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 البحثمقدمة 

 

تمارس االداره نشاااا  متدادده تىاما بااللماام الماد ا   -اوال : موضوع البحث :

ومنها ما  ىما بااللمام القانون   , فالدمم المااد  واو  ام ماا تخر ا  االداره دو  

ا  تنو  م  ورائ  احداث اثار ااانونس ىاواك ا اا  الاص التيارب ا خاب اا او ىا ب ا 

 ها ال وم   . ترت ب اثاثها ومىت زما  المال

اما الدمام القاانونس او ماا  ىاما بالتيارب القاانونس فهاو  ام ماا تخر ا  االداره    

بغ ااة احااداث اثاار اااانونس تخاااه الغ اار وتخاااه ناىااها ,فالتياارب القااانونس  اارتبا  

باااالداره و اادور الناااام القااانونس الااا   ح ماا  حااوم شاارل ة او لاادم شاارل ة الااص 

 التيرب.

  القانون ااا  او ماااا تىاااما باااالدقود االدار ااا  واااس ومااا  ضااام  واااا  التيااارفا   

 المناايا  الدام  .

 

 مر الدراق حال اا بمرح اة البنااك   -ثان ا : اوم ة موضوع البحث واىباب اخت اره :

وااللمااار فااس  افااة الااوزارا  والاادوائر الح وم اا  االماار الااا   تا ااب اباارام لقااود 

ا  ت ااااو  واااااه الدقااااود  مخت ااااا  منهااااا انشااااائ   او اىاااا تراد   و  روااااا ,و خااااب

بمواياا  فن   ياح ح  ودا قا  تيف اا لحااال  الاىااد والغا  ,لااا تتخىاد اوم اة 

واا البحث ب ون   وضح و ب   لقود تقوم بها االداره ووس مهم  ل مي ح  الداما  

وبالتالس ز ادة الولس فس مثم و اا امور ل اس  ىاتا دوا ا    وناوا الراابا  الداما  

لمااام االدارا , و ااالص بغ ااة التداارب ل ااا احااد  اباارز ارائااق او الشاادب   ل ااا ا

 التدااد االدار  واخراكاتها واح امها.

 

نىاتهدب ما  خايم دراىاة موضاوع البحاث التدارب ل اا  -ثالثا : اوداب البحاث :

اخراكا  وآل ا  لمم المناايا  الداما  بويااها اوام اارق التداااد االدار  حال اا 

ور والبناااك الدمرانااس واالدار  فااس الدااراق ,والااص وخايااة واننااا فااس مرح ااة التااا
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 بدراىة موضوع البحث م  خوانب  المخت ا  وفقا ل نيوص القانون   المنام  لا .

 

 

 

ىاندتمد فاس بحثناا ل اا المانهح التح   اس المقاار  ح اث  -رابدا : منهخ اة البحاث :

الاقهااك ىنتناوم تح  م النيوص القانون   ولرض ولرض القانو  ولرض اراك 

واح ااام القضاااك وب ااا  مضاامونها وماا  ثاام نتناااوم القااوان   الارنىاا   والمياار   

ونقار  ف ما ب نهما وب   القانو  الوانس , وواه وس اوم التشار دا  التاس تناولا  

 موضوع دراىتنا .

 

 ى  و  موضوع بحثنا مبنس وفق الخا  التال   : -خامىا : خاة البحث :

 المبحث االوم : ماهوم الدقود االدار   

 المبحث الثانس : ماهوم المناايا  الدام  

المبحااااااااااااث الثالااااااااااااث : شااااااااااااروا المناايااااااااااااا  الداماااااااااااا  واخراكاتهااااااااااااا  
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 المبحث االوم

 ماهوم الدقود االدار  

م وىاائم وامت اازا  الىا اة الداماة, الدقود اإلدار ة بياة لامة تتم از باىاتخدا   

وأىاس الص ا ام الدقاد اإلدار  ل اا ف ارة تغ  اب الميا حة الداماة ل اا الميا حة 

ابام الخاوض فاس تدر اب  .الخاية, ولالص تنارد اإلدارة بي ا ة الدقاد ابام ربراما 

الدقااد االدار  ىاانخوض فااس تدر ااب الدقااد بيااورة لاماا  لغااة وايااايحا وماا  ثاام 

نتناااوم تدر ااب الدقااد االدار  وماا  بداادوا نوضااح يااور الدقااود االدار اا  والااص فااس 

 ما ب    التالس :

 الما ب االوم : تدر ب الدقد االدار  -1

 الما ب الثانس : يور الدقود االدر   -2
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 الما ب االوم

 تدر ب الدقد االدار 

 اوال: تدر ب الدقد لغْة 

الدقد ميدر فدم : لقد الشسك  دقده لقدا وتداادا ولقده, فأندقد وتدقاد , ااا شاده 

نق ض الحم .فهو  ,,فانشد
(1) 

والدقااد فااس االياام ل حباام ونحااوه ماا  المحىوىااا  وماا  بداادوا اا ااق ل ااا انااواع 

  روا.الدقود والمواث ق م  الب وع و 

واام اب  فارس )الد   والقاب والدام ايم واحد  دم ل اا شاده وشاده وثاوق ,    

 وال   ترخع فروع الباب   ها ,م  الص لقد البناك. والخمع القاد ولقود(

وايايح الدقد اد خاك ا ره فس الشر د  الغراك ا ضا , فقام هللا تدالا فاس الدقاود 

))اوفوا بالدقود(( .
(2)

 

اخر  اام تدالا ))ول    ؤاخا م بما لقدتم اال م (( .وفس ا ة   
(3)

 

و داارب الدقااد ا ضااا بااب الخمااع باا   ااااراب الشااسك وتقو تهااا و قااام لقااد ارفااس   

الحبم ااا ويم احدوما بااالخر بدقاده تمىا ها فااح م ويا ها و ا اع ل اا الضاما  

قاام : لقاد والدهد و قام لاادت  ل ا  اا ااا لاودت  ل    , و ا ق ل ا الوخوب  

الب ع ااا اوخب ,وخ مع واه المدانس تدور حوم مدنا الربا والشد. 
(4)

 

 

 

___________________ 

,مؤىىااة الرىااال / 1د.محمااد ىاا  ما  لباادهللا االشااقر,مدخم ل ااوم ال غاا  الدرب اا ,ا .1

 282,ص1445ب رو ,

 (1القرا  ال ر م ,ىورة المائده , اال   رام) .2

 (84اال   رام ) القرا  ال ر م ,ىورة المائده , .3

,م تباااااااة دار 1د.لبااااااااس حىااااااانس محماااااااد, الدقاااااااد فاااااااس الاقااااااا  االىااااااايمس, ا .4

 21, ص1443النشر/الر اض,
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 ثان ا : تدر ب الدقد ايايحا 

 درب الدقاد اياايحا ل اا انا  )ارتبااا ا خااب بقاوم ل اا وخا  مشاروع  ثبا     

 اثره فس مح   (

االوم ورضااه بامضااك وااا الدقاد و قيد باال خاب  م ما دم ل ا ارادة المتداااد    

 وانتاج اثره بالمىتقبم ىواك  ان  واه االراده مدبر لنها اوال او فدي .

اما القبوم فهو ارادة الارب الثانس ل ا القبوم والرضا ل اا اال خااب الياادر ما  

 ابم الارب االوم.

و ماا  دقاد والدقد فس االيايح الاقهس وو )ما  دقده الدااد ل ا امر  اد   واو ا   

ل اااا   اااره فد ااا  ل اااا وخااا  الزامااا  ا ااااه فىاااما الب اااع والن ااااح وىاااائر لقاااود 

المداوضااا  لقااودا ال   اام واحااد ماا  ارفااس الدقااد الاازم ناىاا  الوفاااك باا  وىااما 

ال م   ل ا المىتقبم لقدا ال  الحالب الزم ناى  الوفاك بما ح ب ل  ا  ما  الادام 

اد الزم ناى  الوفااك بهاا و االص  ام ماا  او الترص و الص الدهد واالمان  ال  مدا ها

 اد   فس المىتقبم فهو لقد و الص النااور وماا شرا االنىا  ل ا ناى  فس شسك 

خر  مخر  الص.( 
(1)

 

اما التدر ب القانونس ل دقد فهو تاابق ارادت   او ا ثار ل اا ترت اب اثاار اانون ا    

 .ىواك  ان  واه االثار انشاك التزام او نق   او تدد   

و داارب المشاارع الدرااااس الدقااد بأناا  )ارتباااا اال خاااب اليااادر ماا  احااد الدااااد   

بقبوم االخر ل ا وخ   ثب  اثر فس المدقود ل   (. 
(2)

 

و درب االىتاا الىنهور  الدقاد بأنا  )توافاق ارادتا   او ا ثار ل اا انشااك راباا  

اانون   او تدد  ها او انهائها (. 
(3)

 

 

_________________ 

 (22-21د.لباس حىنس محمد, ميدر ىابق, ص) .1

,المنشاور فاس الوااائع الدادد 1451لىانة  44م  القانو  المدنس الدراااس راام  33م. .2

 4/8/1451, بتار خ3415

,باي ا 2د.لبد الرزاق احمد الىنهور  ,الوىا ا فاس شارح القاانو  المادنس الخد اد,ج .3

 133,ص 1468,دار النهض  الدرب  /ب رو , 
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لتنا اا التزامهاا االدار  فهو  دد واحدا م  الوىائم التس تتبدها االداره  اما الدقد   

االىاىس اال ووو تحق ق المي ح  الدام  ,   ر ا  ل س  م لقد تبرم  االداره ماع 

االشااخاص الاب داا   او المدنااو     دااد ماا  اب اام الدقااود االدار اا  ح ااث ا  وناااص 

 ااا بااالمدنا الاادا ق والااص ل ااو  واااه تياارفا  تقااوم بهااا االداره ال تدتباار لقاادا ادار

التيارفا  تخضااع الح ااام القاانو  الخاااص والقضاااك الدااد  ب نمااا الدقااود االدار اا  

 فانها تخضع الح ام القانو  الدام والقضاك االدار .

وونا  ا ر التم  ز ب   الدقود االدار ا  والدقاود الخايا  ,فالدقاد االدار  واو  ام    

دناو  لاام بقياد ادارة مرفاق لاام والاص باتبااع تيرب اانونس  قوم با  شاخص م

وىااائم القااانو  الدااام ماا  خاايم تضاام   الدقااد شااراا   اار مااألوب فااس القااانو  

 الخاص.

وتدقد االداره الدد د م  الدقاود ول ا  وااا الدقاود ل ىا  خم دهاا باب دا  واحاده    

ح اااث  م اااز الاقااا  والقضااااك االدار  بااا    فهاااس ال تخضاااع لنااااام ااااانونس واحاااد

 مولت   م  الدقود التس تدقدوا االداره ووما :مخ

 وس الدقود الخاي  التس تدقدوا االداره وتخضع الح ام القانو  الخاص.-1

وس الدقاود التاس تيانب تحا  اائ اة النااام الداام وتخضاع لا  وواس ما  الدقاود -2

االدار   الدام .
(1)

 

وفاس الدااراق فاا  موضااوع الدقاود االدار اا   ىاائر موضااولا  القااانو  االدار     

  تنا  الغموض ولادم وضاوح المباادو ىاواك ل اا ياد د القضااك او ل اا ياد د 

التشاار ع الااص ا  مواااب القضاااك الدرااااس ماا  مخماام موضااولا  الدقااود االدار اا  

متاباب و  ر مىتقر ل ا حام . 
(2)

 

ناا  )الدقااد الااا   برماا  شااخص مدنااو  ماا  اشااخاص و داارب القضاااك المياار  با

 القانو  الدام بقيد ادارة مرفق لام او بمناىة تى  ره وا  تاهر ن   فس االخبببببا

 

 

__________________ 

, دار الثقافاااااااااااا  1د.محمااااااااااااود خ ااااااااااااب الخبااااااااااااور  ,الدقااااااااااااود االدار اااااااااااا ,ا  .1

 21,ص2414والنشر/لما ,

 22 ص, ىابق ميدر,  االدار   الدقود,  الخبور  خ ب محمود.د .2
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باى وب القانو  الدام والص بتضم   الدقد شراا او شرواا   ر مألوفا  فاس لقاود 

القانو  الخاص ( .
(1)

 

و درب االىتاا الد تور ىا  ما  الامااو  الدقاد االدار  بانا  ) الاص الدقاد الاا     

 برم  شاخص مدناو  لاام بقياد تىا  ر مرفاق لاام او تنا ما  او تاهار ف ا  ن اة 

اره شراا او شرواا اىتثنائ   و  ر مألوفا  فاس القاانو  الخااص او ا   خاوم االد

المتدااد مع االداره االشتراص مباشرة فس تى  ر المرفق الدام(. 
(2)

 

وم   تضح لنا ا  وناص فرق ب   الدقد االدار  و  روا م  الدقود التاس تبرمهاا    

روا رئ ى ة ل س  داد ما  اب ام االداره . فالدقد االدار   خب ا  تتوفر ف   ثيثة ش

 الدقود االدار   وىنخوض فس واا الشروا بش م مختير ووس :

 : ا  ت و  االداره ارفا فس الدقد-1

القالااده الداماا  ا  الدقااود االدار اا  وماا  ااااور التىاام   توخااب ا  ت ااو  االداره   

احد ااراب الديا  القانون   ول    فا  الدقد المبرم با   االفاراد الدااد    ال  م ا  

و اأة او مؤىىا  خايا  اا  ا    و  لقادا ادار اا حتاا وا   اا  احاد المتداااد   

 ناع لام.

 ويااب لقااد بالياااة اإلدار ااة رال راا  ااا  أحااد أارافااة  مباادأ لااام ال  خااوز أ  و   

ل ا األاام شخياام مدنو اام ما  اشاخاص القاانو  الداام فهااا شارا ضارور  والزم 

بأنا  لقاد ردار  , فالدقاد الاا  ال   او  أحاد اارافا  شخياام مدنو ااام  الدقاد لوياب

 بأناا  لقاادال  ويااب  الدقااد لامااام ال  دتباار ردار ااام  مااا ا  وخااود اإلدارة  ااارب فااا

   ببببببببببببمرفق لام ورحتوائ الدقد ردار ام رال راا توافر  بااا الشروا , ووا تد ق

 

_________________ 

ق.ع خ ىاة  11( لىانة 536المح م  االتحاد   االدار ا  الد  اا فاس القضا   راام)ح م  .1

, نقااي لاا  د.خ  اااة الخهمااس , مناااا اختياااص القضاااك االدار  فااس  1463/12/34

 دلاو  التىو   نار

, مابدة ل   شمس /القااوره , 5د. ى  ما  الاماو  ,االىس الدام  ل دقد االدار ,ا .2

 53, ص  1441
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. ل ا شروا اىتثنائ ة   ر مألوفة فا القانو  الخاص
(1)

 

 ا   تد ق الدقد بالمرفق الدام او باحد انشات  -2

 داارب المرفااق لااام باناا   اام نشاااا موضااول  ت ب ااة احت اااج لااام وودفاا  تحق ااق 

اليااالح الدااام وت ااو  ل دولاا  ال  ماا  الد  ااا فااس خ قاا  وتنا ماا  وادارتاا  بيااوره 

فالدقااد الاااا  تبرمااا  االداره مااع االفاااراد او االشاااخاص مباشاااره .مباشااره او   ااار 

االخاار   ال  م اا  ا    ااو  ادار ااا اال ااا ارتاابا بااالمرفق الدااام ىااواك وخااد  مداا  

 ال .لناير اخر  ام 

ووناااص ااارارا  اضااائ   فرنىاا   اياادروا مخ ااس الدولاا  الارنىااس ا تااا  بمد ااار 

ضاا ة الاازوخ   )ب رتااا ( المرفااق الداموحااده لتم ااز الدقااد االدار  فقااد خاااك فااس ا

, ح ث  ا  الزوخانم  ا   باادام الرلا اا الىاوف   فاس  24/4/1456اليادر فس 

احد المرا ز ان  )ولما  ا  ودب الدقد منح المدن    مهمة تنا ا المرفق الدام فاالص 

وحاااده   ااااس اللتباااار الدقاااد ادار اااا دو  الحاخااا  ل بحاااث  ل اااا احتوائااا  شاااروا 

مخالا (.
(2)

 

 ع االداره فس الص وىائم القانو  الدام ا  تتب -3

ا  وخود االداره ارفا فس الدقد االدار  لم  دد   اس ل س  دد الدقد ادار ا و الص    

الحام بالنىب  الرتباا الدقد بالمرفق الدام بم  خب فوق الص ا    و  الارفا  اد 

رفهما الا اتبدا اى وب القانو  الدام دو  اى وب القانو  الخاص واال تدرض تي

 االباام .

فالدقد االدار   خب ا   حتو  ل ا شروا اىتثنائ   تخت ب ل  الشروا التس    

 تم تضم   الدقود الخاي  فس مثم واا الشروا الخاي  . فهاه الشروا تحمم 

ارفا فس  الدقد دو  االخر فس التزما  مد ن  او تدا   حقواا ال تدا ها ل ارب 

 فس الدقود الخاي   المدن   مثي .االخر . ل س ما وو مدروب 

__________________ 

د. محمااااد لباااادالدام الىاااانار ,ارق واىااااال ب التدااااااد االدار  وحقااااوق والتزامااااا   .1

 14المتدااد  ,بي ا , دار النهض  الدرب   /القاوره,بي ىنة نشر, ص 

ا فااس م.لاؤ   اار م لباد, االىااس القانون ا  اليزماا  لمشارول ة الدقااد االدار  واوم تها .2

 24, ص2411لىنة  53اداك الىا   الدام  لواخباتها,مخ ة د الا الددد 

واوم وى     دتماد ل  هاا القضااك االدار  فاس ال شاب لا  ن اة االداره فاس اخت اار 

وىائم القانو  الدام واو ا   تضام  الدقاد ل اا شاروا اىاتثنائ     ار مألوفا  فاس 
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مخ ااس الدولاا  الارنىااس فااس وماا  اباارو االمث اا  ل ااا الااص ح اام القااانو  الخاااص 

ح ااث خاااك ف اا  )....ا  الدقااود التااس تبرمهااا  هرباااك فرنىااا ت ااو   14/1/1433

خاية لناام اىتثنائس وتبدو ف   خي ية الدقد االدار  ....( .
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 23م.لؤ   ر م لبد . ميدر ىابق . ص  .1

 

 الما ب الثانس
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 اإلدار ةالدقود  يور  

تتنوع الدقود اإلدار ة وفقا لااروب واب داة وناوع الدمام الما اوب ف ا  أىا وب    

 .وأداك االلتزام

فهناص لقاود ادار ا  مىاماة ولقاود اخار    ار مىاماة تخت اب بااختيب اب داة    

االلتزام والحاخ  ليدائره .  ما وو الحام فاس الدقاود فاس القاانو  الخااص ح اث ا  

واخر    ر مىاماة مثام القاانو  المادنس ,اال ا  االخاتيب با   وناص لقود مىماة 

الدقود االدار   والدقود المدن   م  واه الناح   , ا  الدقود الخاي  اد ا ر  ل ا 

ىااب م الحياار فهااس لقااود محااددوه ا روااا المشاارع بااالنص ل ااا ل ااس الدقااود 

.. و دود ىابب االدار   التس ت و  ال حير لها والمشرع  ا روا ل ا ىب م المثام 

واا االختيب الا موضوع التدو   فالقانو  االدار  اانو    ار مقان  وال  حتاو  

ل ا نيوص مدون  فم  اليدوب  تحد د وحير امث ا  مد نا  ما  الدقاود االدار ا  

ب نمااا القااانو  الماادنس فهااو اااانو  ماادو  و م اا  ا اار الدقااود الخاياا   ل ااا ىااب م 

لدقود وس الدقود االدار   المىماة لالص ىنتناوم . ا  ما  همنا م  واه االحير ف  

 بدضا م  واا اليور ل ا ش م افرع  التالس :

 الارع االوم : لقد امت از المرفق الدام

 الارع الثانس: لقد االشغام الدام 

 الارع الثالث: لقد التور د الدام 

 الارع الرابع: لقد القرض الدام 

 

 

 

 

 

 

 

 الارع االوم
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 امت از المرفق الداملقد 

 

لقاااد التااازام المرفاااق الداااام واااو اىااا وب مااا  اىاااال ب ادارة المرفاااق الداااام  ا    

فبواىات  تتدهاد االداره الداما  الاا احاد االفاراد او احاد اشاخاص القاانو  الخااص 

بادارة المرفق ل ا حىاب  ول ا مىؤول ت  الشخي   ولمادة محاددوه ومد نا  فاس 

ماا  المنتاداا   ماا  خاايم خضااول  ليح ااام الداماا   الدقااد مقاباام رىااوم  تقاضاااوا

 لتى  ر المرافق الدام  والص ل مي ح  الدام .

واد ب   المشرع الدراااس موضاوع لقاد االشاغام الداما  فاس القاانو  المادنس ما    

خيم التدر ب التالس ) ا  التزام المرافق الدام  لقد القرض منا  ادارة مرفاق لاام 

اا الدقد ب   الح وما  وبا   فارد او شار    دهاد ال هاا ا  ياة ااتياد   و  و  و

بأىتغيم المرفق مدة مد ن  م  الزم  بمقتضا اانو  (. 
(1)

 

و الص اد ب   الدىتور المير  لقد االشغام الداما  والاص باالنص ل  ا   التاالس   

) اانام القااانو  القوالااد واالخااراكا  الخاياا  بماانح االلتزامااا  المتد اا  باىااتغيم 

الثروه الاب د   والمرافق الدام (.موارد 
(2)

 

ضاااك االدار  لاا  واااا الماهااوم بااأ  )التاازام المرافااق وا ضااا لرفاا  مح مااة الق  

الداما  لاا س اال لقادا ادار ااا  تدهاد احااد االفاراد او الشاار ا  بمقتضااه بالق ااام ل ااا 

ا ناقت  وتح  مىؤول ت  المال   بت   ب م  الدول  او احد  وحداتها االدار   وابقا

ل شااروا التااس توضااع لاا  باااداك خدماا  لاماا  ل خمهااور والااص مقاباام التياار ح لاا  

باىتغيم المشروع لمدة محدده م  الزم  واىت يكه ل ا االرباح(.
(3)

 

 

 

__________________ 

 1451( لىنة 44( م  القانو  المدنس الدرااس رام )841الماده )-1

 1431لىنة ( م  دىتور الخمهور   المير   123الماده ) -2

 44, ص 1448د.محمد الشافدس , الدقود االدار   ,بي ا , ل   شمس/القاوره . -3

 الارع الثانس
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 لقد االشغام الدام 

لرفا  مح مااة القضاااك االدار  المياار  لقااد االشاغام الداماا  باناا  ) لقااد مقاولاا  

باا   شااخص ماا  اشااخاص القااانو  الدااام وفاارد او شاار ة بمقتضاااه  تدهااد المقاااوم 

ماا  المااام البناااك او التاارم م او الياا ان  فااس لقااار لحىاااب واااا الشااخص بدماام 

المدنو  الدام وتحق قا ل مي ح  الدام  مقابم ثم   حدد بالدقد (.
(1)

 

وم  التدر ب اليه نىتا ع ا  نىتخ ص بأ  واا الدقد  بناا ل اا لادة خياائص 

 منها :

  و  لق االشغام الدام  منيبا ل اا لقاار , ىاواك بالبنااك او باالترم م او  -1

والماام التنا اب والار  بالي ان  و شامم الاص االبن ا  والاارق والخىاور 

, ول    ااا  اا  الدقاد موضاول   منيابا ل اا منقاوم  و  روا م  االلمام

في   و  واا الدقد لقد مقاول  او لقد اشاغام لاما  وانماا ن او  اماام لقاد 

  اار اناا  ااا مااا انيااب موضااوع الدقااد ل ااا لقااار  اخاار مثاام لقااد التور ااد.

بالتخي ص فان    و  لقد شغم لاام  أااماة خااوا ت اون ا  او ماد اناب اب 

   االلمام.م اه و  ر الص م

ا   باارم الدقااد لحىاااب شااخص مدنااو  لااام , وال  غ اار ماا  اب دااة الدقااد  -2

لائد ااة الدقااار وااا  اباارام الدقااد, فقااد ال   ااو  الدقااار مم و ااا لاايداره حاا   

التدااااد اال ا  الدقااد اباارم لحىاااب االداره ز ااا  تحاا  ىاا اتها فااس االشااراب 

  , فااس وااه الحالا  والرااب  او  ا  ميا ر الدقاار ىا ؤوم ال هاا فاس النها ا

  دتبر الدقد لقدا ادار ا.

ا    و  الغرض م  الدقد تحق ق ناع لام   اما تحقق  واه الغا  . -3
(2) 

و درب الباحث لقد االشغام الدام  بأن  )الدقد الا    و  با   شاخص مدناو  

لااام وباا   فاارد او شاار ة تتدهااد بالق ااام ببناااك او تاارم م او ياا انة لقااار مااا 

المدنو  الدام مقابم اخر مد    تاق ل    فس الدقاد . و خاب لمي حة الشخص 

 ا    و  واا الدقد منيب باالىاس ل يالح الدام(.

________________ 

 18د.محمد لبدالدام الىنار . ميدر ىابق , ص .1

 25د.محمود خ ب الخبور , الدقود االدار  , ميدر ىابق, ص .2

 الارع الثالث

 لقد التور د الدام
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التور د وو احد الدقاود االدار ا  المهما  و دارب لقاد التور اد بأنا  ) اتاااق لقد    

باا   شااخص مدنااو  ماا  اشااخاص القااانو  الدااام وشااخص ماا  اشااخاص القااانو  

الخاااص ,  تدهااد االخ اار بمقتضاااه بتور ااد منقااوال  الحااد  المرافااق الداماا  مقاباام 

ثم (.
(1)

 

لص القاانو  الداام وفارد و درب ا ضا بأن  ) اتااق ب   شخص مدنو  م  اشخا   

او شااار    تدهاااد بمقتضااااه الاااارد او الشااار   بتور اااد منقاااوال  مد نااا  ل شاااخص 

المدنو  الدام وت و  واا المنقوال  الزم  لمرفاق لاام , مقابام  ثما  مدا  ( وواو 

 خت ب ل  االىت يك فس ا  المورد فس الدقد االدار   ى م منقوال  المتدااد ل  ها 

مضارا الا الاص ب نماا ب نماا االىات يك انماا   او  بمقتضاا برضائ  دو  ا    و  

ارار ادار  بشأ  تى  م المنقوال  الما وب  بهاا القرار خبرا. 
(2)

 

ا  اواام خاياا   فااس لقااد التور ااد الدااام وااو اىااتمرار تور ااد االشاا اك او البضااائع   

لمدن ا  و الص  خب ا  ت و  واه االش اك بالضروره منقول  فااا لم ت ا   البضاائع ا

م  اب م المنقوال  ف   ن و  امام لقد تور اد لاام انماا اماام لقاد اخار ما  الدقاود 

 االدار   مثم لقد االشغام الدام  .

مد نا  لخدماة الياالح الداام اضافة الاا الاص  خاب ا  ت او  وااه االشا اك المنقولا  

 ل و  اىاس الدقود االدار   تنشأ م  اخم تحق ق المي ح  الدام  .

ود التور د فس الدمم يورا مخت ا  م  اومها التور اد ل اا ماره وحاده , وتتخا لق

 ووناص نوع اخر م  التور د   و  ل ا ش م دفدا  متددده .

و درب الباحث لقد التور د الدام بأن  )لقد ب   شخيا   احادوما شاخص مدناو  

 لام م  اشخاص القانو  الداام واالخار فارد او شار ة  تدهاد ف ا  الاارد او الشار  

بتور د االش اك المنقول  او البضائع ل ارب االخر وواو الشاخص الداام مقابام ثما  

 مد   وفس مده مد ن  ولغا ة تحق ق المي ح  الدام (.

__________________ 

د.لبدالما ب لبدالرزاق ,القدره القانون   ليداره فس تدد م الدقد االدار , مخ اة    اة  .1
 23,ص  2446,لىنة  13الددد ,  4الحقوق/خامدة النهر  , مخ د 

 43د.محمد لبدالدام الىنار , ميدر ىابق, ص  .2

 الارع الرابع

 لقد القرض الدام
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 دقد لقد القرض الداام ما  اوام الدقاود االدار ا  والاص لماا لا  ما  فائاده فاس ىاد   

حاخة االداره ل نهوض فس وضادها الماالس  ل اس تقاوم بدم هاا ل اا ا مام وخا  ما  

 الدام  .اخم تحق ق المي ح  

وت خااأ االداره الااا مثاام واااه الدقااود ااا مااا ايااابها لخااز فااس م زان تهااا وبالتااالس   

تواااب او تااأخر لم هااا الااا  ىاا ؤد  باااالخر الااا االضاارار فااس المياا ح  الداماا  

واالفراد . فتضار االداره الا التوخ  لوى  ة اخر  لتى  ر اموروا المال   , فتقوم 

لىااد واااا الدخااز الحاياام فااس فااراد او الشاار ا  بتوا ااع لقااد القاارض مااع احااد اال

م زان تها . وتداس مقابم واا القارض الاا  تىتحيام ل  ا  ما  الشاخص الخااص 

 .فائده  لتداع ل  ل ا ش م دفدا  وخيم مده مد ن  

لم  تضم  الدىتور الدرااس نيويا تب     ا ة ابارام وااا الدقاد وشاروا  مث ماا   

الماااده الثا اا  والىاات   مناا  ب ناا  فااس الاقااره )و( واو اال  فااس بدااض الاادوم .اال ا  

منها بأ   مارس مخ س لاوزراك يايح ة لقاد القاروض ومنحهاا واالشاراب ل اا 

تنا م وادارة الدقد, اال ان  بموخب المادة االولا م  اانو  القاروض الدراا ا  راام 

)لااوز ر المال اا  ا   قتاارض باياادار ىااندا  ل حاماام او باىاام  1443( لىاانة 44)

حبها مبااالال ال  تخاااوز مخمولهااا خمىااة مي اا   د نااار بشاارا واحااد او ا ثاار يااا

وباائاده ال تز اد ل ااا اربداة بالمائاا  ىانو ا ولمادة ال تز ااد ل اا الدشاار   ىان  ماا  

تار خ االيدار(.
(1)

 

لقد بمقتضاه  قرض احد االفراد او )البنوص( مب غاا و درف  االىتاا الىنار  بان )  

اخر م  اشخاص القانو  الدام(. م  المام ل دول  اولشخص
(2)

 

و درب الباحاث لقاد القارض الداام بأنا ) واو اتاااق با   االداره واحاد االفاراد او   

الشاار ا  و تدهااد الااارد او الشاار   بااااراض االداره مب غااا ماا  المااام مقاباام فائااده 

 ىنو   تحدد فس الدقد  وفقا لشروا مد ن  وفس مده مد ن (

__________________ 

 34مود خ ب الخبور , الدقود االدار   , ميدر ىابق ,صد.مح .1

 44د.محمد لبدالدام الىنار  , ميدر ىابق, ص .2

 

 المبحث الثانس

 المناايا  الدام ماهوم 
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ا  دراىاة موضاوع المناايااا  الداما   تا اب تحد ااد مدناواا,اا ا  مضامو  وااا    

المدنااا  خت ااب بحىااب نااوع المنااياا ,  مااا ا  ونالااص شااروا واخااراكا  ال  خااوز 

الخااروج لنهااا لنااد التداماام مااع المناايااا  الداماا , لااالص ىااوب نتناااوم فااس واااا 

 - التالس : وبما ب  المبحث 

 اايا  الدام الما ب االوم : التدر ب بالمن

 الما ب الثانس : انواع المناايا  الدام 

 

 

 

 الما ب االوم

 التدر ب بالمنااي  الدام 

ل ااا شااسك مداا   ماا  اخاام فااأ  المناايااا  وااس منافىاا  باا   شخياا   او ا ثاار    

 الحيوم ل    ل  ار ق التدااد مع االداره م  خيم واه الدم   .

ىااانتناوم فاااس وااااا الما اااب  تدر اااب ومااا  اخااام ب اااا  مدناااا المناايااا  الدامااا     

 -المناايا  الدام  وتوض ح مدناوا لغةم وفس االيايح القانونس بالنقاا االت   :

 

 

 

 

 

 

 -اوال : تدر ب المنااي  الدام  لغة :
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المنااي  ل ا وز  ماال   ووس م  ي ال المبالغ  التس تا د الت رار وواس مشاتق  

النقص بمدناا الااواب بابدض الشاسك  م  الادم نقص  نقص نقيا نقيانا , و اتس

بدد تمام  .
(1)

 

( فاس ال غا  الارنىا   l'adiudication au rabais قابام تىام ة المنااياة لااا )

( وتدناااس المنافىااا  او التناااازع ل اااا l'adiudicationوواااس مشاااتق  مااا  لاااااة )

امر
(2)

. 

( فس ال غ  االن   ز  .Tenderو الص  ا ق ل  ها لاا )
(3)

   

 -تدر ب المناايا  الدام  ايايحا :ثان ا : 

المنااياا  الداما  و االص لام  2444( لىانة 83لم  درب امر ى اة االئتيب رام)

, وانماااا ا ااار   2414( لىااانة 1تدرفهاااا تد  ماااا  تنا اااا الدقاااود الح وم ااا  راااام )

تااي  ها واالح ام المتد ق  باخراكا  المناايا  الدام  وانوالها .
(4)

 

لىاانة  14/36ائاار  المنااياا  فااس المرىااوم الرئاىااس رااام و داارب المشاارع الخز

 -المتضم  تنا م الياقا  الدموم    ما   س : 3/14/2414

)وس اخراك  ىتهدب الحيوم ل ا لدة لروض ما  لادة منافىا   ماع تخيا ص 

الياق  ل دارض الا   قدم افضم لرض(
(5)

. 

 

___________________ 

 143المدارب /القاوره, بي تار خ نشر,ص اب  مناور , مدخم لىا  الدرب ,دار  .1

 www.almaany.comالمواع ال غو   .2

 www.almaany.comالمواع ال غو   .3

,دار ال تااب والوثااائق  1يااباح يااادق خدااار االنبااار , الدقااود الداماا  وتد  ماتهااا ,ا  .4

 3, ص 2411د ,/بغدا

فر د  ر اد  ,ارق واخراكا  ابرام الياقا  الدموم  ,ااروحة منشوره ل ا المواع  .5

medea.dz.com-www.univ,  3خامدة بخا ة/الخزائر  , ص 

و درب بدض الاقهاك المناايا  ل اا انهاا )واس اارق ت تازم بمقتضااوا االداره    

بأخت اااار افضااام مااا   تقااادم ل تداااااد مدهاااا شااارواا ىاااواك مااا  الناح ااا  المال ااا  او 

الان  (
(1)

. 

http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
http://www.univ-medea.dz.com/
http://www.univ-medea.dz.com/
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و ااالص تداارب )وااس ار قااة بمقتضاااوا ت تاازم االداره باخت ااار افضاام ماا   تقاادم    

ل تدااد مدها ىواك م  الناح   المال   او التقن   (
(2)

. 

ضاام االىاادار واحىاا  وتداارب ا ضااا ل ااا انهااا )اخت ااار المتدااااد الااا   تقاادم بأف  

الشاااروا وتىاااتهدب تحق اااق المىااااواة والمنافىااا  الشااار ا  فاااس مخااااال  التدامااام 

والتدااااد ,والااص بااااللي  لاا  المنااياا  ل ااا الوخاا  الااا   رىاام  القااانو  لاا د م 

ال اف  بالمنااي  ول ام ما  تتاوفر ف ا  الشاروا التقادم ول اا اادم المىااواة وبهااا 

المي ح  الدام  ( تحقق مي حة االدارة والتس تمثم
(3)

 . 

لا اخت ار م   تقادم بااام و يحا ا  المناايا  ل س المزا دا  فاالولا تهدب ا  

لااااك , ومح هااا لقااود االشااغام الداماا  . امااا الثان اا  فتىااتهدب ضااما  التدااااد مااع 

 الشخص الا   قدم ال ا لااك , ومح ها لقود ب ع وا خار اموام الدول .

يااا  ل ااا انهااا ) الدم  اا  التااس تقااوم بهااا المؤىىااا  او و داارب الباحااث المناا   

الشاار ا  الداماا  بهاادب الحيااوم ل ااا اااام االىاادار لشااراك منااتح مداا   او انشاااك 

مبنااا او مشااروع , او لقااد ياا انة او خاادما  ....الااخ , والااص ماا  خاايم االلااي  

 لنها وارحها ل منافى  الدادل  (.

 

 

 

 

 

____________________ 

ل ىا ,محاضرا  فس اىس القانو  االدار  الدراااس القاواا ل اا ا باة د.ر اض لبد  .1

 32,ص2414المرح   الثان      ة القانو  خامدة بغداد ,

الخرااوم , م تبة خامدة الن    /1د. وىب حى   البش ر ,مبادو القانو  االدار  ,ا  .2

 141, ص2413,

 35أ,محمد الشافدس , ميدر ىابق , ص  .3

 الما ب الثانس 

 المناايا  الدام انواع 
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تتددد انواع المناايي بتددد ا رضاها واخاتيب اا م تمو  هاا ,فالمنااياا  التاس    

تىااتهدب تشااخ ع االنتاااج المح ااس تخت ااب لاا  المناايااا  التااس ال تأخااا الااص بنااار 

االلتبار .  ما ا  المنااياا  اا  الق ما  المال ا  ال ب اره تخت اب لا  اوا  الق ما  

 ضا تخت ب المناايا  التاس   او  ف هاا لادد المنافىا   محادد المال   اليغ ره. وا

 او مد   , ل  المناايا  التس   و  ف ها لدد المشار    ما قا.

وواس المناايا  الداماا  و وفقاا لاالص ت او  المنااياا  الداما  ل ااا ثيثاة اناواع    

 الماتوحا  وت او  متاحا  ل ام ما   ر ااد الادخوم ف هاا .والمناايا  المحادوده والتااس

تداس االول   ل مواياا  الان   التس تحتو هاا الداااكا  وتت او  ما  لادد محادود 

م  المشار   . والنوع الثالث م  المناايا  وو الاا  تخار  ف ا  المناايا  ل اا 

 اىاس الخمع ب   اى در والخوده فس آ  واحد.

 -وىوب نتناوم واه االنواع الثيث فس الاروع االت   :

 يا  الدام  الماتوح  الارع االوم : المناا

 الارع الثانس : المناايا  الدام  المحدوده

 الارغ الثالث : المناايا  ل ا اىاس الىدر والخوده مدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الارع االوم

 المناايا  الدام  الماتوح 
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لنااادما ت اااو  الحر ااا  ما قااا  ليشاااخاص ل تقااادم بداااااكاتهم ولروضاااهم الاااا    

ن او  اماام ناوع ما  اناواع المنااياا  والاا   المؤىى  او الشر   المشتر   فهنا

 ىما بالمناايا  الداما  الماتوحا  فااس وااا الناوع ما  المنااياا  ت او  االباواب 

ماتوحااا  اماااام خم اااع الااارا ب   فاااس المنافىااا  ووااااا واااو االيااام ح اااث ا  ايااام 

المناايا  وس لام  ماتوح    ر ا  وناص بدض الااروب التاس تخدام ما  االداره 

 المنااي  محدوده الىباب خاي  بها . تقوم بخدم واه

فاس الايام الثالاث  2414وواا ما خاك فس تد  ما  تنا ا الدقود الح وم ا  لىانة   

ان  ) نااا وااا االىا وب باالي  الادلوه الداما  الاا خم اع الارا ب   فاس المشاار   

بتنا ااا الدقااود بمخت ااب انوالهااا مماا  تتااوفر فاا هم شااروا المشااار   وا  تتىاام 

  بالدموم اا  والتنافىاا   والددالاا  الد ن اا  والوضااوح ومرالاااة الىااقوب االخااراكا

المال   المقره فس تد  ما  تنا ا الموازن  االتحاد   لند التماد واا االى وب.
(1)

 

فااتح باااب المشااار   ف هااا لماا   شاااك,وونا ت تاازم  فالمنااياا  الداماا  بموخبهااا  ااتم  

ه الار ق  تؤم  لخز نة الدول  ا بار االداره باخت ار م   تقدم بأرخص االىدار ووا

ادر مم   م  االلباك .
(2)

 

وتدتبر المناايا  الماتوحا  الناوع التق  اد  ما  المنااياا  وتىاما بمنااياا    

القاااانو  الدام,وبموخاااب وااااا الناااوع مااا  المنااياااا  تقاااوم االداره باااااللي  لااا  

بالتدااااد ماا  المنااياا  بشاا م لااام و  ااو  االشااتراص ف هااا ماتوحااا ل اام ماا   ر ااب 

المقاول   والتخار الماورد   او النااا    والاص دو  اشاتراا موايااا  خايا  ما  

ح ث التأو م بالنىب  ل را ب   بالتدااد.
(3)

 

 

___________________ 

المنشاوره  2414 ( لىانة2م  تد  ما  تنا ا الدقود الح وم   رام )اوال  (3الماده ) .1

 16/6/2414( فس 4325فس خر دة الواائع بالددد )

 65د.محمود خ ب الخبور  ,الدقود االدار   ,ميدر ىابق , ص  .2

,دار الثقافاا  ل نشاار 1ا مناايااا  الداماا ,ل قااانونسد.محمااود خ ااب الخبااور  .الناااام ال .3

 68,ص  1448والتوز ع/لما ,

 الارع الثانس

 المناايا  الدام  المحدوده
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المنااياا  ل اا اشاخاص  قتير حاق االشاتراص والمنافىا  فاس وااا الناوع ما     

محدد   مدتمده اىامائهم ما  ابام االداره فااالداره تقاوم باىاتدلاك لادد محادد ما  

االفراد او الشر ا  مما  تتاوفر فا هم مواياافا  مد نا  ما  ح اث مىاتو  الخباره 

لاد هم او بىاابب ياااا  اخاار  تراوااا االداره ضاارور   لتحق ااق مياا حتها وبالتااالس 

 تحق ق المي ح  الدام .

توضح لنا تد  ما  تنا ا الدقود الح وم   المنااي  المحادوده  ماا   اس )و نااا و   

واااا االىاا وب لناادما ت ااو  الىاا ع او الخاادما  االىتشااار   او المقاااوال  موضااوع 

المنااي  متوفره لد  خها  محدوده م  ح ث االختياص لغرض تقد م لااكاتها 

التداااد و اتم االلاي  لنهاا وفق المواياا  والتيام م والشروا المدده ما  خهاة 

الااا خم ااع الاارا ب   فااس االشااتراص بتقااد م لااااكاتهم مماا  تتااوافر فاا هم شااروا 

 -لقاك ثم  وت و  وفق االخراك   االت    :المشار   

االخااراك االوم: تضاام  تىاا م الوثااائق الخاياا  بالتأو اام القااانونس والانااس  - أ

نة مختيا  فاس خهاة والمالس ل مشتر    فس المنااي  والص لتق  مها م  لخ

التدااد وفقا لشروا التأو م الانس والمالس والقانونس الما وب  ل تويام الاا 

اخت ااار مااؤو    ليشااتراص فااس االخااراك الثااانس ل ااا ا  ال  قاام لااددوم لاا  

 ثيثة مؤو   .

االخااراك الثااانس :ا ااام خهااة التدااااد باادلوة خم ااع المااؤو    مخانااا لتقااد م  - ب

لغرض الدراى  والتق ا م والترىا   وفقاا الح اام  لااكاتهم الان   والتخار  

واه التد  ما .
(1) 

و  و  التدااد بار اق المناايا  المحادوده بقارار مىابب ما  الىا ا  المختيا     

فااس الحاااال  التااس تتا ااب اب دتهااا اياار االشااتراص فااس المنااياا  ل ااا مااورد   او 

ا فن ا  ومال ا   اف ا  مقاول   او فن    او خبراك بااتهم ل ا ا  تتاوافر فا هم شارو

وحى  الىمد  .
(2)

 

_________________ 

 2414(لىنة 2( ثان ا م  تد  ما  تنا ا الدقود الح وم   رام )3الماده ) .1

 144د.محمد لبد الدام الىنار  ,ميدر ىابق , ص  .2

 الارع الثالث

 المناايا  الدام  ل ا اىاس الموازن  ب   الىدر والخوده
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المناايا  تدلو االداره لدد   ر محدودم  المنافى   ليشاتراص واا النوع م     

 بالمنااي  بقيد الويوم الا الدرض الا   تضم  افضم االلمام بأام الت ال ب.

وتىااتدمم واااا المناايااا  لغاارض تنا ااا االلمااام   اار الموحااده و ااالص االلمااام 

الداره ل ىاا  والد نااا  التااس ال  م اا  تحد ااد موايااااتها بدااا  ىاا اا,  لااالص فااا  ا

م زماا  بيل ااة االرىاااك فااس لم  ااة االحالاا  وانمااا لااد ها ىاا اة تقد ر ااة فااس اخااراك 

الموازن  والمااض   ب   الداروض المقدما  ال هاا لغارض اخت اار االيا ح واالنىاب 

 م  ب نها.

بهاااه الار قاا  تااؤم  الخهاا  االدار اا  ل ااا االلتبااارا  المال اا  والان اا  ل ااا حااد    

الخه  المتدااده افضام االلماام ما  ح اث مواياااتها الان ا  ماع ىواك ح ث ترخح 

اام الت ال ب المم   الحااها بالخز ن  الدام .
(1)

 

ولضما  حقوق المتنافى   م  ييح ا  التقد ر التس تتمع بهاا االداره فاس مثام    

ناماا  بدااض الاادوم لم  ااة االحالاا  ف هااا والااص بوضااع واااا النااوع ماا  المناايااا  

ما  الخاوده بالقاا س الاا مىاتو  لاالمس مقباوم ومتداارب ل  ا  فاس نىبة مئو ا  

لم  ااا  التشاا د المدقااده واالنااااق ,وفااس لم  ااا  التياان ع واالنتاااج, و ااالص وضااع 

متوىااا حىااابس  خاار  ائتمااا  الدااروض بالق اااس ال اا  بح ااث  ااتم اخت ااار المتدااااد 

بار قة ال ة محىوب  بدا .
(2)

 

 

 

 

 

_________________ 

 66الخبور  ,الدقود االدار  , ميدر ىابق, ص  د.محمودخ ب .1

 34د.محمود خ ب الخبور  ,الناام القانونس ل مناايا  الدام ,ميدر ىابق ,ص  .2

 المبحث الثالث 

 شروا المناايا  الدام  واخراكاتها

ا  ماا  االمااور الضاارور   باام ماا  اىاىاا ا  ارائااق التدااااد االدار  وخايااة    

المناايا  الدام  توفر بدض الشروا واالخراكا  ف ها ولدم وخود وااه الشاروا 



 
 

54 
 

واالخراكا   خدم م  المنااي  لم  ة يادب  ولق ماة بام حتاا لد ماة الاائاده وال 

 تؤد  الا تحق ق المي ح  الدام . 

واا المبحث شروا المناايا  الدام  واخراكاتهاا فاس ما با   لالص ىنتناوم فس    

 - التالس:

 الما ب االوم : شروا المناايا  الدام  

 الما ب الثانس : اخراكا  المناايا  الدام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الما ب االوم 

 شروا المناايا  الدام 
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ا  ماا  االمااور الضاارور   باام ماا  اىاىاا ا  ارائااق التدااااد االدار  وخايااة    

المناايا  الدام  توفر بداض الشاروا ف هاا ولادم وخاود وااه الشاروا  خدام ما  

المنااياا  لم  ااة ياادب  ولق مااة باام حتااا لد مااة الاائااده وال تااؤد  الااا تحق ااق 

 المي ح  الدام . 

ياااا  الدامااا  فاااس ثيثاااة فاااروع لاااالص ىااانتناوم فاااس وااااا الما اااب شاااروا المناا   

 - التالس:

 الارع االوم : الدين   فس المناايا  الدام 

 الارع الثانس : المىاواة ب   المتنافى  

 الارع الثالث : احترام االختياص االدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الارع االوم

 الدين   فس المناايا 

 قيد بالد ن ا  واو الاي  االداره لا  ر بتهاا فاس التداااد لا  ار اق المناايا     

بيورة   ر ىر   ىواك  ان  واه المنااي  لام  ام محدوده, والغا   م  الد ن   
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وولدم وضاع لم  اة الشاراك فاس موضاع الشاص والر با  فالىار   ال تاىاح المخاام 

 امام ال ث ر   م  اخم المنافى  مع االخر  .

خااب ا    ااو  االلااي  لاا  المنااياا   مااا اشااار  ال اا  تد  مااا  تنا اااالدقود و    

الح وم ااا   التاااالس )  خاااب ا   تضااام  الاااي  المناايااا  ا بااار اااادر مم ااا  مااا  

اال ضاااحا  حااوم لم  اااة النخه ااز الدامااا  المنااو  ارحهااا . و اااتم نشاار االلاااي  

  ااا تا اب االمار بال غت   الدرب   وال رد   ل ا اام تقاد ر , اضااف  الاا لغاة اخار

لند تواع تقد م الدااكا  ل  ار ق   انا  او افراد م  خارج الدراق.(
(1)

 

ول   وناص اىتثناكا  ل ا مبدأ الد ن ا  ,ا  ااد تحاام المناايا  ما  دو  التق  اد   

   -بالد ن  ,  ما ا رتها تد  ما  تنا ا الدقود الح وم   منها :

بحما ة الحقاوق الحيار  ,او لنادما  الىباب تقن   او فن   او الىباب تتد ق - أ

ت و  الى ع او الخادما  الماراد شارائها بموخاب الدقاد تيانع او تخهاز ما  

 ابم   ا  واحد او متوفره م    انا  محدوده الددد

لوخااود اىااباب م حاا  خاادا بىاابب احااداث ال تدااز  الااا ىاا اة التدااااد او ا   - ب

    ام  المي ح  الدام  ال تىمح باحالة الدقد ل ا اىس تنافى 

 -ح نما ت و  الى ع المراد شرائها : -  

اوال : تا ب تبد  ها خزئ ا او اضافتها ل ى ع المشتراة ما  الميادر االيا س 

 الا  خهز الى ع الموخوده.

ثان اااا : تا اااب انىاااخامها او ااب  تهاااا ليىاااتبدام ماااع الىااا ع المشاااتراة مااا  

 الميدر االي س الا  خهز الى ع الموخوده.

اكا  االخاار    اار اخااراكا  المنافىاا  ال ام اا  والد ن اا  لناادما ت ااو  االخاار - ث

ل دقااود الداماا  الح وم اا  ارور  )ضاارور  ( لتدز ااز االاتياااد او التاااو ر 

المؤىىاتس فس اااع ى انس مهم او فاس مناقا  خغراف ا  فاس دولاة الداراق 

 او المؤىىا  المم و   ل دول .

 . 3لقىم الرابع /,ا2444( لىنة 83امر ى اة االئتيب المؤات  رام ) -1

 

لندما   و  الدراق ارفا فس اتااا ا  )ثنائ   او متدادده االااراب( او مداوادا  -ج

تتا ب اىاتخدام اخاراكا    ار اخاراكا  المنافىا  ال ام ا  والد ن ا  ل دقاود الداما  

 الح وم   التس ىواك ا ان  بموخب شروا ير ح  او ضمن  .
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تقاام لاا  الحااد  النقااد  المحاادد فااس واااه  ا   اناا  الق ماا  المتواداا  ل دقااد الدااام-ح

الحالاا  تىااتخدم االخااراكا  االيااول   المتد قاا  بتور ااد الىاا ع والخاادما  بموخااب 

 شروا ير ح  او ضمن  .

 يدر م تب خاة الدقود الدام  الح وم   تد  ما  لتاب اق تتضام  مااب   اماور -خ

أىاااتخدام اخااار  ااااروب تحد اااد االخاااراكا  االياااول   المتد قااا  بأحالاااة الدقاااود ب

اخااراكا  اخاار    اار اخااراكا  المنافىاا  ال ام اا  والد ن  .وضاارورة توث ااق  اام 

مناىب  ال تىتخدم ف ها اخراكا  المنافى  ال ام   والد ن  .
(1)

 

 -و حقق مبدأ الد ن   لدة فوائد منها :

تخنااب االداره اخااواك الشااص والر باا  فااس التداماام النز اا  فااس لم  ااة اباارام  -1

 الدقود.

الد ن   مناد  ماد   تتمثم فاس خ اق اخاواك المنافىا  المشارول  با   تحقق  -2

لدد   ر محدود م  الر ب   بالتدااد مما  ؤد  الا رىاوو المناايا  ل اا 

 انىب الدروض م  ح ث الثم  والناح   الان  .

تداااازز الد ن اااا  بالتدااااااد مباااادأ حر ااااة التخاااااره والدماااام والمىاااااواة باااا    -3

المنافى  .
(2) 

د ن   م  منااي  الا اخر  فهس ما ق  فس المنااياا  الداما  وتختب درخة ال

 وت و  اام لموم   م  ىابقتها فس المناايا  المحدوده.

 

 

 

 

_________________ 
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و دنس واا المبدأ ضرورة ا ام االداره الرا ب  بالتدااد بمدام اة خم اع المناايا     

مدام   واحده ل اا اادم المىااواة والاص لا  ار اق تاب اق شاروا المناايا   افا  

فاي  خاوز  بحق خم ع المنافى   بدو  ا  تارا  او تم  ز او تح از الحاد االااراب.

 ليداره ا  تابق الشروا ل ا لدد م  المنافى   فس المنافى  دو  االخر  .

ف خااب ا  تخضااع المنافىاا  فااس  اام منااياا  ل ااا مباادأ المىاااواة وت ااافؤ الااارص 

وحر ة المنافى  ب   المنااي  .
(1)

 

ول ااا  ونااااص بداااض االىاااتثناكا  تااارد ل اااا وااااا المبااادأ الداااام ,مااا  الاااص اب داااة   

محدوده منها ت و  المنافى  ف ها ل ا    خاوز لهام االشاتراص ف هاا دو  المنااي  ال

  روم, ماااا اااااد  داااااا الشاااامروع اولو ااااة لشاااار ا  القااااااع الدااااام لنااااد التقاااادم 

بالدااكا .وىاا اة االداره ونااا ىاا اة تقد ر اا  ال رااباا  ل قضاااك ل  هااا ف مااا لاادا 

راابت  ل ا ل ب االنحراب فس الى ا .
(2)

 

 -مندو  م  االشتراص فس المنااي  ا روم القانو   التالس:وا ضا وناص اشخاص  

لضما  النزاو  فس لم  ة الشراك,اد  مناع االفاراد او ال  اناا  ما  الادخوم فاس  -1
 -المنافى  المتد ق  بالتدهدا  الدام  الح وم   ووفقا ليح ام التال   :

 ااو  ىااوك  مااا مداارب فااس انامااة التنا ااا اليااادره بموخااب ىاا اة واااا االماار   -أ
 -التيرب اىاس المنع ل س ىب م المثام:

اوال:االخيم المتدمد بنيوص واا االمر او انامة التنا ا اليادره وفقا لى اة وااا 
 االمر,

 ثان ا:التقي ر المتدمد باالداك ف ما  تد ق بشرا او الشروا الماد   ل دقد الدام,

 ثالثا:ااا اد   بخر م  خنائ  ,

ش ر الا تقي ر متد ق بنزاوة الدمم اويدق الدمم  ؤثر رابدا: ىوك تيرب اخر  
بش م خا ر ومباشر فس واخب .

(3)
 

 34د.محمد لبدالدام الىنار ,ميدر ىابق, ص .1

 63د.محمود خ ب الخبور ,الدقود االدار  , ميدر ىابق,ص .2

 .التاىع القىم,2444 لىنة( 83) رام المؤات  االئتيب ى اة امر -3    
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و دنس واا المبدأ  خب ل ا االداره ابم ا امها بأ  تيرب اانونس او ابم انشاك    

ا  لقد مع احد االاراب ا  تتأ د م  اختيايها الم انس والنولس ل ا حد ىواك 

والص حتا ال  اد  فس تيارفها بد اب االختيااص . ووااا المبادأ واو ما  المباادو 

القاااانو  االدار  والتاااس ال  خاااوز مخالاتهاااا او االتاااااق ل اااا الدامااا  التاااس  قرواااا 

 مخالاتها ل ونها م  الناام الدام.

ف خب ا  ت و  ممارىة النشاا االدار  مح وم  بقوالد االختياص فس القانو    

االدار . ا  لدم خواز التداك االدارا  ل ا ييح ا  بدضها البدض فاس التداااد. 

ا   حم الرئ س االدار  محم المارؤوس فاس ابارام لقاد فد ا ىب م المثام ال  خوز 

  و  القانو  اد حدد ييح ة ابرام  بالمرؤوس ,ما لم  يدر اانو   خول  الاص , 

ال  الح وم فس ممارىة الدمم االدار  ال  اتارض افتراضاا ولاالص فاأ  الدقاد   او  

بااي فس مثم واا الحال  . 
(1)

 

االدارا  النااولس بالنىااب  ل دقااود فبموخااب ا  القااانو  االدار   حاادد اختياااص   

اوالااد االختياااص تقاارر ياايح ة الوحاادا  االدار اا  بالتدااااد وبموخااب القااانو  

المااالس  تحاادد مقاادار الياايح ا  المال اا   ااأوامر بالياارب ل ااا تنا ااا الدقااود التااس 

تبرمها ت ص الوحدا  ل ا ا  اوامر اليارب التاس  حاددوا القاانو  الماالس  خاب ا  

ابتداك م  لحا  الموافق  ل ا ابرام الدقاد ماا داما  ااد خييا  لا   ألتمااد تقرر 

محاادد ل م ازان اا  , وبالتااالس ال  دتباار ماا  حىاا  االداره حاا   التنا ااا ضاارورة اخااا 

موافقا  اليرب المالس م  الخها  االدار   الد  ا.
(2)

 

 

 

_________________ 
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ا نحو ا ثار دااة وتايا م وواس لم  اا  اخرائ ا  تتا بهاا اب داة الدقاد مرالتها ل 

االدار  ,تت ااو  ماا  خيلهااا ارادة االداره لت تقااس ف مااا بدااد بااادارة المتدااااد وواااه 

االخ ااره ت ااو  وااس و  روااا ماا  االدارا  الارد اا  االخاار  تحاا  ا ااب االداره فااس 

فحص او دراىاة وتقر ار لحاة االحالة التس تقرر فس ضوك ما تىار لن   لم  ا  

 واارار مخمم الدم  ا  االخرائ   الم ون  لها فس مراح ها المخت ا . 

 لاا ىنتناوم فس واا الما ب المراحم فس اربدة فروع  التالس:   

 

 الارع االوم : االلي  ل  المنااي 

 الارع الثانس: اىتيم وفحص الدااكا  

 الارع الثالث : التيد ق ل ا المنااي 

 ع الرابع: االثار الناخم  ل  االخيم بالدقدالار
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 ما اشارنا ما  ابام ا  ما  اوام المباادو او الشاروا الداما  ل منااياا  واو مبادأ   

الد ن اا  , فااااللي  لاا  المنااياا   دااد ماا  اواام المراحاام التااس تماار بهااا المنااياا  

الخم ع بها ل س  اتم   ا بار لادد ما  المتنافىا   ما  والتس تهدب الا ضما  ل م 

 التقدم ال ها مما  ؤد  الا تحق ق المىاواة فس الص.

 واد ب ن  تد  ما  تنا ا الدقود الح وم   االلي  ل  المنااي   التالس :  

تيدر دائرة خاة الدقود الدام  الح وم   انام  تنا ا ا  لتوخا  ل اا ىاب م المثاام 

 ما   س :ول س الحير الا 

 خااب ا   تضاام  الااي  المنااياا  ا باار ااادر مم اا  ماا  اال ضاااحا  حااوم  - أ

لم  ة التخه از الداما  المناو  ارحهاا.و تم نشار االلاي  باال غت   الدرب ا  

وال رد   ل ا اام تقد ر, اضاف  الاا لغاة اخار  ااا تا اب االمار لناد توااع 

 .تقد م الدااكا  ل  ار ق   انا  او افراد م  خارج الدراق

 خااب ا   اازود االلااي  مقاادم الداارض المحتماام بالمد ومااا  الواف اا  ول ااا  - ب

ىب م المثام ال الحيار البناود والشاروا وب اا  الدمام وخادوم التىا  م ل اس 

 ت و  االىتخاب  ل ا المنااي  مدقول .

  زود االلي  مقدمو الدااكا  بالوا  ال افس ل رد. -  

ا ضااحا  بشاأ  المناايا    زود االلي  مقدمو الدااكا  بارية ا ب ا اة - ث

 وتمد د مدة الرد ل  ها ااا ااتضا الص.

 . تضم  االلي  المولد النهائس لتقد م الا با  - ج

تقدم انامة التنا ا بشأ  الاروب االىتثنائ   ح   تنتاس الحاخ  ليلي  - ح
(1) 

وخاك فس التشر ع المير  )تخضع  م منااي  لمبادو الدين   وت افؤ الاارص    
وحر ة المنافى ,و  تاوما اماا داخ  ا   د ا  لنهاا فاس ميار او خارخ ا   والمىاواة

 د اا  لنهااا فااس مياار والخااارج,و  و  االلااي  فااس اليااحب ال وم اا  و يااح ا  
 ضاب ال ها   ر الص م  وىائم االليم واىدة االنتشار(.

(2)
 

 

________________ 

 3,القىم الرابع/2444( 83امر ى اة االئتيب المؤا  رام) .1
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ل  ر بتها بالتدااد تقوم باىتيم  بدد ا  تد   االداره -اوال: اىتيم الدااكا  :

الدااكا  المقدم  م  االفراد او الشر ا  وااد تىاما وااا الداااكا  باالدروض او 

   فس بدض االح ا .بالياقا

فالدااكا  وس الدروض التاس  تقادم بهاا االفاراد فاس المناايا  والتاس  تبا   ما     

خيلها الويب الانس لماا  ىاتا ع  المتقادم الق اام با  وفقاا ل موايااا  الماروحا  

فااس المنااياا  و ااالص تحد ااد الىاادر الااا   قترحاا  المنااااص والااا   رتضااس ل ااا 

رىا  ل  ا  المناايا .ولندما  تقادم المناااص بداااكه اىاى  ابرام الدقاد ف ماا لاو 

فأن    و  م زما بالص الداااك وال  خاوز لا  ىاحب  او تدد  ا  ابام ا   با  ف ا  ما  

ابم لخنة فحص الدااكا  .
(1)

 

وتب   لنا تد  ما  تنا ا الدقود الح وم   الاص ) قادم المتداااد الداااكا  الموادا     

لي  المناايا  فاس التاار خ المحادد ف ا  او ابام والمؤرخ  الا الم تب المحدد فس ا

واا التار خ.  خوز تقد م الداااكا  ل اا القرااىا   الخايا  بالمتداااد او  ماا واو 

 محدد فس الي  المنااي  . و خب ا   ب   الدااك ما   س  حد ادنا :

 رام الي  المنااي  - أ

 الاتره الزمن   المحدده فس الي  المنااي  لت قس الدااكا . - ب

 اىم ولنوا  ورام وت  او  مقدم الدااك. -  

وياااا فن ااا ل مااواد المدروضاا  فااس الدااااك ت اااس تااياا  ها لتق اا م االمتثااام  - ث

ل متا با  المنيوص ل  ها فس الي  المنااي .واد تتضم  ت اص التاايا م 

 ادب ا  ل  المنتح المدروض او وثائق اخر  ااا لزم االمر.

 الشروا الخاي  بأ  ضما  ير ح - ج

 وا ة شروا خاية بتخا ض الىدرالىدر  - ح

 لنوا  مواع تىد د المبالال المال   المىتحق  - خ

 االارار بأ  تدد م اللي  المنااي )فس حالة اخراك ا  تدد م ل   (. - د

 ب انا  حدد مد  توافق الدااك مع خم ع الشروا. - ا

________________ 

 64-68د.محمود خ ب الخبور , الدقود االدار  , ميدر ىابق,ص  -1
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اىااتبداد   اار اليااالح منهااا وماا  ثاام دراىااتها دراىاا  اول ااة فن ااة تح    اا  لغاارض 

 ار االفضم م  الدروض المنافى .اخت 

بدااد ا  تنتهااس المااده المحاادده الخااراك المنااياا  تتااولا الخهاا  المختياا  الق ااام    

باحص الدااكا  الخت اار افضا ها وفاق مااوو مقارر فاس شاروا المناايا  وتشا م 

لهاا الغرض لخنة او ا ثر فس  م وزاره او محافا  او دائرة   ار مرتبااة باوزارة 

ها المرا ز االدار   والمال   والان   اللضائها ,ول ا ال خنا  ا   رالس فس لضو ت

تراخاااع الموايااااا  المقدمااا  ال هاااا بداااد التأ اااد مااا  ىااايمة التواا اااع واالختاااام 

الموضول  ل  ها و واع ل ا الص خم ع الضائها .
(1)

 

فاااس الايااام الخاااامس  2414وااااد خااااك فاااس تد  ماااا  تنا اااا الدقاااود الح وم ااا      

 خهة التدااد ما أتس: )اوال:تش م فس

لخنة او ا ثر لااتح الداااكا  ما  او  الخباره واالختيااص ت او  برئاىاة  - أ

مواااب ال تقاام درختاا  الوا ا اا  لاا  الثالثاا  ولضااو ة ممثاام لاا   اام ماا  

الاادوائر القانون اا  والمال اا  وتشاا  ي  الدقااود ف هااا ومواااب فنااس مخااتص 

 ومقرر ال تقم درخت  الوا ا   ل  الىادى .

ثااار لتح  ااام وتق ااا م الداااااكا  مااا  الخواناااب الان ااا  والمال ااا  لخناااة او ا  - ب

والقانون اا  وت ااو  برئاىااة مواااب التقاام درختاا  الوا ا اا  لاا  الثان اا  ماا  

او  الخبره واالختياص ولضو ة لدد م  الان   بما ف هم اانونس وماالس 

 ومقرر ل خن  ال تقم درخت  الوا ا   ل  الىادى 

داااكا   االىاتدان  بخبارة ماواا   مختيا   ثان ا: ل خنة التح  م وتق ا م ال

 م  او  الخبره او خهة مختي  باب دة المنااي 

ثالثا :تخضع تويا ا  لخاا  التح  ام وتق ا م الداااكا  الاا ميااداة ال خنا  
المر ز   ل مراخدة والميادا  ل ا ارار االحال  حىاب اليايح ا  المال ا  

 المخول  .
لضااو ة لخااا  فااتح الدااااكا  ولخااا  رابدااا: ال  خااوز الخمااع باا   رئاىااة و

 تح  م وتق  م الدااكا .
خامىااا: تتااولا ال خااا  المنيااوص ل  هااا فااس البنااد )اوال( ماا  واااا الماااده 

المهم التس تحددوا وزارة التخا ا بموخب ضوابا تيدر لهاا الغرض(.
(2)

 

 34د.محمود خ ب الخبور ,الدقود االدار  ,ميدر ىابق, ص .1
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بدااد ا  تياابح المنااياا  خاااوزه ماا  ح ااث الاحااص الانااس والحىااابس ل دااروض    

 تقوم لخنة المنااي  بالب  ف ها و  و  الب  وفق لدة احتماال   االتس :

ىاااك( فبدااد ا  االحالاا  الااا اواااأ الدااروض المقدماا  وفااق مباادأ )آل ااة االر -1

تىتبدد ال خن  الدروض الغ ر مىتوف ة لشروا النااي  , وتىتبدد مم  وام 

لاا س لهاام الحااق باالشااتراص بالمنااياا  ,تخاار  مااضاا   حىاااب   باا   بق ااة 

 الدروض فتويس باالحال  الا اواأوا ثمنا.

االحال  ل ا احد الدااكا  المناىب  ولو لام   ا  اا هاا ىادرا , فقاد ال تناار  -2

لمنااياا  الااا خانااب الىاادر بالدااااك فقااا وانمااا تأخااا بنااار االلتبااار لخنااة ا

الخوانب الان   الوارده ف ا  فتح ام المناايا  ل اا وااا االىااس بالتباار ا  

الدااااك   ااو  مناىاابا لاا س فقااا ليلتبااار المااالس وانمااا اللتبااار  اخاار  

 الخوده.
(1) 

فاس الايام  2414وواا ماا خااك فاس تد  ماا  تنا اا الدقاود الح وم ا  لىانة    

الخااامس ) تشاا م لخنااة فااس الخهااا  التدااد اا  الرىاام   لخنااة مر ز اا  تىااما 

)ال خناا  المر ز اا  ل مراخداا  والميااادا  ل ااا االحالاا ( برئاىااة رئاا س خهااة 

التدااد ولضو ة و يك الوزاره او نواب رئ س خهة التدااد ورؤىااك ما  او  

رئا س خهاة التداااد مقارر الخبره واالختياياا  فاس المخااال  الان ا   حاددوم 

ال خن  ال تقم درخت  الوا ا   ل  الدرخ  الثالث .(
(2)

 

و  و  الب  م  خيم تش  م لخا  الب  بقرار م  الىا   المختيا  برئاىاة    

موااب مىااؤوم ولضاو ة لناياار فن ا  ومال اا  واانون ا  وفااق اوم اة واب دااة 

وزارة المال ا  لاالص  التدااد , و خب ا   شترص فس لضو ة لخنة الب  م  تندب 

ولضااو ماا  ادارة الاتااو  المختياا  بمخ ااس الدولاا   ندباا  رئ ىااها والااص فااس 

الحدود المنيوص ل  ها بقانو  تنا م المناايا  والمزا دا  .
(3)

 

________________ 

 114-118د.محمود خ ب الخبور ,الناام القانونس ل مناايا ,ميدر ىابق,ص .1

 2414لىنة  (2ا الدقود الح وم   رام)( اوال م  تد  ما  تنا 5الماده ) .2

 .114د.محمد لبد الدام الىنار , ميدر ىابق, ص .3

 الارع الرابع

 االثار الناخم  ل  االخيم بالدقد
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ر  ن ااوم المتدااااد لاا  اىاات مام اإلخااراكا  القانون ااة ل تدااااد  خد اا  لرضااة رلااا   

فاس تاىا ر األىااس توا ع خم ة م  الخزاكا  القانون ة ل    م  اإلدارة , و ىتند 

القااانونس لتوا ااع الخاازاكا  القانون ااة ل ااا النا اام فااس تحق ااق ىاا ر المرفااق الدااام 

بانتاام وااراد, را ل س م  شص فس أ  الن وم لا  اىات مام رخاراكا  التداااد ما  

 .شأن  تدر ض لمم المرفق الدام رلا اإلرباص والت  ؤ

 ت   :و دتبر المنااص الاائز نا ي لند تحقق الحاال  اال

امتنال  ل  توا ع الدقد بدد التب ال ب تاب االحال  بداد اناااره رىام ا بتوا اع  -1
 ( وما م  تار خ انااره وم  دو  لار مشروع اانونا.15الدقد خيم )

لنااد تقد ماا  لب انااا    اار حق ق اا  وبااارق   رمشاارول  ومخالاااة لشااروا  -2
 المنااي 

لدم تقد م خااب ضما  حى  التنا ا. -3
(1) 

 اا ما ن م المتدااد ل  الدقد تتخا لدة اخراكا  بحق   االتس:وفس حالة ا

 ميادرة التأم نا  االول   الخاي  بالمنااص النا م. -1

احالة المنااي  ل ا المرشح الثاانس و تحمام المناااص النا ام فارق البادل    -2

 الناخم ل  تنا ا الدقد.

المناايا  ل اا فس حالة ن اوم المرشاح االوم والثاانس ف خهاة التداااد احالاة  -3

المنااص الثالث و تحمم  م م  النا     االوم والثانس فرق البادل   وحىاب 

فرق المبالال الخاي  بالترش ح لهما وميادرة التأم نا  االول اة ل مرشاح   

 االوم والثانس.

فس حالة ن وم المرشح الثالث  تم ميادرة التام نا  االول ا  لا  و اتم الاادة  -4

تحماام المناايااو  النااا  و  الااثيث فاارق الباادل   االلااي  لاا  المنااياا  و 

 و م بحىب ىدره المقدم مع ميادرة التأم نا  االول   ل منااي   الثيث.

تابق ل ا المنااي   النا     االخراكا  المنيوص ل  ها فس الاقاره )ب(  -5

م  واا البند لند حدوث الن وم اثناك فترة نااا الدااكا  ل منااي  .
(2) 

 2414( لىنة2اوال/أ م  تد  ما  تنا ا الدقود الح وم   رام )( 14الماده ) -1

 2414( لىنة 2( اوال/ب م  تد  ما  تنا ا الدقود الح وم   رام )14الماده ) -2

 

 الخاتم 

 ن خيها  االتس : بدد الخوض فس  مار واا البحث توي نا الا خم ة م  النتائح   
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الناااام الااا   ح اام الدقااد ا  الدقااد االدار   خت ااب لاا  الدقااد الخاااص وا   -1

االدار  وو القانو  الدام ب نما الدقد المدنس فاأ  القاانو  الخااص واو الاا  

  ح م .

ل س  م تيرب تقوم ب  االداره وو لقد ادار , فهنااص تيارفا  تقاوم بهاا  -2

 االداره ال تدد م  اب م الدقود االدار   بالمدنا الدا ق .

ادار  اال ااا  اااا  احاااد اارافااا   ا  الدقاااد االدار  ال  م ااا  التبااااره لقاااد -3

االدارة. وا   تد اق باالمرفق الدااام , وا  تتباع االداره وىااائم القاانو  الدااام 

 لند ابرام  .

ا  الدقااود االدار اا    اار محاادده , فالمشاارع لاام  ااا روا ل ااا ىااب م الحياار  -4

,ب نما فس الدقود المدن   فهس لقود محدده وما وره م  ابم المشارع ل اا 

 ىب م الحير.

تدتبر المنااي  الدام  الماتوح  واس االيام ب نماا المناايا  المحادوده واس  -5

 االىتثناك ل ا واا االيم .

تقااوم المنااياا  ل ااا لاادة مبااادو منهااا الد ن اا   والمىاااواة وباادو  واااه  -6

 المبادو ال ت و  المنااي  يح ح  .

تماااار المنااياااا  بمراحاااام واخااااراكا   ااااااللي  لاااا  المنااياااا  واىااااتيم  -3

 الدااكا .

 تدرض النا م لدقد المنااي  الا خم ة م  الخزاكا  القانون   وما  ضام   -8

   المنااي .واه الخزاكا  ميادرة التام نا   وتحمم بدل 
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 -ثان ا / المداخم ال غو   :

 اب  مناور , مدخم لىا  الدرب , دار المدارب / القاوره  -1

, مؤىىاة 1د.محمد ى  ما  لبدهللا االشقر , مدخم ل وم ال غ  الدرب ا  , ا  -2

 1445الرىال / ب رو  , 

 -: / ال تب القانون   والرىائم الخامد   لثاثا

, مابداااة لااا   5ا  د.ىااا  ما  الامااااو  ,االىاااس الدامااا  ل دقاااد االدار  , -1

 1441شمس / القاوره , 

, دار ال تاب  1يباح يادق خدار االنبار  ,الدقاود الداما  وتد  ماتهاا , ا  -2

 2411والوثائق /بغداد , 

, م تباة دار النشار  1د.لباس حىنس محماد ,الدقاد فاس الاقا  االىايمس , ا -3

 1443/الر اض , 

 2مادنس الخد اد , جد.لبد الرزاق الىنهور  , الوى ا فس شارح القاانو  ال -4

 1468, بي ابد  , دار النهض  الدرب   , / ب رو  , 

 .1448, ل   شمس/ القاوره , 1محمد الشافدس , الدقود االدار   , ا  -5

د. محماااد لباااد الداااام الىااانار  , اااارق واىاااال ب التداااااد االدار  وحقاااوق  -6

 ىانة والتزاما  المتدااد   , بي ابدا  , دار النهضا  الدرب ا  /القااوره ,باي

 نشر

, دار الثقافااا  ل نشااار 1د. محماااود خ اااب الخباااور  , الدقاااود االدار ااا  , ا  -3

 2414والتوز ع / لما  , 

, داؤ 1د. محمود خ ب الخبور  , الناام القانونس ل منااياا  الداما  , ا   -8

 1448الثقاف  ل نشر والتوزر ع /لما  , 

بااة خامدااة , م ت1د.  وىااب حىاا   البشاا ر , مبااادو القااانو  االدار  , ا  -4

 2413الن     / الخراوم , 

 

 -رابدا / البحوث :

د.لبااد الما ااب لبااد الاارزاق , القاادره القانون اا  لاايداره فااس تدااد م الدقااد  -1

(, 13( , الدادد )4االدار  , مخ ة    ة الحقوق / خامداة النهار   , مخ اد )

 2446ىنة 
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  لاااؤ   ااار م لباااد , االىاااس القانون ااا  اليزمااا  لمشااارول ة الدقاااد االدار -2

(, 53, الداادد )واوم تهااا فااس اداك الىاا ا  الداماا  لواخبتهااا , مخ ااة د ااالا 

 2411لىنة 

 -خامىا / المحاضرا  :

د. ر اض لبد ل ىا , محاضرا  فس اىس القانو  االدار  الدرااس القاوا  -1

 2414ل ا ا بة المرح ة الثان   فس    ة القانو  /خامدة بغداد , 

 -ىادىا / القوان   والقرارا  :

,المنشاااور فاااس خر ااادة 1451( لىااانة 44القاااانو  المااادنس الدراااااس راااام ) -1

 4/8/1451( بتار خ 3415الواائع الددد )

 1431دىتور الخمهور ة المير   لىنة  -2

 1448( ىنة 84اانو  المناايا  والمزا دا  المير  رام ) -3

 2444( لىنة 83امر ى اة االئتيب المؤات  رام ) -4

 2414( لىنة 2رام ) تد  ما  تنا ا الدقود الح وم   -5

 1463( لىنة 536ح م المح مة االتحاد   االدار   الد  ا فس القض   رام ) -6

  -ىابدا / الموااع االل ترون   :

فر اااد  ر ااااد  , اااارق واخاااراكا  ابااارام اليااااقا  الدموم ااا  , ااروحااا   -1

 dz.commedea.-www.univمنشوره ل ا المواع 

2- www.almaany.com  
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