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 العامة لإلدارة القانونية األعمال

 علووارة تشووملها مختلفوو  لأعمووا  لنشووااها  الق ووا   ظ فتهووا أداء سوول   فوو  العاموو  اإلدارة تقوو         
  أعمووا  ماد و ، أعموا : نوو ع   إلو   التصورفا  األعمووا  هوه   تقسو  ،(اإلدارة أعمووا ) هو   احودة
 .قان ن  

 قيانون  أثير إحيدا  منهيا تقصيد أن دون اإلدارة بهيا تقيوم التي  األعميال وهي : المادية األعمال
 أثاث  ترت ب الترع  شق الارق  تلل ا اللناء أعما   مثالها القان ن  ، المراكز ف  تغ  ر أ  مع  
 . غ رها الد ائر

 قانونييية آثييار إحييدا  منهييا تقصييد وهيي  اإلدارة عيين تصييدر التيي  تليي  وهيي : القانونييية األعمييال
 هنوا  دراسوتنا قائمو ، قان ن و  مراكوز إلغاء أ  تعد   إجراء أ  جد دة، قان ن   مراكز كإنشاء معينة،
 :هما أسل ل   ف  تتجسد  ه  لها الق ا  ف  اإلدارة  أسال ب القان ن   األعما  عل  تقتصر
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 اإلداري القرار

 العوا  النفوع تحق وق مو  لتمكنهوا لوددارة أعا و  الت  االمت ازا  أه  م  اإلداري القرار  عد       
 اإلرادا  تسووووا ي علوووو  العالقووووا  تقوووو   الخووووا  القووووان   إاووووار ففوووو  الموووو اان  ، جمهوووو ر  خدمووو 

 م افقتو  د   القان ن و  العالقو  أاورا  أحود مركوز علو  تعد   أ  تغ  ر إجراء  مك  فال اإلنسان  ،
 تعووود   تسوووتا ع اإلدارة فوووإ  اإلداري القوووان   فووو  أموووا آخووور، لاووور  المنفوووردة  لووواإلرادة هلووو  علووو 

 فو  تتمثو  هه   سلاتها المعن ، الار  لم افق  حاج  د   م  المنفردة لإرادتها القان ن   المراكز
لوووزا  المنفوووردة، لإرادتهوووا قووورارا  إصووودار فووو  حقهوووا أ  قووودرتها  آثوووار مووو  علووو ه   ترتوووب لموووا األفوووراد  ا 



،  سووووندرا هنووووا تعر وووو  القوووورار االداري ثوووو  ل ووووا  لموووو افقته  حاجوووو  د  (  التزامووووا   حق قووووا  ) قان ن وووو 
 عناصر .

 اإلداري القرار تعريف: أوال

 فإنو ( اإلداري) لصوف   قتر   عندما مسأل ، ف  الحك  م  الرأي عل  ( ثََل َ  أي) قر   ما لغ  القرار
 القوان ن  ال ضوع فو  تغ  ور إلحوداث موا أمور علو   اسوتقرارها اإلدارة إرادة اتجوا  عل  دالل   صلح
 .المنفردة لإرادتها

 فقوود عناصوور ، هكوور علوو  اإلداري للقوورار تعوور فه  عنوود ركووز ا الفقهوواء ا  فنجوود اصوواالحا   أمووا     
 جاني  من اإلدارية السلطة عن يصدر قانون  عمل: )أن  عل  منص ر ت ما شاب الدكت ر عرف 
 إحييد  تصييدر  قييانون  عمييل: )لانوو  اإلداري القوورار تعر وو    مكوو  ،( قانونيييا أثييرا   ويحييد  واحييد

 وضي  بإنشيا  إما معين قانون  آثر إحدا  بقصد المنفردة، بإرادتها الدولة ف  داريةاإل الجهات
 (.قائم قانون  وض  إلغا  أو تعديل أو جديد قانون 

 اإلداري القرار عناصر: ثانيا

 :ه  عناصر أرلع  م   تك   أن  اإلداري للقرار سقنا  الهي التعر   م   تضح    
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  لهها مع ن ، قان ن   آثار إحداث لهد  اإلدارة لها تق   الت  األعما  ه  القان ن   األعما      
 اإلدارة تقصود ال ماد و   اقعو  محلهوا  كو   التو  لوددارة الماد و  األعموا  عو  اإلداري القرار  تم ز
 .قان ن  أثر أي ترت ب لها الق ا  عند

 القان ن ووو  العالقووو  فووو  تغ  ووور إحوووداث إلووو   تجووو  إرادي عمووو  لأنووو  القوووان ن  العمووو    عووور        
 اتجوا  هو  القوان ن  العمو  أ  القو     مكو  القوان ن ، ال ضوع تعود   إل  أ  إصدار  لحظ  القائم 
 ل  تق   إرادي عم  ه  اإلداري القان ن   العم  مع  ، قان ن  اثر إحداث إل  لالعم  القائ  إرادة

 األعمووا  موو  هوو  اإلداري  القوورار معو  ، قووان ن  أثوور   إحووداث لو  الق ووا  موو   تهوود  لإرادتهوا اإلدارة
 اموووا مع نووو ، قان ن ووو  آثوووار  ترت وووب القوووان ن  ال ضوووع فووو  تغ  ووور إلحوووداث إرادة  مثووو  ف موووا القان ن ووو 
 مركووز لتعود    اموا عاموو ،  ظ فو  فو  م ظو  لتع وو   الصوادر كوالقرار جد وود قوان ن  مركوز لإنشواء



 الصوادر كوالقرار قوائ  قوان ن  مركوز لإنهواء  اموا عوا ، م ظو  لترف وع الصوادر كوالقرار قوائ  قان ن 
 إراد و  كانو  لو  حتو  الماد و  اإلدارة أعموا  عو  اإلداري القورار  ختلو   لهوها عوا ، م ظو  لعز 
 .اإلدارة م  مقص دة قان ن   آثارا   تحدث ال فه 

 م قوو   عود إه إرادتهوا، عو  الصور ح اإلدارة تعل ور عو  دائموا    نوت  ال اإلداري القورار أ  علو      
 قوورار نتووائ  عل وو  تترتووب أي مع نوو ، آثووار عل هووا تترتووب  اقعوو  الحوواال  لعوو  فوو  السوولل  اإلدارة
 سووك   المشوورع عوود فقوود الم ظوو ، اسووتقال  هلوو  مثووا  األحوو ا ، حسووب لووالقل   أ  لووالرف  إداري
 إداري قورار لمثالو  الالوب تقود   توار   مو    ما  ( ثالث  ) مدة االستقال  الب ف  الل  ع  اإلدارة
 .المهك ر الالب لقل  
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 األشوووخا  مووو  شوووخ  مووو   صووودر أ   جوووب إدار وووا   قووورارا    كووو   لكووو  القوووان ن  العمووو  إ      
 المركز ووا   أ  مركز ووا   كووا  سوو اء إداري شووخ  إلوو  نشووأت  فوو   رجووع العموو  أ  أي العاموو ، اإلدار و 
 لاسو  العم  لهها الق ا  ف  المخت  العا  المعن ي الشخ  ممث  لالعم    ق   مرفق ا ، أ  إقل م ا  

 فووردا   اإلدارة ممثوو   كوو   أ  العموو   صوو  موو   غ وور  ال  لحسووال ،  مثلوو  الووهي المعنوو ي الشووخ 
 .عا  إداري شخ  لاس  لالعم   ق م   أنه  فالمه  أفراد مجم ع  أ   احدا  

 لوواإلدارة المقصوو د تحد وود  تالووب اإلداري القوورار عناصوور أحوود تكوو   التوو  اإلدار وو  الجهوو   تحد وود
: عضوو ي األ   معن ووا ،  لهووا الد لوو  فوو  التنف ه وو  السوولا  موو  مهوو  جووزء العاموو  فوواإلدارة العاموو ،
(:  ظ فووو ) موووادي  الثوووان  للد لووو ، الممل كووو   الووود ائر  المنظموووا  األجهوووزة المعنووو  لهوووها فووواإلدارة
 إلشووولاع العامووو   المنشووو    المنظموووا  الووود ائر لووو  تقووو   نشووواا عووو  تعل ووور المعنووو  لهوووها  اإلدارة
 الخوودما  مجووا  فوو  الد لوو  س اسوو   تنف ووه العووا  النظووا   حما وو  الموو اان   لجهوو ر عاموو  حاجووا 
 .االقتصادي الجانب ف   االنتاج

 موو  - تعوود ال هلوو   علوو  إدار وو ، جهوو  موو  الصووادر القووان ن  العموو  هوو  اإلداري القوورار كووا   لمووا
 قووورارا (  القضوووائ   التشووور ع  ) األخووورى العامووو  السووولاا  عووو  الصوووادرة األعموووا  - الملووودأ ح وووث
 .لهل  المال ل   اإلجراءا  الشك   فق  عل  األساس    ظ فتها لممارس  تعلق  االما إدار  
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 إلوو  العموو  فوو  المشووترك   االاوورا  تك  نهووا ار قوو  موو  إل هووا ظوو را  من القان ن وو  التصوورفا  تنقسوو 
 :ن ع  

 العمووو  إلتموووا   حووودها إرادتهوووا فتكفووو  أخووورى، إرادة إلووو  لهوووا للق وووا  اإلدارة تحتووواج ال أعموووا : األ  
نتاج  .اإلدار   القرارا :  ه  القان ن   آثار   ا 

 أكثر، أ  إرادت   ع  ناتج  أعماال   فتك   آخر، ار  إل  لها للق ا  اإلدارة تحتاج أعما : الثان 
رادة جانووووب موووو  اإلدارة إرادة  العقوووو د:  هوووو  آخوووور جانووووب موووو  قان ن وووو  لعالقوووو  معهووووا  وووورتلا موووو   ا 

 .اإلدار  

 عنهووا  علوور قوود اإلرادة هووه  المنفووردة، لإرادتهووا أي  حوودها اإلدارة جانووب موو   صوودر اإلداري فووالقرار
 مووو  أكثووور اإلدارة إرادة عووو   علووور  قووود عوووا ، مووود ر أ   ز ووور مووو   صووودر قووورار مثووو   احووود م ظووو 
 الووه   األشووخا  لتعوودد الحالوو  هووه  فوو   عتوود  ال اإلدارة، مجلووا أ  الكل وو  كمجلووا  احوود شووخ 
 . احدة إدار   جه  أي  احد إداري شخ  إرادة ع   علر   كان ا االما القرار  تخه  

 أ  ممثل  عنها أفصح الت  إرادت  ع  معلرا    احد عا  معن ي شخ  لاس  اإلداري القرار   صدر
 ع  إدار   جه  م  أكثر أ  فرد م  أكثر إصدار  ف   شتر  الهي اإلداري القرار  لتم  ز ممثل  ،
  مووا العموو  مضووم   إلوو  النظوور  جووب( العقوو د) األاوورا  المتعووددة أ  االتفاق وو  القان ن وو  األعمووا 
 المخواال   هو  أخورى أاورا  إلو  تنصور  اإلداري القورار ف ثوار أنشوأ ، مو  تجوا  آثوار م   ترتب
 الوووه   األفوووراد لعووودد لووو ا القوووان ن  العمووو  تم  وووز فووو  فوووالعلرة مووو افقته ، ألخوووه حاجووو  د   لوووالقرار
 إرادة عوو  تعل وورا   كانوو  إها  مووا ق اعوود موو   تضووم   مووا لمحتوو ا ، العلوورة  انمووا اتخوواه  فوو  اشووترك ا

 عو    علور  احود فورد مو  أكثور لاشوترا   تخوه قود اإلداري القورار أ  عل  ال، أ   احدة إدار   جه 
 لحوووق آثوووار    نوووت  المنفوووردة، لووواإلرادة صوووادرا   عموووال  ظووو  هلووو   موووع إدار ووو ، جهووو  مووو  أكثووور إرادة

 . ال زراء م  عدد م  مشكل   زار   لجن  هل  مثا  إلرادتها، اعتلار د   ل  المخاال  األارا 

 

 



 القانونية المراكز ف  أثرا   يحد  اإلداري القرار -4

 عموو  كووا  فووإها معوو  ، قووان ن  أثوور إحووداث لوو  الق ووا  موو  اإلدارة تلغوو  إرادي عموو  اإلداري القوورار
 األموور اإلدارة تقصوود لوو  إها الحووا   كووهل  إدار ووا ، قوورارا    عوود ال فإنوو  قووان ن  أثوور أي  نووت  ال اإلدارة
 .حدث الهي

 ك  فف  القان ن ، التنظ   أ  القان ن   المراكز ف  تغ  ر إحداث ه  اإلداري للقرار القان ن   األثر
   أ ضاعه  مراكزه  أي لألفراد قان ن   ق اعد مجم ع  م   تك   قان ن  تنظ     جد منظ  مجتمع
  ف صنع القان ن ، التنظ   ف  إلغاء أ  تحد دا   أ  تعد ال    ك   قد اإلداري القرار  أثر القان  ، تجا 

 لموووا لألفوووراد قان ن ووو  مراكوووز  لغووو  أ  التنظووو    عووود  أ  جد ووودة التزاموووا   فووور  أ  جد ووودة حق قوووا  
 إزاء م قووو  اتخووواه مجووورد  كووو   قووود اإلداري القووورار أثووور ا  إال التزاموووا ، أ  حقووو ق مووو  تتضوووم 
 الجد ووود لاإلنشووواء أ  الحوووه  أ  لاإلضووواف  عل ووو  تعووود   أي إحوووداث د   القوووائ  القوووان ن  ال ضوووع
 إجوازة، أ  رخصو  مونح رفو  قورار النو ع هوها أمثل   م  ،(السلل   القرارا ) االلتزاما  أ  للحق ق
 رخووو  التوو  اإلجووازة أ  الرخصوو  لووورف  ف وو  أثوور  لكنوو  القووان ن ، ال ضوووع  عوود  لوو  القوورار فهووها

لقووواء منحهوووا، لوووددارة المشووورع  فهوووه  هلووو   رغووو  الالوووب، تقووود   قلووو  عل ووو  كوووا  موووا علووو  ال ضوووع  ا 
 إرادة مو  تحمو  لما إدار   قرارا  تعد القائ  القان ن  ال ضع ف  تغ  ر أي تحدث ال الت  القرارا 

 لعوو  عوو  تختلوو   لهووها  هوو  تغ  وور، د   عل وو  هوو  مووا علوو  القووان ن  ال ضووع إلقوواء تقر وور فوو 
 تحودث  ال قوان ن ، أثور أي تنت  ال ألنها ؛ إدار   قرارا  تشك   ال اإلدارة تتخهها الت  اإلجراءا 

 السووالق  التحضوو ر   كاألعموا  إدار وو ، قورارا  عوودها  مكو  ال لووها القوائ ، القووان ن  ال ضوع فوو  أمورا  
 م ظو  م  الب تح    أ ضا    منها...( المناقشا  اآلراء، الدراسا ، المقترحا ،) القرار التخاه

 ألنو  إدار وا ، قورارا    عود المختصو  الجهو  إلو  الالب إحال  رف  فإ   لعكس  أخرى، إل  دائرة م 
 موو  قوورار اتخوواه أ  أراد، مووا علوو  الالووب صوواحب حصوو   لمنووع القووان ن  ال ضووع فوو  أثوورا   ث حوود

 .ما الب ف  لالنظر مختص  لجن  اجتماع عقد رف   كهل  لشأن ، المختص  الجه 


