وخروجًا 
عن مبدأ الفصل بين السمطات فيو يمثل نزواًل حقيقيًا لمبرلمان عن اختصاصاتيا 

بانتياء االسباب والظروف التي  ينتيي، ضوابط محددة في الدستورالتشريعية ضمن 
 دعت الى وجودىا . 

 : البحثأىمية أواًل : 
التي ينبغي معرفة تفويض االختصاص الدستوري يعد من المواضيع الميمة   

األول ، وتكمن اىمية البحث في جانبين اساسيين، تفاصيميا ضمن المؤسسات الدستورية
واما ، ادق مواضيع القانون الدستوري ىو : تعمق موضوعو بالوظيفة التشريعية وىو من

بالتفويض التشريعي لمسمطة التنفيذية في ظروف وحاالت  تخصوالجانب الثاني فيو 
 . عمييا في القانوناستثنائية منصوص 
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  -:مشكمة البحثثانيًا : 
وذلك لعدم وجود  تكمن مشكمة البحث في ضرورة بيان موقف المشرع العراقي 

النافذ حول تفويض السمطة التشريعية  5002ي لعام نص في الدستور العراق
الصالحيات واصدار القرارات التي ليا قوة القانون لمسمطة التنفيذية وحصرىا في 

باالضافة الى ذلك عدم وجود تشريع او قانون ينظم مسألة ، الظروف االستثنائية فقط
عمى تسييل التفويض االداري في العراق واياب النصوص التنظيمية التي تعمل 

   الوظيفة االدارية اثناء تفويض االختصاصات .  
 

  البحث : منيجيةثالثًا : 
في موضوع بحثنا عمى المنيج التحميمي المقارن لمتشريعات القانونية اعتمدنا  

الدساتير التي تطرقنا و ، التشريعات الفرنسية والمصريةوبعض النصوص الدستورية ك
الممغي ودستورىا لعام  5995ودستورىا لعام  5921م الييا ىي الدستور المصري لعا

والدستور ، الحالي 5928والدستور الفرنسي لعام  5052المعدل وتعديالتو لعام  5055
 .  5002العراقي النافذ لعام 

 
 

 رابعا : ىيكمية البحث
تطرقنا في المبحث االول ما ىية تفويض االختصاص ، قسمنا بحثنا الى مبحثين 

اره، وتناولنا مفيوم تفويض االختصاص وشروط تفويض االختصاص وشروطو واث
 ووضعنا كال منيما في مطمب مستقل .
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وبحثنا في المبحث الثاني تفويض االختصاصات الدستورية في دستور العراق  
اما في ، النافذ وبحثنا في مطمبو االول الجية المفوضة لالختصاص 5002لعام 

 المفوضة الييا االختصاص .المطمب الثاني تناولنا الجية 
 

 المبحث األول 
 تفويض االختصاص وشروطو وآثارهماىية 

يعد التفويض اىم وسيمة لمتخفيف عن كاىل الرئيس االداري الذي يمتمك جممة من 
ويعد ركن االختصاص احد اىم االركان الرئيسية ، الصالحيات المحددة وفق القانون

، داري ويترتب عمى عدم وجوده عيب عدم االختصاص في القرار االداريفي القرار اال
وىذا العيب يتعمق بالنظام العام ويعد معيبًا متى ما صدر من اير السمطة المخولة 

في األول مفيوم ، وسنتناول في ىذا المبحث من خالل ثالثة مطالب، قانونًا باصداره
ختصاص وفي الثالث واالخير ثثار تفويض االختصاص وفي الثاني شروط تفويض اال

 .ذلك التفويض 
 األول المطمب

 تفويض االختصاصماىية 
يرتبط الحديث عن ركن االختصاص ببيان مفيومو من الناحية المغوية  

   -وسنبين ذلك من خالل فرعين وذلك عمى النحو اآلتي :واالصطالحية 
 الفرع األول 

 تعريف تفويض االختصاص لغةً  
فيوم االختصاص في المغة العربية في مادة المفظ )خصص ( والمصدر لقد ورد م 

منيا االختصاص والجمع من اختصاصات وذلك يكمن في ان اصل المغة تعارفوا قديمًا 
فاالختصاص مأخوذ من خصص ، عمى الفاظ تحمل ذات المعنى المراد من ىذا المفظ
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وىو التفرد بالشيء مما ، : خصُو بالشيء أفرده بو دون ايره والتخصيص ضد التعميم
 .  (5)الجممةال تشاركو فيو 

صيرُه اليو ، وفي القاموس المحيط لفظ التفويض من فوض تفويضًا اليو االمر 
فاوض مفاوضة في ، ىو من فوض اليو ادارة االعمالالمفوض ، وجعمو الحاكم  فيو

والفوضى ، كذا القوم فيتفاوض ، األمر اي تشارك معو فيِو او ذاكره وجاراه وحادثُو فيو
المفاوضة يقال شركة ، (5)قوم اي ال رئيس ليم متساوون في أمرىم فوضى بينيم

  .  (3)مفاوضة أي الشركاء فييا متساوون مااًل ودينًا وتصرفاً 
، وفوض اليو أمر تفويضاً ، ويعنى التفويض ايضًا : التسميم وترك المنازعة 

عن مؤمن ثل فرعون : ) وأفوض  حكايةولو تعالى ؟ومنو ق، (2)ردهِ اليو الحاكم فيو
 .  (2)أمري الى اهلل (

لفظ التفويض لغةً ) فوض ( اليو األمر ) تفويضاً  ( رده اليو وتفاوض الشريكان  
في المال أي اشتركا فيو وىي شركة وقبل فوض األمر اليو اي بمعنى جعل لو 

 .  (1)و وحولو الحكم فيوكما قيل فوض اليو أألمر أي صدره الي، التصرف فيو

                                        
،  5929، دار احياء التراث العربي ، القاىرة ،  5أحمد بن زكريا ، معجم مقاييس المغة ، ط  (5) 

 .  523-525ص
د. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ثبادي ، القاموس المحيط ، دار الكتاب العربي ، بيروت   (5) 

 .  399، ص 5055، لبنان ، 
 .  99، ص 5992، دار المشرق ، بيروت ،  32عموف ، المنجد في المغة واالعالم ، طلويس م  (3) 
المغرب في ترتيب المعرب ، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن عمى ، أبو الفتح ، برىان   (2) 

 .  5/319ىـ ( ، دار الكتاب العربي : 150الدين الخوارزمي المطرزي ) ت.
 .  22سورة اافر ، اآلية   (2) 
 . 3282ابن منظور لسان العرب ، المجمد الخامس ، مادة فوض ، دار المعارف ، القاىرة ، ص  (1) 
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أما االختصاص يعني وزن االفعال مصدر اختص معناه تفرد الشيء بما ال  
واصل االختصاص ، ايره مما يتحد عنو في العنوان مصدر العموم والتعميم يشاركو فيو

من خص الشيء يخصو خصوصًا وخصوصية بمعنى التشريع والتحميل والتفريق وىذا 
التفريق الذي يمزم منو االفراد بعض الشيء عن بعضو المعنى قريب الى معنى 

الحبس ، المغوي ىو : الحصر االستعمالوالمالحظ ان من سمات االختصاص في 
اعطاء الحكم لمشيء والسكون عما عداه وما عميو االكثر ان والمنع واالختصاص 

ي واالختصاص يستدعي الرد عمى مدع، االختصاص ىو الحصر نفسو الن يفيد معناه
 .  (5)الشركة بخالف االىتمام فانو لمترك ال لمرد

كذلك نجد نظام التفويض موجودًا لدى النظم الدينية والتي بدورىا تعتبر او من  
الكريم في قولو تعالى )) وواعدنا موسى في القرثن عرضت ىذا النظام حيث نجده 

ى الخيو ىارون ثالثين ليمة وأتممناىا بعشر فتم ميقات ربو اربعين ليمة وقال موس
ىذا يعني تفويض موسى ) عميو  أخمفني في قومي واصمح وال تتبع سبيل المفسدين ((

 .  (5)لمالقاة ربوالسالم ( سمطتو ألخيو ىارون عندما ذىب األول 
   

 الفرع الثاني
 تعريف تفويض االختصاص اصطالحاً 

ي ان يمارسو القاعدة المستقرة في القانون العام بشأن االختصاص انو شخص ينبغ 
 عرفلذلك ، الموظف بنفسو وال يجوز تخويمو ايره إال في الحاالت التي حددىا المشرع

التفويض عمى مستوى فقياء القانون االداري باكثر تعريف حيث ذىب رأي إن التفويض 
                                        

،  5055حيدر حسن ديوان االسدي ، حق االختصاص ، رسالة ماجستير ، جامعة الكوفة ،   (5) 
 .  59-58ص

 .  525سورة االعراف اآلية   (5) 
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اخر يمارس مؤقتًا بداًل تو الى عضو اداري ااداري ببعض اختصاص ىو ان يعيد عضو
الذي منحو االختصاص او نص قانوني  وني في نفس القانونعنو اذ ىناك نص قان

 .  (5)اخر في مستوى ىذا النص او اعمى منو يجيز لو التفويض
ويعرف ايضًا بانو : تخمي الرئيس عن بعض صالحياتو لصالح المرؤوس يشغل  

الذي يجرد التفويض من  مركزًا معينًا بصورة محددة وبصرف النظر عن الرئيس االداري
  .(5)صالحياتو في المواضيع الواردة فيو طالما بقى ىذا التفويض قائماً كامل 
كذلك يقصد بتفويض االختصاص: ان يعيد صاحب االختصاص االصيل  

بممارسة جزء من اختصاصاتو الى موظف اخر مثل تفويض الوزير بعض صالحياتو 
 .(3)الى وكيل الوزارة او المدراء العاميين في وزارتو او الى المحافظ

ويعرف ايضا: ان يعيد الرئيس االداري بعض اختصاصاتو بصفة مؤقتة الى احد  
 .(2)مرؤوسيو

اختصاصاتو الى  كذلك عرفو فقياء القانون االداري بـ) ان يعيد عضو اداري ببعض
ىناك نص  عضو اداري اخر يمارس مؤقتا ىذه االختصاصات بدال عنو اذا كان

ختصاص او نص قانوني اخر في مستوى ىذا قانوني في نفس القانون الذي منحو اال

                                        
حمد بدير ، ميدي ياسين السالم ، مبادئ واحكام د. عصام عبد الوىاب البرزنجي ، عمي م (5)

 .  255، ص 5053القانون االداري ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاىرة ، 
، 5االول، اعمال وعقود ادارية، ط الجزءد.  يوسف سعد اهلل الخوري ، القانون االداري العام،  (5)

 .350، ص5998لبنان، 
ن االداري، العاتك لصناعة الكتاب، المكتبة القانونية، بغداد، د. ماىر صالح عالوي، مبادئ القانو  (3)

 .595دون سنة، ص
 .582، ص5988د. ماجد رااب الحمو، القضاء االداري، دار الجامعة لمنشر، بيروت،  (2)
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النص او اعمى منو يجيز لو التفويض او انو: تخويل رجل االدارة ممارسة بعض 
 .(5)اختصاصاتو التي يستمدىا من القانون الى اخر

ويعرف جانب اخر من الفقو بأنو: االجراء الذي تكمف بواسطتو سمطة ادارية  اخرى 
ة حاالت معينة، ويرى البعض ايضا: ىو القرار لمعمل بأسميا في حالة ما او عد

مع الفردي الذي تخول بواسطتو احدى السمطات جزءًا من اختصاصيا الى سمطة اخرى 
احتفاظيا باالختصاص المفوض بصفة اصمية، كما عرفو بعض الفقو بانو: العممية 
التي بمقتضاىا تقوم سمطة اتخاذ القرارات الخاصة بو الى دائرة اختصاص عضو 

، ويعرف  االختصاص ايضا بأنو: وظيفة يعيد المنظم لجية معينة لتباشرىا في (5)اخر
يمكن تعريف الحدود  المرسومة ليا، فأن تجاوز كان تصرفيا باطال، تبعًا لذلك او 

الصدار  االختصاص بأنو : السمطة او الصالحية المخولة شرعًا او نظامًا لفرد او ىيئة
والموضوعية والمكانية  والزمانية التي بينيا المشرع او   الشخصيةالقرارات في الحدود 
 .(3)النظام لمتخذ القرار

ويعرف ايضا التفويض في االختصاص: ىو ان يعيد من لو والية االختصاص  
ع معين  من المسائل الى شخص صو سواء في مسألة معينة او في نو ببعض اختصا

 .  (2)تسمسل االدارياخر ويكون عادة ادنى منو رتبة او في مستواه ال
 

                                        
، مؤسسة النبراس لمطباعة 3ميدي، ود. عدنان عاجل عبيد، القضاء االداري، ط لد. اازي فيص (5)

 .589، ص5053والنشر، العراق، 
، قواعد تفويض االختصاص االداري في الجزائر، بحث منشور في مجمة العموم ناربي أحس (5)

 .29، ص5052،  8القانونية والعموم السياسية ، جامعة أوت، العدد 
، 5999ة، قضاء االلغاء، دار النيضة  العربية، ، رقابة القضاء عمى اعمال االدار مينا محمد فؤاد (3)

 .585-580ص
 .92، ص5992د. ادوارد عبد، القضاء االداري، الجزء الثاني، بدون دار النشر، بيروت،  (2)
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 المطمب الثاني
 شروط تفويض االختصاص

الن قرار الشروط الشكمية من الشروط اليامة لصحة صدور قرار التفويض تعد  
التفويض يعتبر قرار اداري يعبر عن ارادة االدارة المنفردة ولو مظير خارجي حتى وان 

راسة ىذا المطمب سنقسمو الى ولد، لم يشترط المشرع شكاًل معينًا لصحة القرار االداري
والثاني الشروط الموضوعية  األول : الشروط الشكمية لتفويض االختصاص، فرعين

 لتفويض االختصاص وذلك النحو اآلتي . 
 الفرع األول

 الشروط الشكمية لتفويض االختصاص
اذا كان اظيار االدارة ارادتيا يعد من مستمزمات القول بأن القرار االداري عمل  

نوني فان القاعدة يبين لنا بان ىذا االظيار ليس لو صورة معينة وكل ما يشترط قا
الصداره من الناحية الشكمية ان االدارة قد اظيرت نيتيا باي شكل من االشكال مما 

. لذلك ال يمزم االدارة  (5)صدت بو االدارةالمخاطبين يفيموا بشكل واضح ما قيجعل 
أما ، (5)ا فمن الممكن ان يكون كتابة او شفاىةبشكل معين عند اصدارىا لقراراتي

بالنسبة لتفويض االختصاص بما انو قرار اداي فاالفضل ان يكون كتابة وذلك الن 
 التفويض يجب ان يستند الى نص مكتوب . 

فالشكمية مقررة كشرط في صحة االجراءات القضائية حيث ينتج االثر المستيدف  
ن ىذا ال يعني ان صحة االجراء القضائي تحقق بالشكل ولك، منو والذي يتطمبو القانون

                                        
 .   580ينظر : د. ماىر صالح عالوي ، مصدر سابق ، ص  (5) 
عمى  5999( لسنة 509( من قانون االثبات العراقي رقم )92نصت الفقرة االولى من المادة )  (5) 

جوز االستعانة بمذكرات مكتوبة اال باذن من المحكمة اذا اقتت صيغة انو ) تؤدي الشيادة شفاىًا وال ي
 الدعوى ذلك كما في تحديد ارقام معينة او تاريخ معين .  
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فقط اذ قد يحكم بعدم صحة االجراء رام توافر الشكل اذا انتفى احد الشروط 
كاألىمية وذلك الن االجراء القضائي يستمزم لصحتو وجود مستمزمات الموضوعية 

 .  (5)موضوعية اضافة الى الشكل
ما لم ينشر وفقًا لمقواعد الخاصة بالنشر فضاًل عن ذلك ال يعتد التفويض صحيحًا  

ونشر القرار االداري يعني وضعو في دائرة التنفيذ ، بالنسبة لكافة القرارات االدارية
غو فانو يعتبر يواعالم الكافة بما في ذلك قرار التفويض والذي في حالة عدم نشره او تبم

فراد وىذا ما ىو المعمول بو سميمًا وصحيحًا بالنسبة لالدارة ونافذاً  في حقيا دون اال
الرام من ان المفوض اليو يمكن لو القيام بالتصرفات  وعمى، في معظم دول العالم

القانونية بناء عمى التفويض اير المنشور ولكن تصرفاتو ال ينفذ اال بعد نشر قرار 
 .  (5)التفويض

راءاتو القرار الصادر بناء عمى قرار تفويض لم ينشر قرار اير مستوفي الج 
كما ان النشر الالحق ليذا القرار ال يغطي ، القانونية ويكون عرضة لمطعن بااللغاء

اخرى في الفقو بخصوص مخالفة الشروط القانونية لمتفويض وىناك ثراء ، ذلك العيب
فذىب البعض الى اعتبار ان القرار التفويضي الذي يشوبو اي عيب او كان مخالفًا 

ار باطل ويتحقق ىذا البطالن من تاريخ القرار الصادر عن لمشروط القانونية ىو قر 
وىناك جانب فقيي يميل الى ، واعتباره عيب من عيوب االختصاص الجسيم لاالصي

 .  (3)التفريق بين مخالفة الشروط الشكمية لقرار التفويض والشروط الموضوعية لمقرار

                                        
-520، ص 5055، العاتك لمنشر ، القاىرة ،  3د. ثدم وىيب النداوي ، المرافعات المدنية ، ط  (5) 

525  . 
 .  19اربي أحسن ، مصدر سابق ، ص  (5) 
 5991سميمان محمد الطماوي ، القضاء االداري ، الكتاب األول ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،   (3) 

 .  992، ص
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الميمة لمقرار االداري لذلك نعتقد بان اي مخالفة لشكل واجراءات كأحد العناصر  
يكون سببًا لمطعن بالقرار وبما ان قرار تفويض االختصاص يعتبر قرار بحد ذاتو فان 
مخالفة الشروط الشكمية الصداره يخضع لمطعن بالغاء القرار االداري امام محكمة 

 القضاء االداري . 
 الفرع الثاني

 الشروط الموضوعية لتفويض االختصاص
رة العامة وتنظيميا توزيع العمل بين الييئات او الموظفين تتطمب فاعمية االدا 

الذين يؤدون ميام الوظيفة العامة ويكفل توزيع العمل االداري ان يكون كل موظف 
وليذه االسباب ، بينة من امره ويعمم الحدود التي يمكن ان يتصرف ضمنياعمى 

ويقصد باالختصاص  اصبحت لفكرة االختصاص اىمية كبيرة في القانون العام الحديث
الصالحية القانونية التي تمنح لييئة عامة او موظف لمباشرة عمل من االعمال 

 .  (5)القانونية
تحديد وتوزيع ىذه االختصاصات بموجب القوانين  ميت الواحدة نطاق السمطةوفي  

 .  (5)واالنظمة كما حددتيا الدستور
عصرنا الحاضر وفي ظل واذا كان التفويض في االختصاص اصبح ضروريًا في  

الدولة القانونية إال أن التفويض في االختصاص بدون الشروط يكون بابًا مفتوحًا 
 .  (3)الساءة استعمال السمطة

                                        
 .  515، ص 5982، د. طعمة الجرف ، القانون االداري ، دار النيضة العربية   (5) 
،  5999نشر ، د. خالد سمارة الزابي ، القرار االداري بين النظرية والتطبيق ، دار الثقافة لم  (5) 

 .  12ص
دار النيضة د. محمد كامل ليمة ، الرقابة عمى اعمال االدارة ، الرقابة القضائية ، الكتاب الثاني ،  (3)

 .  529، ص 5918العربية ، القاىرة ، 



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 

  7717 

اصدار القرار  لذلك فالمشرع ىو الذي يقوم بتعيين الييئة او الشخص المنوط بو 
كما  االختصاص االداري كما انو يجوز لكل شخص ممارستيا عميو ان يمتزم حدود ىذا

الن المشرع عندما يحدد االختصاص يكون لكل موظف او ، حددىا المشرع صراحة
حيث يعتبر ىذا االختصاص حماية ليا من تدخالت ، عمل في موضوع معين ىيئة

جعمو المشرع من اختصاص فاذا اصدر رجل االدارة قرارًا في موضوع ، الييئات االخرى
ذلك اعتداًء وخروجًا عمى ما حدده المشرع ويكون موظف ثخر او ىيئة اخرى يعتبر 

 .  (5)ىذا القرار باطاًل ومشوبًا بعيب عدم االختصاص من حيث الموضوع
عن القاعدة العامة التي تقضي بممارسة  وبالنظر الى كون التفويض يمثل استثناءً  

الموظف الختصاصو بنفسو فيستوجب بالتالي ان يخضع ىذا االستثناء في ممارسة 
الختصاص لمجموعة من الشروط ينبغي مراعاتيا لتماشي الغاء التصرفات الناجمة ا

 .  (5)عنو ولكي يكون التفويض منتجًا الثاره ومن خالل ىذه الفقرات
 الفقرة االولى : ال تفويض اال بنص : 

بمعنى ان يوجد نص تشريعي او تنظيمي صريح يجيز التفويض ويشترط ان  
فويض بمرتبة النص الذي بقرار االختصاص االصمي كأن يكون النص الذي يجيز الت

يكون االختصاص االصيل مقررًا بقرار من مجمس الوزراء فال يجوز التفويض فيو بقرار 
تفويض اال  المشرع التفويض في السمطة فان المفوض ال يممك اعادةوقد اجاز ، وزاري

 فويض اير مشروع . ويترتب عميو ان يصبح الت، في حال اجاز المشرع ذلك صراحة

                                        
 وما بعدىا .   92د. خالد سمارة الزابي ، مصدر سابق ، ص (5)
ض االختصاص االداري ، بحث منشور في مجمة كاظم خضير السويدي ، التنظيم القانوني لتفوي (5)

 59( ، ص5، العدد ) 8، مجمد  5058االكاديمية العراقي ، مجمة مركز بابل لمدراسات االنشائية ، 
 . 
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ان يكون التفويض جزئيًا ينصب عمى بعض اختصاص المفوض دون الفقرة الثانية : 
ان يشمميا جميعيا فال يجوز ان يفوض عضو السمطة االدارية كل مالو من 
اختصاصات الن ذلك يعد بمثابة تنازل عن كافة الواجبات الوظيفية وىو امر اير 

 .   (5)ازة التفويضمعقول وال يتفق مع الحكمة من اج
 
 

الخاص بالتفويض بشكل واضح وصريح كتابة ان يحدد القرار اإلداري الفقرة الثالثة : 
حيث يرى البعض انو يجوز لالصيل ان يباشر اختصاصو ، باالمور محل التفويض

كاممة اثناء ثيام التفويض الى جانب المفوض لو ولو حرية تقدير مدى مالئمة ممارسة 
ففي فرنسا االصل انو متى فوض االصيل ، التي فوض فييا ذات االختصاص

اختصاصو الى ايره في احد الموضوعات المتبع عميو ممارستو فال يحتفظ في 
ويعتبر القرار ، الموضوع محل التفويض باختصاصو موازيا الختصاص المفوض اليو

، وعيالذي يصدره االصيل اثناء مدة التفويض مشوبا بعيب عدم االختصاص الموض
النو متى ما تم التفويض بقرار اداري صريح يجب ان يمغى بذات الكيفية التي صدر 

 . (5)بموجبيا 
وىنا البد من صاحب االختصاص االصمي تحديد االشخاص الذين يجوز ليم  

التفويض بدقة من حيث معرفة مركزىم الوظيفي ودرجة وظيفتيم وخدمتيم ومدى 
 ولعمل االختصاص المفوض لو خدمة لمصالح العام .  كفاءتيم لتحمل االعباء االدارية

                                        
 .  581د. ماجد رااب الحمو ، مصدر سابق ، ص (5)
الكاديمية اصاحب مطر ، االساس القانوني لمتفويض في القرار االداري ، بحث منشور في المجمة  (5)

 .  53-55ص، العراقية
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الفقرة الرابعة : ان يكون التفويض من جية ادارية عميا الى جية ادارية ادنى حيث 
يالحظ ان ىذا الشرط يتحقق مع طبيعة التفويض الن اليدف من التفويض ىو 

رية الممقاة التخفيف عن كاىل الرئيس االداري فيما يتعمق بالمسؤوليات والميام االدا
عمى عاتقو وبناء عمى ذلك يجوز لمرئيس االداري المجوء الى التفويض لنقل جزء من 
اختصاصاتو الى مرؤوسيو عمى ان يبقى مسؤوال عن القرارات الصادرة من المفوض 

 مرؤوسيووسبب ذلك ان الرئيس االداري مسؤول عن جميع اعمال ، اليو امام الغير
 .(5)رسة الختصاص االصيل ام الختصاص المفوض سواء كانت ىذه االعمال مما

 
 المطمب الثالث
 آثار التفويض

اذا تم التفويض صحيحا من الناحية الشكمية والموضوعية فال بد ان ينتج اثار بالنسبة 
لممفوض اليو وذلك اذا استند صاحب االختصاص االصيل في التفويض  اختصاصو 

لذلك نتناول في ىذا المطالب من خالل ، ةالى نص حسن الدستور او القانون او الالئح
ب االختصاص االصيل) المفوض ( حاالول : اثار التفويض بالنسبة لصفرع اال، فرعين

 لممرؤوس االداري ) المفوض اليو (. سنبين فيو بالنسبة والفرع الثاني
 
 
 
 

                                        
حسين طالل مال اهلل ، التفويض دائرة في ممارسة االختصاص االداري ، بحث منشور في مجمة  (5)

 .  59، ص 5059،  1كمية القمم الجامعة ، كركوك ، العدد 
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 الفرع االول
 اثار التفويض بالنسبة االداري ) المفوض(

ختصاصو الى موظف صدار قرار التفويض اي جزء من ااذا قام الرئيس االداري با
بينيما حيث يمنع المفوض ( فان ذلك يترتب عميو نشوء عالقة جديدة اخر)المفوض اليو

دة التفويض حيث يذىب جانب من الفقو في ممن ممارسة اختصاصو المفوضة خالل 
لتزام فرنسا ومصر الى عدم جواز اعتداء سمطة عميا عمى اختصاصات سمطة دنيا وا

تيا، دون ادنى تدخل من السمطات االخرى في اكل سمطة بممارسة اختصاصاتيا بذ
اختصاصاتيا واال فان اعماليا اير مشروعة، واستنادا الى ذلك فان االختصاص 

طابع الشخصي ويعتمد فيو بالصفة الوظيفية يمنع المفوض الذي ينبغي فيو ال الوظيفي
مدة التفويض بل ال يحتفظ المفوض حتى طيمة ضة فو من ممارسة االختصاصات الم

بحق الموافقة عمى  ما ينتيي اليو المفوض اليو من قرارات حتى تاريخ انتياء التفويض 
صراحة باستثناء بعض االختصاصات التي يمارسيا في الظروف االستثنائية وذلك 

 ل عن اختصاصاتو طيمة مدة التفويض امام رؤسائو،يبالرام من بقاء مسؤولية االص
واذا فعل المفوض خالف ذلك كانت قراراتو اير مشروعة ومشوبة بعيب عدم 

 .(5)االختصاص لصدىا  من اير مختص
وينجم عن التفويض االداري مسئولية المفوض باعتباره المسؤول االول في الييئة 

النو ممزم ، االدارية ىذا من ناحية وباعتباره صاحب االختصاص من ناحية اخرى
الرئاسية عمى المفوض اليو فيذا االخير يعد مرؤوسا بالنسبة اليو وعمى  يمارس السمطة

بعدم ممارسة االختصاصات المفوضة لما يترتب عمى ذلك  مااللتزاالشخص المفوض 

                                        
، القاىرة، دار النيضة 5د. عبد العظيم عبد السالم، التفويض في االختصاصات االدارية، ط (5)
 وما بعدىا. 15، ص5991لعربية، ا
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من ازدواج ةفي ممارسة االختصاص، وتنص القاعدة العاة عمى انو ال تفويض في 
اذ تبقى مسؤولية المفوض  المسؤولية، الن التفويض ال ينصب اال عمى السمطة فقط

عن االختصاصات التي قام بتفويضيا النو يختص بممارسة السمطة الرئاسية عمى 
ذي لاد مسؤواًل امام الرئيس االداري جميع مرؤوسيو، بما في ذلك المفوض اليو، فيو يع

يعموه امام السمطة الرئاسية العميا، فالتفويض ال يعني تخمي المفوض عن االختصاص 
فمسئولية المفوض تقوم من خالل ، ام بتفويضو او التيرب من المسؤوليةالذي  ق

ض اليو، النو يعد مرؤوسا بالنسبة اليو السمطة الرئاسية الذي يجب عميو ممارستيا لممفو 
وتتمثل مظاىرىا في الرقابة السابقة عمى اعمال المفوض اليو من خالل اصدار الوامر 

ى سمطتو في التعقيب اي الرقابة الالحقة عن طريق والتعميمات والتوجييات باالضافة ال
 (.5اقرار او تعديل او بااللغاء او سحب قرارات المفوض اليو)

ختصاصات الويترتب ايضا عمى المفوض اتاحة الفرصة لممفوض اليو لممارسة ا
المفوضة باستقالل تام حتى يتمكن من تحقيق االىداف المرجوة من التفويض في 

ان المفوض ممزم بعدم مخالفتو القرارات التي يتخذىا المفوض اليو االختصاص، بمعنى 
حرصا عمى استقرار  ت االدارية حتى بالنسبة الصحابيا وذلكارار احترام الق أبمبدعمال 

وضاع القانونية وذلك الن الموظف االصيل الذي اجرى التفويض ال يعد الرئيس اال
كان المفوض اليو مرؤوسا لو، ولكن  ورات الصادرة طبقا لمنصوص حتى ولاالداري لمقرا

ئيا فمو ان ااذا رأى االصيل ان قرارات المفوض اليو وتصرفاتو اير مشروعة واراد الغ
لقضائية حسب ااو الجية  ةسيالرئايسمك السبيل المشروع باالتجاء الى السمطة 

 (5)االحوال
                                        

 .31-32حسين طالل مال اهلل، مصدر سابق، ص  (5)
سحر عباس، نظرية التفويض االليي، انتقادىا وتطبيقاتيا، بحث منشور في مجمة الفتح، جامعة  (5)

 .903، ص5001، 51ديالى، العدد 
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سؤولية يترتب عمى تفويض االختصاص او السمطة انتقال عبئ المبمعنى انو ال 
بالكامل عن ممارسة ىذا االختصاص من المفوض الى المفوض اليو في ممارسة ىذه 

فعند قيام االصيل بتفويض بعض اختصاصاتو الحد مرؤوسيو فال ، االختصاصات
يعني ذلك تفويض مسؤولية عن ىذه االختصاصات الن المسؤولية ال تفوض مع 

لية عنو بحجة التفويض واساس تفويض االختصاص وال يحق لالصيل ان يرفع المسؤو 
ذلك ان صاحب االختصاص االصيل ىو الذي رأي تفويض جزء من اختصاصاتو 
وصالحياتو الى احد مرؤوسيو وىو الذي يستطيع انياءه متى ما اراد وىو مسؤول بدوره 
امام رؤسائو عن االختصاصات المنوطة بو بالرام من قيامو بتفويض جزء منيا الى 

ت ىذه االختصاصات اصمية يستمدىا من القوانين والموائح المباشرة مرؤوسيو سواء كان
،كذلك االمر فيما لو حدد النص باالذن موضوعات معينة (5)او من قرارات التفويض 

وجب مراعاة ، لمتفويض او حدد التزاما عمى جانب االصيل التفويض في حاالت معينة
 . (5)ذلك كمو واال شاب قرار التفويض عدم المشروعية 

فالتفويض اير المشروع ىو الذي يتم عمى خالف القانون كأن يكون اير مستند  
الى نص في القانون او كان التفويض كميا او اي مخالفة لشروطو التي ذكرناىا مسبقا، 
وقد قضى مجمس الدولة الفرنسي من أنو ال يمكن لسمطة ادارية انو تتخمى لسمطة 

اال بموجب نص في القانون او بموجب  ادارية اخرى عن ممارسة اختصاصاتيا
 . (3)مرسوم

                                        
 22، ص 5990بي ، القاىرة ، د. سميمان الطماوي ، الوجيز في القانون االداري ، دار الفكر العر  (5)
. 
 .  38-39حسين طالل مال اهلل ، مصدر سابق ، ص (5)
محمد الرفاعي الجوجو ، النظام القانوني لمتفويض االداري ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ،  (3)

 .  592، ص 5982جامعة بغداد ، 
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لذلك تتميز السمطة االدارية الرئاسية بأنيا سمطة شاممة تضم الرؤساء االداريين  
واعماليم واالشخاص المرؤوسين واعماليم بحيث يخضع المرؤوس )الموظف( في كل 

لكن السمطة ، وبحث اشراف وتوجيو الرئيس االداريما يتعمق بعممو في خدمة الصالح 
الرئاسية حق شخصي مطمق لمرئيس االداري وانما ىي مجرد اختصاص ممنوح لو وفقا 

 لمقوانين واالنظمة والتعميمات النافذة وحسب السمم االداري الوظيفي . 
 الفرع الثاني

 بالنسبة لممرؤوس )المفوض اليو(
 يترتب عمى عاتق المفوض اليو )الموظف(عند تفويض االختصاص اليو من 

المفوض )صاحب االختصاص( التزام وظيفي اضافي يترتب عميو زيادة في 
االختصاصات بقدر التفويض الممنوح لو وىنا يترتب مسؤولية المفوض اليو امام 
المفوض )صاحب االختصاص( تكون المسؤولية مزدوجة حسب نظام السمم االداري 

 الوظيفي . 
ارسة االختصاصات المفوضة وبما ان المفوض اليو كونو موظف عام ممزم بمم 

اليو الى جانب اختصاصاتو االصمية اما االختصاص ليس حقا شخصيا يمارسو حسب 
بل ىو واجب من واجبات الوظيفة العامة يمارس الموظف تحقيقا لممصمحة ، رابتو
ويرى بعض الفقو ان المفوض اليو يمارس ىذه االختصاصات التي تم تفويضيا ، العامة
نت ىذه االختصاصات أصمية فيذا الجانب ال يفرق بين االختصاصات كما لو كااليو 

وبين االختصاصات التي تم تفويضيا اليو زيادة عن اختصاصو االصمية لممفوض اليو 
وبالتالي فيذه االختصاصات جميعيا تقدمو في وظيفة ، ال فرق بينيمااالصمي وبالتالي 

واذا امتنع المفوض اليو عن ، اواحدة حتى انو يصعب عمى االخرين التفريق بينيم



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 

  7711 

، (5)ممارسة التفويض الممنوح لو صراحة او ضمنا فان ىذا االمتناع يعد مخالفة تأدية 
يحاول االخرون المطابقة بين صيغة االختصاص المفوض واالختصاصات االصمية 
 بالتقميل من أىمية الصفة العابرة وذلك بالقول ان القرار الوزاري الذي تحول بو سمطة
مختصة جزء من اختصاصيا الى سمطة اخرى مع االشخاص بيذا االختصاص 

 . (5)المفوض بو بصيغة اصمية يعد تحوال او تنازال عن االختصاص المفوض بو 
اما عن التفويض الوظيفي فان القرارات التي تصدر من المفوض اليو تكون في  
لصادرة عن المفوض اليو فية وال تأخذ مرتبة االصيل اي ان القرارات اظيالو  تومرتب

بموجب االختصاصات المفوضة اليو تأخذ نفس القوة القانونية لقرارات المفوض اليو 
 . (3)فيما يخص االختصاصات االصمية 

اداريا بناء عمى تفويض من وزير البمديات مثال، اعتبر فاذا اصدر المحافظ قرارا  
يل الوزارة قرارا كاو اذا اصدر و  ر وزير  البمديات،ىذا القرار قرار المحافظ وليس قرا

كما  بناء عمى تفويض من الوزير فان ىذا القرار يعتبر قرار الوكيل وليس قرار الوزير،
ويض السمطة او االختصاص ينسب الى المفوض اليو، فان القرار الصادر اعماال لت

و ان ، كما ان عمى المفوض الي(2)سمم االداريالوترتبط قوتو بدرجة المفوض اليو في 
يمتزم بحدود قرار التفويض من حيث نطاق التفويض المعين لو في قرار التفويض ومن 

المفوضة اتجاىيم من حيث المكان الذي  اتحيث االشخاص الذي يمارس االختصاص
                                        

، الطبعة االولى ، دار المنار د. محمد فتوح محمد عثمان ، التفويض في االختصاصات االدارية  (5)
 .  552، ص 5981، القاىرة ، 

 . 30حسين طالل مال اهلل ، مصدر سابق ، ص (5)
، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  9د. سميمان محمد الطماوي ، مبادئ عمم االدارة العامة ، ط (3)

 .  550، ص 5989
، 5985ن، دار الفرقان لمنشر، ، عما5د. يشار عبد اليادي، التفويض في االختصاص، ط (2)

 .559ص
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تمارس االختصاصات المفوضية في نطاقو او من حيث الزمان الذي تمارس ىذه 
ق ممارسة المفوض اليو . اما بخصوص نطا(5)االختصاصات المفوضة فيو

الختصاصات المفوضة فيناك التزام مبدئي عمى كل سمطة ادارية باستخدام سمطتيا 
بالطريقة المحدودة في النص الذي اسند الييا ىذا االختصاص باستخدام سمطاتيا 
بالطريقة المحدودة في النص الذي اسند الييا ىذا االختصاص، والمفوض اليو كان 

تحدد قرار التفويض في اامب ييمتزم ايضا بيذا المبدأ و  ةيصاحب سمطة ادار  شخص
االحيان باالطار الذي يمارس فيو المفوض اليو االختصاصات المفوضة، ومن ثم يجب 
عمى ىذا االخير التزام ىذه الحدود، واختصاص المفوض اليو في ممارسة 

ب التميز بين االختصاصات المفوضة اما ان يكون مقيدا او اختصاصًا تقديرًا وقد يصع
كان االختصاص مقيدا الحالتين حيث يكون االختصاص المفوض بو اامضا، فاذا 

د نطاقو بقاعدة قانونية فان االختصاص االصيل ىي االجراءات دوىو الذي يتح
التنفيذية ليذه القاعدة ويكون لطرق المفوض اليو في حدود النص المقيدة، اما في حالة 

ك السمطة التقديرية التي ينصف بيا االختصاص االختصاص التقديري فانو يمم
 .(5)لالمفوض تماما كا االصي

سة االختصاص المفوض لو من قبل ويظير لنا تقوم ان المفوض اليو يمتزم بممار 
ب االختصاص االصيل دون ان يتعداه وحسب قرار التفويض وبما يتبعو من حاص

 توجييات وتعميمات من صاحب االختصاص االصيل.
 
 

                                        
ن، التفويض في القانون االداري وعمم االدارة العامة، القاىرة، دار النيضة د. عبد الفتاح حس (5)

 .532، ص 5995العربية، 
 وما بعدىا . 25حسين طالل مال اهلل، مصدر سابق، ص (5)
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 مبحث الثانيال
 النافذ 1111تفويض االختصاصات الدستورية في دستور العراق لعام 

اليو في الدستور العراقي النافذ ان قانون التفويض امر ضروري البد من االشارة  
حال الدساتير االخرى في ظل تحول الدولة العراقية الى دولة اتحادية ال مركزية واتجاه ك

 . ( 5)بين االقاليم والمحافظات اير المنتظمة باقميم المشرع الى توزيع االختصاصات
ومن المعموم ان السمطات االتحادية في العراق سواء كانت التشريعية او التنفيذية  

 .  (5)بدأ الفصل بين السمطاتمائية تمارس اختصاصاتيا عمى اساس او القض
ليا  يعيد ماختصاصًا دستوريًا ل لزامًا عمى كل سمطة ان ال تمارسعميو اصبح  

 . بموجب الدستور
 -وبناًء عمى ما تقدم سنتناول في ىذا المبحث المطمبين وعمى النحو أدناه : 

 المطمب األول 
 الجية المفوضة لالختصاص 

يقصد بالتفويض التشريعي قيام السمطة التنفيذية باصدار قرارات ليا قوة القانون  
المسائل التي تعد من صميم بناًء عمى تفويض من البرلمان وذلك لتنظيم بعض 

 .  (3)اختصاص البرلمان التي يجب ان ينظميا بقانون

                                        
الدستور العراقي النافذ ، بحث ينظر : محمد جبار طالب ، تفويض االختصاصات الدستورية في  (5)

  .  9، ص 5052 ،5، جامعة القادسية ، السنة السابعة ، العددمنشور في مجمة رسالة الحقوق 
( من دستور جميورية العراق ) تتكون السمطات االتحادية والسمطات 29ينظر : نص المادة ) (5)

( مى اساس مبدأ الفصل بين السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتيا وميماتيا ع
  . 

د. عثمان سممان ايالن ، االختصاص التشريعي لمبرلمان في الشؤون المالية ، بحث منشور في  (3)
 .   90، ص 5009مجمة القضاء والتشريع ، العدد األول ، 
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وفي دائرة المنظومة الدستورية يعرف تفويض االختصاص التشريعي بانو " تنازل  
السمطة التشريعية عن جانب من اختصاصاتيا التشريعية المنصوص عمييا في الدستور 

مسمطة التنفيذية متمثمة في رئيس الجميورية في مسألة اة مسائل معينة ولمدة محددة ل
ورئيس مجمس الوزراء بموجب قانون يسمى قانون التفويض لكي تباشرىا عن طريق 

 .  (5)قرارات ليا قوة القانون "
نبحث في الفرع االول ، وعمى ىذا االساس سيتفرع ىذا المطمب الى فرعين 

ة ونحدد في الفرع الثاني تفويض السمطة التشريعية اختصاصاتو لرئيس الجميوري
 تفويض السمطة التشريعية اختصاصاتو لرئاسة مجمس الوزراء . 

 الفرع األول
 اختصاصاتو لرئيس الجميوريةتفويض السمطة التشريعية 

خصوصًا منذ ، يعد التفويض التشريعي ظاىرة منتشرة بشكل واسع في معظم الدول 
االزمات  وكثرة، اقيانط ة واتساعبسبب تشعب وظائف الدول، اوائل القرن العشرين

السياسية واالجتماعية واالقتصادية مما جعل السمطات التشريعية في معظم الدول 
االمر الذي دفعيا الى التنازل عن جزء ، عاجزة عن مواجية تمك الظروف االستثنائية

 .  (5)التفويضكبير من اختصاصيا التشريعي لمسمطة التنفيذية من خالل قوانين 

                                        
) دراسة مقارنة العظيم عبد السالم ، الدور التشريعي لرئيس الجميورية في النظام المختمط  دد. عب (5)

، مشار اليو لدى رداده نور الدين ، التشريع  5911، دار النيضة العربية ، االسكندرية ،  5( ، ط
رسالة ماجستير ، جامعة ،  5991عن طريق االوامر وأثره عمى السمطة التشريعية في ظل دستور 

 .  31، ص 5002وري ، تاالخوة من
وما  598، ص 5982ري ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، د. محمود محمد حافظ ، القرار االدا (5)

 بعدىا . 
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قد ، لضرورة اىمية التفويض التشريعي ورعايًة لممبررات التي تستوجب العمل بوو  
ومنيا الدستور المصري سنة ، عمى ىذا التفويضنصت دساتير بعض الدول صراحة 

( عمى انو ) لرئيس الجميورية في االحوال 531حيث نص في مادتو )، 5921
، ن يصدر قرارات ليا قوة القانونا، بناًء عمى تفويض من مجمس األمة، االستثنائية

واألسس التي ويجب ان يكون التفويض لمدة محددة وان يعين موضوعات ىذه القرارات 
 .  (5)تقوم عمييا

حيث نص في مادتو ، بنفس الحكم 5995الممغي لعام  يجاء الدستور المصر وقد  
وفي االحوال االستثنائية وبناء عمى ( عمى انو ) لرئيس الجميورية عند الضرورة 508)

 ليا قوة القانونتفويض من مجمس الشعب باامبية ثمثي اعضائو ان يصدر قرارات 
ويجب ان يكون التفويض لمدة محددة وان تبين فيو موضوعات ىذه القرارات واالسس 

 التي تقوم عمييا . 
نو عمى ان ( الممغية م535المعدل المادة ) 5055ونص الدستور المصري لعام  

اذا طرأ ما يستوجب االسراع باتخاذ تدابير ال تحتمل ، ) ... عند اياب المجمسين
 يجوز لرئيس الجميورية ان يصدر قرارات قوة القانون ( . ، التأخير
فقد  5502والصادر عام  50555اما بالنسبة لمتعديل الدستوري عمى دستور  

ت رئيس الجميورية صالحية ممارسة ( التي خول522اضاف مادة جديدة وىي المادة )
مجمس النواب  التفويض التشريعي بنصيا عمى انو ) ... اذا حدث في اير دور انعقاد

يدعو رئيس الجميورية المجمس ، االسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخيرما يوجب 
س يجوز لرئي، واذا كان مجمس النواب اير قائم، النعقاد طارئ لعرض االمر عميو
                                        

 عمي عبد اهلل جاسم العرادي ، تفويض االختصاص التشريعي ، دراسة تأصيمية تحميمية في (5)
معيد البحرين لمتنمية  ، الدستور البحريني و الدساتير المقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة بحرين

  .58، ص 5059،   السياسية
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الموافقة عمييا خالل عمى ان يتم عرضيا ومناقشتيا و ، نالجميورية اصدار قرارات بقواني
فاذا لم تعرض وتناقش او اذا عرضت ولم ، من انعقاد المجمس الجديدخمسة عشر يومًا 

دون حاجة الى اصدار قرار ليا من قوة القانون زال باثر رجعي ما كان ، يقرىا المجمس
او تسوية ما يترتب عمييا ، نفاذىا في الفترة السابقة دالمجمس اعتمابذلك اال اذا رأى 

                  .(5)من ثثار
، الدستورية في الدساتير المصرية الممغية او النافذةويتضح لنا ان النصوص  

ئيس نصت بشكل واضح وصريح عمى تبني المشرع الدستوري المصري تفويض ر 
 . الجميورية االختصاص التشريعي

اما بالنسبة لدساتير العراق فرأينا انيا .... قد خمت الدساتير المتعاقبة من اي  
لذا فان قيام السمطة التنفيذية باصدار مثل ، نص يسمح باصدار االنظمة التفويضية

ىذه االنظمة يعد امرا مخالفا لمقواعد الدستورية الخاصة بتوزيع وتنظيم االختصاصات 
ي الدولة وعميو فان االختصاص التشريعي ىو حق ال تستطيع بين السمطات المختمطة ف

بل ان المشرع الدستوري عيد بو الييا كي تتصرف فيو ، السمطة التشريعية التنازل عنو
 . (5)وفق حدود وقواعد معينة في ظل مبدأ الفصل بين السمطات 

ان  ( عمى11( فقد نص في مادتو )5002اما بالنسبة لمدستور العراقي النافذ ) 
. ونص عمى اختصاصات رئيس (3)السمطة التنفيذية تتكون من رئيس الجميورية 

                                        
التشريعي لمسمطة التنفيذية وامكانية االخذ بو في دستور التفويض ينظر : حوراء حيدر ابراىيم ،  (5)

، 52، بحث منشور في مجمة القانون لمبحوث القانونية ، جامعة ذي قار ، العدد  5002العراق لعام 
 .  52-53،ص 5059

، الجامعة  3قضاء االداري ، طينظر : د. نجيب خمف احمد ، د.محمد عمي جواد كاظم ، ال (5)
 .  58، ص 5053المستنصرية ، 

( من الدستور العراقي النافذ عمى ) تتكون السمطة التنفيذية االتحادية من 11اذ نصت المادة ) (3)
 رئيس الجميورية ومجمس الوزراء تمارس صالحياتيا وفقا لمدستور والقانون ( .
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رئيس الوزراء فنص عمييا في المادة ( اما اختصاصات 93الجميورية في المادة )
 .(5)( منو 80)

وعمى ىذا االساس نجد ان الدستور العراقي النافذ لم يتضمن اي نص يجيز  
ة في الظروف العادية سواء كانت ممثمة برئيس التفويض التشريعي لمسمطة التنفيذي

 الوزراء او رئيس الجميورية . 
 الفرع الثاني

 تفويض السمطة التشريعية اختصاصاتو لرئيس مجل الوزراء
أجازت بعض الدساتير تفويض رئيس الدولة ان كان النظام رئاسيا او رئيس  

قوة القانون لكن ىذا ال يمنع  الوزراء ان كان النظام برلمانيا  سمطة اصدار قرارات ليا
 من وضع الضوابط والقيود والشروط الشكمية والموضوعية ليذا التفويض الدستوري.

الحالي الذي منح في  5928ومثال عمى ذلك ما نص عميو دستور فرنسا لعام  
( حق طمب التفويض التشريعي من قبل الوزير االول اي رئيس الحكومة 38المادة )

. فقد نصت المادة عمى انو )) يجوز لمحكومة (5)مى تنفيذ برنامجيابغرض مساعدتيا ع
تدابير  –ان تطمب من البرلمان الترخيص بأن تتخذ بموجب مراسيم خالل مدة محددة 

نطاق اختصاص القانون من اجل تنفيذ برنامجيا. وتتخذ المراسيم في مجمس  تدخل في
سارية المفعول منذ نشرىا، ولكنيا  الوزراء بعد استشارة مجمس الدولة، وتكون المراسيم

                                        
 5002د المشار الييا سابقا في دستور العراق لعام ينظر بشأن ىذه االختصاصات نصوص الموا (5)

 . 
، 5003، دار النيضة العربية، القاىر، 5د. عبد احمد الغفمول، فكرة عدم االختصاص السمبي، ط (5)

 .592ص



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 

  7111 

عمى البرلمان قبل التاريخ  بإقرارىاتصبح الاية اذا لم يعرض مشروع القانون الخاص 
 .(5)الذي يحدده قانون التفويض. وال يجوز التصديق عمييا اال بشكل صريح

ال نجد يدل ولو باالشارة الى جواز  5002لدستور العراق لعام  اما بالنسبة 
 اختصاص الى رئيس مجمس الوزراء في الظروف العادية . تفويض اي 

ولكننا نرى ىذا التفويض واضحًا وجميًا في الظروف االستثنائية عند اعالن الحرب  
/تاسعا( التي نصت عمى ان يختص مجمس النواب بـ 15او حالة الطوارئ وفقًا لممادة )

بناًء عمى طمب ، لثمثينالموافقة عمى اعالن الحرب وحالة الطوارئ باامبية ا -)) أ
 مشترك من رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء . 

 وبموافقة عمييا في كل مرة . ، تعمن حالة الطوارئ لمدة ثالثين يومًا قابمة لمتمديد -ب
يخول رئيس مجمس الوزراء الصالحيات الالزمة التي تمكنو من ادارة شؤون البالد  -ج

بما ال ، لة الطوارئ وتنظيم ىذه الصالحيات بقانونفي اثناء مدة اعالن الحرب وحا
 يتعارض مع الدستور . 

د. يعرض رئيس مجمس الوزراء عمى مجمس النواب االجراءات المتخذة والنتائج في 
 .  اثناء مدة اعالن الحرب وحالة الطوارئ خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ انتيائيا (

لدستوري العراقي ياخذ بالتفويض التشريعي ومن خالل ما تقدم نستنتج ان المشرع ا 
في بعض الظروف الطارئة او المشاكل التي قد تواجييا الدولة تستدعي ضرورة ايجاد 
حمول تشريعية واصدار قرارات ليا قوة القانون من قبل السمطة التنفيذية الن البرلمان 

ية اال بعد اتباع ليس لديو الوقت الكافي وال المقدرة عمى سن جميع التشريعات الضرور 
 معقدة وطويمة .  عدة اجراءات

                                        
 .5928( من الدستور الفرنسي لعام 38ينظر المادة ) (5)
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وعميو ان تفويض السمطة وتخويميا قد اعطت لرئيس مجمس الوزراء وفق نص  
/تاسعًا( حيث ان ىذا االجراء الدستوري لن يأت عبثًا وذلك لكون النظام 15المادة )

بيد مجمس المتبع وفق الدستور العراقي ىو النظام البرلماني الذي تكون فيو السمطة 
الوزراء ورئيسو ومنصب رئيس الجميورية يكون منصب فخري وسمطاتو ضعيفة في 

 .  (5)النظام البرلماني
 المطمب الثاني

 الجية المفوضة الييا االختصاص
يعد الدستور ىو القانون االعمى في الدول الفيدرالية وال تممك اي سمطة اختصاصًا  

معادلة متوازنة لمدولة تحمي المصالح قامة مالم ينص عميو الدستور والعمة ىي ال
 .  (5)المشتركة لعامة الشعب مع تمتع مكونات الدولة بكيانيا الذاتي

وفي النظام الرئاسي ان السمطة التنفيذية ينفرد بمزاولتيا بشكل فعمي رئيس  
الجميورية ) رئيس السمطة التنفيذية ( عمى اعتبار ان اعضاء السمطة التنفيذية 

 .  (3)لمرئيس فقط معاونون 
 فان السمطة التنفيذية االتحادية 5002اما بالنسبة لدستور جميورية العراق لعام  

ومجمس الوزراء ويمارسان ، منو من رئيس الجميورية( 11تتكون وفق المادة )
 .  (5)صالحياتيما وفقًا لمدستور

                                        
 .  9ينظر : محمد جبار طالب ، مصدر  سابق ، ص (5)
صالح ، توزيع االختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية ، منشورات الحمبي  محمد ميدي (5)

 وما بعدىا .  595، ص 5050الحقوقية ، بيروت ، 
د. أحمد عبد الحميد الخالدي ، القانون الدستوري النظم السياسية ) دراسة مقارنة ( ، دار شتات  (3)

 . 85، ص 5055ر والبرمجيات ، مصر ، لمنش
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االول  وعمى ىذا االساس سوف نقسم ىذا المطمب الى فرعين نتناول في الفرع 
فرع الثاني ونتطرق في ال يالدستور  التنفيذي الختصاصو تفويض رئيس الجميورية

 التنفيذية الدستورية .  اتوختصاصالتفويض مجمس الوزراء 
 الفرع األول

 تفويض رئيس الجميورية الختصاص التنفيذية الدستوري
ام اجازت بعض الدساتير صراحة ىذا النوع من التفويض فالدستور المصري لع 

( عمى انو ) يجوز لرئيس الجميورية ان يفوض 525المعدل نص في مادتو ) 5055
وذلك عمى النحو ، بعض اختصاصاتو لرئيس مجمس الوزراء او لموزراء او لممحافظين

 .  (5)الذي ينظمو القانون
( 93وقد افرد الدستور العراقي فرعًا مستقاًل لرئيس الجميورية وتطرق في المادة ) 

االختصاصات الحصرية لرئيس الجميورية والتي تشير اشارة واضحة الى دوره منو الى 
 .  (3)الفخري في النظام البرلماني العراقي

وعمى ىذا االساس ضعف دور رئيس الدولة في النظام البرلماني امر واضح جدًا  
. كما ان اامب اساتذة القانون الدستوري يعتبرون ضعف دور رئيس الدولة من 

             . (2)البرلماني            االساسية لمنظام  المميزات

                                                                                                      
التي تنص عمى " تكون السمطة  5002( من دستور جميورية العراق لسنة 11: المادة ) ينظر (5)

التنفيذية االتحادية من رئيس الجميورية ، ومجمس الوزراء ، تمارس صالحياتيا وفقًا لمدستور والقانون 
  . " 

اق ور جميورية العر ينظر : وجدان ريسان حسين حذبو ، اشكالية تفويض االختصاص في دست (5)
 .  85، ص 5050دراسة مقارنة ( ، رسالة ماجستير ، جامعة كركوك ، ، ) 5002لعام 

 . 5002( من دستور جميورية العراق لسنة 93نظر المادة )ي (3)
 . 599، ص 5919، بغداد ،  5، ط 5منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، ج (2)
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ايًا من ىذه بيد انو رام كل ذلك لم نجد نصًا دستوريًا لرئيس الجميورية ان يفوض  
ان الدستور العراقي الحالي أجاز  ثياالختصاصات ال لنائبو او اي شخص ثخر . ح

، رية محل الرئيس عند ايابو (/ثانيًا( عمى ان ) يحل نائب رئيس الجميو 92في المادة )
مثاًل يغادر رئيس الجميورية الى مؤتمر او اجتماع فيحل نائبو محمو حمواًل مؤقتًا لحين 

 عودتو ( . 
فقد نصت عمى ان ) يحل نائب رئيس الجميورية محل / ثالثًا (  92اما المادة ) 

يد خالل مدة انتخاب رئيس جدوعمى مجمس النواب ، رئيس الجميورية عند خمو منصبو
ال تتجاوز ثالثين يومًا من تاريخ الخمو ( . كأن يصاب رئيس الجميورية بمرض 

 عضال ال يمكنو من مزاولة عممو مرة اخرى او قد يؤدي ىذا المرض الى الوفاة . 
اما في حالة عدم وجود نائب لرئيس الجميورية وظير مانع يمنع رئيس الجميورية  

/رابعًا( عمى ) في 92تور العراقي ىنا ينص في المادة )فالدس، من ممارسة اختصاصاتو
يحل رئيس مجمس النواب محل رئيس الجميورية حالة حمو منصب رئيس الجميورية 

عمى ان يتم انتخاب رئيس جديد خالل مدة ال تتجاوز ، في حالة عدم وجوب نائب لو
     .  (5)الدستور (          وفقًا الحكام ، ثالثين يومًا من تاريخ الخمو

عند عدم وجود نائب ونعتقد ان حمول رئيس مجمس النواب محل رئيس الجميورية  
فكان االجدر بالمشرع الدستوري ان يعطي ىذه الحمول لرئيس ، لو ىو امر محل نظر

مجمس الوزراء الذي يرأس التكوين الثاني لمسمطة التنفيذية وىو شخص تنفيذي وضمن 
لثقة من قبل مجمس النواب لو ولوزاراتو فنعتقد ان احالل السمطة التنفيذية وقد منح ا

محل رئيس الجميورية من قبل المشرع الدستوري ال يتناسب مع رئيس مجمس النواب 

                                        
 .  5002( من دستور جميورية العراق لسنة 92المادة ) (5)
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مبدأ الفصل بين السمطات فكان االفضل ان يحل محل الشخص التنفيذي شخص من 
 نفس السمطة وقادر عمى ممارسة العمل التنفيذي بصورة افضل . 

نعتقد انو ال يجوز لرئيس الجميورية كأصل عام ان يفوض نائبو او اي عميو  
، شخص او ىيئة اخرى اختصاص من االختصاصات المنصوص عميو في الدستور

، قانوني عمى الرئيس وحده وليس حقًا لوألن مباشرة ىذه االختصاصات ىي واجب 
/سادسًا ( 15ممادة )وىو يتحمل مسؤولية ىذه االختصاصات امام مجمس النواب وفقًا ل

 .  (5) 5002من دستور 
 الفرع الثاني

 تفويض مجمس الوزراء الختصاصاتو التنفيذية الدستورية
( من دستور 80يمارس مجمس الوزراء العراقي اختصاصاتو بموجب نص المادة ) 

، لكون مجمس الوزراء مكون اساسي لمسمطة التنفيذية االتحادية، العراقي النافذ 5002
( التي اشارت الى اختصاص مجمس الوزراء حصرًا بتقديم 15الى المادة ) اضافة

 مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجمس النواب القراره . 
الناف عمى انو ) يجوز  5002( من دستور العراق لعام 553 لقد نصت المادة ) 

وينظم ، بموافقة الطرفين، تفويض سمطات الحكومة االتحادية لممحافظات او بالعكس
 ذلك بقانون ( . 

ورام ان قانون تفويض السمطات ال زال مشروعًا اال اننا نستطيع الجزم بان  
الدستور اجاز صراحة تفويض االختصاصات الدستورية الى المحافظات حصرًا في 

وىذا النص يشير صراحة الى ان المشرع الدستوري اراد تحقيق ، ( منو553المادة )
                                        

اء فالخاصة بمساءلة واع 5002اق لسنة /سادسًا( من دستور جميورية العر 15ينظر : المادة ) (5)
رئيس الجميورية باالامبية المطمقة العضاء مجمس النواب بعد ادانتو من المحكمة االتحادية العميا في 

 حاالت الحنث في اليمين الدستورية او انتياك الدستور او الخيانة العظمى . 
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لالمركزية الحقيقية من خالل وضعو لمنصوص التي اما ان تعطييا سموًا دستوريًا كما ا
 .  (5)(555في المادة )

وحسنًا فعل المشرع الدستوري حينما احال مسألة تفويض االختصاصات الدستورية  
وىذا يتالئم مع المبادئ العامة التي تشير الى ان الوحدات ، الى قانون عادي

خذ اختصاصاتيا بقانون عادي خالف االقاليم او الواليات التي ينص عمى الالمركزية ـا
 .  (5)اختصاصيا في صمب الدستور

جواز تخويل او تفويض التفاوض بشأن   /سادسا(80في المادة )وقد ورد  
لجنة او ىيئة المعاىدات واالتفاقيات الدولية من قبل مجمس الوزراء الى شخص او 

.كأن يفوض (3)(553لمنتظمة في أقميم حسب نص المادة )اخرى او لممحافظات اير ا
 مجمس الوزراء وزيرا معينا بالتفاوض بشأن معاىدة ما . 

ولمجمس الوزراء ان يفوض ايا من اختصاصاتو اير الواردة في الدستور والتي  
فضال عن ، وحسب ما ينص عميو في القانون العادي، يشار الييا في قانون عادي

 اجازه الدستور وفق الشروط الواجب اتباعيا لمتفويض . التفويض الذي 
 
 
 

                                        
/ثانيًا( عمى ان ) تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقميم الصالحيات 555صت المادة )ن (5)

االدارية والمالية الواسعة ، بما يمكنيا من ادارة شؤونيا عمى وفق مبدأ الالمركزية ، وينظم ذلك بقانون 
  . ) 

 .  532د. عصام البرزنجي ، مصدر سابق ، ص (5)
حية الوالية واالقاليم في ابرام المعاىدات الدولية ، مقال منشور ي ، صالصيصد. صالح جبير الب (3)

 2/55/5055تاريخ الزيارة :  www.Annabaa.org: رنت عمى الموقع االلكتروني االتيفي االنت
 مساءا .  09:52الوقت : 

http://www.annabaa.org/
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 الخاتمة
تناولنا في ىذا البحث االطار العام لمتفويض في االختصاص الذي اصبح ضرورة  

ال انى عنيا في تنظيم العمل االداري وخصوصا بعد تشعب الجياز االداري 
 5002نة كما بينا تفويض االختصاص في دستور جميورية العراق لس، وتضخمو

( من الدستور الى تنظيم 553فقد اشار المشرع الدستوري العراقي في المادة )، النافذ
 مسألة االختصاصات ضمن قانون عادي يصدر وينظم ذلك . 

، ت والمقترحاتوتوصمنا من خالل دراستنا ليذا البحث الى جممة من االستنتاجا 
  -:نجمميا فيما يمي

 اوال : االستنتاجات :
التفويض االداري اجراء يقوم بمقتضاىا الرئيس االداري )صاحب يعتبر  -5

االختصاص االصيل( باعطاء جزء من صالحياتو الى شخص اخر 
 )المرؤوس( بناءا عمى نص في القانون . 

بما ان التفويض يمثل االستثناء عن القاعدة العامة التي تخص بممارسة  -5
ستثناء ممارسة الموظف الختصاصو بنفسو فيستوجب ان يخضع ىذا اال

االختصاص لمجموعة من الشروط ينبغي مراعاتيا لتحاشي الغاء التصرفات 
 الناجمة عنو ولكي يكون التفويض منتجا آلثاره . 

قيام السمطة التنفيذية باصدار قرارات ليا قوة القانون يقصد بالتفويض التشريعي  -3
عد من صميم بناء عمى تفويض من البرلمان وذلك لتنظيم بعض المسائل التي ت

 اختصاص البرلمان التي يجب ان ينظميا بقانون . 
يمكن ان يكون تفويضا ، 5002التفويض الدستوري في دستور العراق لعام  -2

ولكن التفويض التشريعي يقتصر عمى ، تشريعيا ويمكن ان يكون تفويضا تنفيذيا



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 

  7171 

الن مجمس االتحاد لم ينص عمى اختصاصاتو في ، مجمس النواب فقط
 ور . الدست

لقد اختمفت مواقف دساتير الدول بشأن تنظيم التفويض الدستوري اذ نص كل  -2
الممغي  5995والدستور المصري لعام  5928لعام من الدستور الفرنسي 

بشكل صريح عمى  5052المعدل وتعديالتو لعام  5055ودستورىا لعام 
لم  صالحية اصدار الموائح التفويضية من قبل السمطة التنفيذية في حين

عمى نص مشابو سواء كان بشكل صريح  5002يتضمن الدستور العراقي لعام 
 او ضمني . 

 
 المقترحات :  -ثانيا :
نقترح منح المؤسسات واالجيزة االدارية اختصاصات اكبر الدارة الوحدات  -5

االدارية وذلك من خالل قرار التفويض وحتى نخمق ىيئة ادارية مناسبة لمقيام 
ة من خالل تحفيز الكوادر الوظيفية بمنحيم الشعور بالصالحيات المفوض

 بأىميتيم في تسيير وادارة شؤون الدولة . 
ندعو المشرع العراقي الى تشريع قانون ينظم موضوع تفويض االختصاص  -5

ويحدد فيو الكفاءة والخبرة لدى الموظف المفوض اليو والشروط الالزمة لتولي 
 . الصالحية المفوض اليو 

العراقي الى النص عمى منح التفويض الكمي او الدائم نوصي المشرع  -3
لمصالحيات المفوضة وذلك النيا تعتبر ىروبا من المسؤولية الممقاة عمى عاتقو 

 وتحميميا لممرؤوس . 
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ندعو المشرع الدستوري العراقي الى ضرورة االخذ بالتفويض التشريعي لكونو  -2
والترابط بين السمطتين وكذلك تحقيقا لمتعاون ، اجراء ضروري ال انى عنو

 التنفيذية والتشريعية في ظل النظام البرلماني العراقي . 
نقترح بضرورة ايراد نص في الدستور العراقي النافذ يعطي لمسمطة التنفيذية  -2

وفي حاالت محددة الحق في ان تتدخل في العممية التشريعية في ظل الظروف 
عض المشاكل التي تتطمب العادية عن طريق التفويض التشريعي لمواجية ب

ولتجنب االجراءات ، السرعة والخبرة التي تتمتع بيا السمطة التنفيذية من جية
وال يتم ذلك اال من خالل تعديل ، البرلمانية المطولة وتعقيدىا من جية اخرى

 .  5002دستوري لمدستور العراقي النافذ لعام 
الن االحتجاج ، ياتورام ايجاب، نقترح عدم التوسع بالتفويض الدستوري -1

بالتفويض في حالة وجود مخالفة لممشروعية ال يمكن ان يؤخذ بو في كل 
الن ضحية ىذا االجراء وان كان دستوريا ىو المواطن الذي ضمن لو ، االحوال

الدستور ان تقرر ىذه المسائل اليامة وخصوصا التشريع من قبل ممثمييم في 
 البرلمان وبعد مناقشات عمنية . 

 قائمة المصادر
 القرآن الكريم 

 أوال : المعاجم المغوية : 
، القاىرة، ر احياء التراث العربيدا، 5ط، معجم مقاييس المغة، أحمد بن زكريا  -5

5929  . 
القاىرة، ، دار المعارف، مادة فوض، المجمد الخامس، ابن منظور لسان العرب -5

 دون سنة طبع .
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، بيروت، دار المشرق، 32ط، المغة واالعالم المنجد في، لويس معموف -3
5992 . 

دار الكتاب ، القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ثبادي -2
 . 5055، لبنان، بيروت، العربي

برىان الدين الخوارزمي ، أبو الفتح، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن عمى -2
 . 5/319اب العربي : دار الكت، ىـ (150المطرزي ) ت.

 :ثانيا : الكتب
دار شتات ، لقانون الدستوري النظم السياسيةا، د. أحمد عبد الحميد الخالدي  -5

 . 5055، مصر، لمنشر والبرمجيات
 .5055، القاىرة، العاتك لمنشر، 3ط، المرافعات المدنية، د. ثدم وىيب النداوي -5
لثاني، بدون دار النشر، بيروت، د. ادوارد عبد، القضاء االداري، الجزء ا -3

5992. 
، عمان، دار الفرقان 5د. يشار عبد اليادي، التفويض في االختصاص، ط -2

 .5985لمنشر، 
دار الثقافة ، القرار االداري بين النظرية والتطبيق، د. خالد سمارة الزابي -2

 . 5999، لمنشر
، القاىرة، ر العربيدار الفك، الوجيز في القانون االداري، د. سميمان الطماوي -1

5990 . 
، القاىرة، دار الفكر العربي، الكتاب األول، القضاء االداري، سميمان الطماوي -9

5991 . 
، دار الفكر العربي، 9ط، مبادئ عمم االدارة العامة، د. سميمان محمد الطماوي -8

 . 5989، القاىرة
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 .5982، يةدار النيضة العرب، القانون االداري، د. طعمة الجرف -9
، دار النيضة 5د. عبد احمد الغفمول، فكرة عدم االختصاص السمبي، ط -50

 . 5003العربية، القاىر، 
، 5د. عبد العظيم عبد السالم، التفويض في االختصاصات االدارية، ط -55

 . 5991القاىرة، دار النيضة العربية، 
عامة، د. عبد الفتاح حسن، التفويض في القانون االداري وعمم االدارة ال -55

 .5995القاىرة، دار النيضة العربية، 
، ميدي ياسين السالم، عمي محمد بدير، د. عصام عبد الوىاب البرزنجي -53

 . 5053، القاىرة، العاتك لصناعة الكتاب، مبادئ واحكام القانون االداري
د. ماجد رااب الحمو، القضاء االداري، دار الجامعة لمنشر، بيروت،  -52

5988. 
لح عالوي، مبادئ القانون االداري، العاتك لصناعة الكتاب، د. ماىر صا -52

 المكتبة القانونية، بغداد، دون سنة .
الطبعة ، التفويض في االختصاصات االدارية، د. محمد فتوح محمد عثمان -51

 . 5981، القاىرة، دار المنار، االولى
، اليةتوزيع االختصاصات الدستورية في الدولة الفيدر ، محمد ميدي صالح -59

 .5050، بيروت، منشورات الحمبي الحقوقية
الكتاب ، الرقابة القضائية، الرقابة عمى اعمال االدارة، د. محمد كامل ليمة -58

 .5918، القاىرة، دار النيضة العربية، الثاني
 .5919، بغداد، 5ط، 5ج، القانون الدستوري، منذر الشاوي -59
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 معية :ثالثا : الرسائل و االطاريح الجا
جامعة ، رسالة ماجستير، حق االختصاص، حيدر حسن ديوان االسدي -5

 .5055، الكوفة
دراسة ، تفويض االختصاص التشريعي، عمي عبد اهلل جاسم العرادي -5

، رسالة ماجستير، تأصيمية تحميمية في الدستور البحريني و الدساتير المقارنة
 . 5059جامعة بحرين،

الدور التشريعي لرئيس الجميورية في النظام ، عبد العظيم عبد السالم -3
 .5911، االسكندرية، دار النيضة العربية، 5ط، المختمط ) دراسة مقارنة (

، دراسة مقارنة، النظام القانوني لمتفويض االداري، محمد الرفاعي الجوجو -2
 . 5982، جامعة بغداد، رسالة ماجستير

تفويض االختصاص في دستور اشكالية ، وجدان ريسان حسين حذبو -2
جامعة ، رسالة ماجستير، ) دراسة مقارنة (، 5002جميورية العراق لعام 

 . 5050، كركوك
 :رابعا : البحوث القانونية 

، التفويض دائرة في ممارسة االختصاص االداري، حسين طالل مال اهلل -5
 . 5059، 1العدد ، كركوك، بحث منشور في مجمة كمية القمم الجامعة

التفويض التشريعي لمسمطة التنفيذية وامكانية االخذ بو ، حوراء حيدر ابراىيم -5
بحث منشور في مجمة القانون لمبحوث ، 5002في دستور العراق لعام 

 .5059، 52العدد ، جامعة ذي قار، القانونية
سحر عباس، نظرية التفويض االليي، انتقادىا وتطبيقاتيا، بحث منشور في  -3

 .5001، 51فتح، جامعة ديالى، العدد مجمة ال
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بحث منشور ، االساس القانوني لمتفويض في القرار االداري، صاحب مطر -2
 . 5059، 38العدد ، 53مجمد ، في المجمة واسط لمعموم االنسانية

االختصاص التشريعي لمبرلمان في الشؤون ، د. عثمان سممان ايالن -2
 . 5009، العدد األول، والتشريعبحث منشور في مجمة القضاء ، المالية

اربي أحسن، قواعد تفويض االختصاص االداري في الجزائر، بحث منشور  -1
، الجزائر، 8جامعة أوت، العدد ، في مجمة العموم القانونية والعموم السياسية

5922. 
، التنظيم القانوني لتفويض االختصاص االداري، كاظم خضير السويدي -9

مجمة مركز بابل لمدراسات ، االكاديمية العراقيبحث منشور في مجمة 
 . 59ص، (5العدد )، 8مجمد ، 5058، االنشائية

تفويض االختصاصات الدستورية في الدستور العراقي ، محمد جبار طالب -8
، السنة السابعة، جامعة القادسية، بحث منشور في مجمة رسالة الحقوق، النافذ
 . 5052العدد 

 :ر والقوانينخامسا :الدساتي
  -أ

 .5921دستور جميورية مصر العربية لسنة  -5
 . 5928الدستور الفرنسي لسنة  -5
 .5995دستور جميورية مصر العربية الممغي لسنة  -3
 . 5002دستور جميورية العراق لسنة  -2
 . 5055دستور جميورية مصر العربية لسنة  -2
 . 5052دستور جميورية مصر العربية لسنة  -1

 



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 

  7171 

 ب/
 . 5999لسنة  509اقي رقم قانون االثبات العر  -5

 
 :سادسا : مواقع االنترنيت

صالحية الوالية واالقاليم في ابرام المعاىدات ، د. صالح جبير البصيصي -5
مقال منشور في االنترنت عمى الموقع االلكتروني االتي: ، الدولية

www.Annabaa.org  : 09:52الوقت :  2/55/0555تاريخ الزيارة 
 مساءا.

http://www.annabaa.org/
http://www.annabaa.org/

