
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخصات األبحاث القضائية

 )العدد الرابع عشر(



 

 

 القرار اإلداري الوستور ّآثارٍ فً الفقَ ّالٌظام 

هحود بي عبد اهلل الولحن 

 .ُاًً بي علً الطِراّيد 

1430 – 1431ُـ

 القرار اإلداري السلبً ّتطبٍقاتَ فً الوولكة العربٍة السعْدٌة 
ًهتعب بي عطٍة آل عل

 .ُاًً بي علً الطِراّيد 

1429-1430ُـ

 القرار اإلداريتحصي 

عور بي هحود السعداى

 .هصطفى  بي هوحود البازد 

1429  /1430ُـ

تحْل القرار اإلداري  
ًهعٍض بي حسي الحرب

رضا الوالح 

1429  /1430ُـ 

القرار اإلداري الوعدّم 

بدر بي عبد اهلل الوطرّدي

  .هصطفى البازد 

1429  /1430ُـ 

 محتويات العدد 



 

احلمد هلل رب العادلني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو 
 سان إىل يوم الدين, أما بعد:حومن اتبعو إب

 واليت  من سلسلة ملخصات األحباث القضائية , رابع عشرفهذا ىو العدد ال
ث التكميلية ورسائل الدكتواره لقسمي )السياسة تسهيل االنتفاع ابلبحو حرصنا فيها على 

تسهيالً والفقو ادلقارن( يف مكتبة ادلعهد العايل للقضاء , وذلك بتلخيصها , الشرعية 
 نتفاع اها وإيصاذلا إىل ادلستفيدين كأك ر ددر كمكن لال

منهجا حرصت فيو أن يقدم زبدة البحث مبا يف التلخيص ودد أخذت اللجنة 
  الباحث والقارئو  يفيد ادلختص

 ( حبثا ملخصا 81ودد وصل عدد البحوث ادللخصة يف األعداد السابقة )
أسأل هللا تعاىل مبنو وكرمو أن يبارك لنا يف ىذا ادلشروع ويعيننا على إجنازه جبميع 
مراحلو على أكمل حال وأن جيعلو خالصا لوجهو الكرمي , وأن حيقق فيو األجر والنفع 

  للجيمع
حانو أن جيزي ابخلري الوفري القائمني على ىذا العمل , ومن ابدروا كما أسألو سب

 بطباعة ىذه السلسلة وإخراجها ونشرىا  آمني آمني آمني 
 وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني 

 
 كتبه /

 رئيس جلنة ملخصات األحباث القضائية
 د. عبدالعزيز بن سليمان بن علي الغسالن

 هـ3/1437/  2                       
 

 

  

 

 

  

 مة رئيس لجنة ملخصات األبحاث القضائية كل



 

  



 

 

 

  

 رؤيتنا
 

 .مجعية رائدة زلليا وعادليا يف رلال القضاء

 رسالتنا
 

 أهدافنا
 

تقدمي الدراسات اليت جتلي متيز القضاء اإلسالمي وأصولو ودواعده وتطبيقاتو وأبرز جوانب العدالة فيو, واإلجابة عن  1
 .تمايثار حولو من شبها

العناية ابلرتاث القضائي اإلسالمي حتقيقا ودراسة ونشرا ورصدا, مبا يف ذلك الرسائل العلمية يف األدضية وما يتعلق  2
 .اها

 .دراسة مالو عالدة ابلقضاء من النوازل واحلوادث والقضااي ادلعاصرة 3

 .تقدمي ادلشورة العلمية يف رلال التخصص 4

مني والباحثني يف الشؤون العلمية القضائية, ومد اجلسور بينهم وبني التنسيق بني ادلتخصصني من القضاة واحملا 5
 .اجلهات العلمية واإلعالمية وحنوىا

 .تيسري تبادل النتاج العلمي يف رلال اىتمامات اجلمعية بني اجلهات واألفراد ذوي االىتمام داخل ادلملكة وخارجها 6

 .تطوير األداء العلمي والعملي ألعضاء اجلمعية 7

 .تواصل العلمي بني أعضاء اجلمعيةحتقيق ال 8

 .ادلشاركة الفاعلة يف اجلهود ادلبذولة لتطوير القضاء وما يتصل بو من اجلوانب العلمية والعملية 9

تدعيم مفاىيم ومبادئ االستقالل القضائي, وسيادة الشريعة اإلسالمية واألنظمة ادلرعية, واألخالديات ادلهنية واألداء  10
 .األفراد حلق التقاضي, وتوعيتهم مببادئ وأداء مرفق القضاءالقضائي, وتيسري كمارسة 

 ا نقل العلوم وادلهارات القضائية يف ادلملكة إىل العامل للتعريف اه 11
 

مجعية علمية دضائية سعودية رائدة تستهدف التميز يف تقدمي االستشارات والدورات والدراسات والبحوث 
 .القضائية من خالل أنشطتها ومشاريعها مع بناء عالدات إجيابيةالعلمية التطبيقية يف اجملاالت 

 (الجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء



 

 

 

 العام اجلامعي ادلشرف الباحث العدد ادللخص م
عثمان بن صاحل  األول احملكمة العليا يف نظام القضاء  1

 السبيعي
رضا متويل د 

 وىدان
1429-
 ىـ1430

بندر بن عبد العزيز  األول االختصاص ادلكاين يف رفع الدعوى  2
 العرفج

د انصر بن 
 دمحم اجلوفان

1425-
 ىـ1426

سلمان بن فوزان  األول حصانة القاضي – 3
 الفوزان

د زلمود 
 حجازي

 ىـ1429

الصلح القضائي وتطبيقاتو يف احملاكم   4
 السعودية

ن سعد عبد هللا ب األول
 القحطاين

د  يوسف بن 
عبد هللا 
 الشبيلي

1427-
 ىـ1428

شيخني بن دمحم  األول السوابق القضائية  5
 العبديل

د  خالد 
 الوذيناين

1426-
 ىـ1427

إجراءات اإلثبات ابلشهادة يف نظام   6
 اإلجراءات اجلزائية

منصور بن دمحم  األول
 اذلنيدي

د فيصل 
 الرميان

1424-
 ىـ1425

ر يف احملررات يف نظام الطعن ابإلنكا  7
 ادلرافعات

صاحل بن عبد هللا  األول
 احملسني

د عارف 
 العلي

1429-
 ىـ1430

أحكام غري ادلكلفني يف نظام ادلرفعات   8
 الشرعية

عبد هللا بن محود  األول
 الغفيص

د  انصر بن 
 دمحم اجلوفان

1429-
 ىـ1430

أحكام تشريح جثة اآلدمي وتطبيقاتو   9
 القضائية

ن سعد انيف ب األول
 الشنيفي

د  خالد 
 العجالن

1425-
 ىـ1426

فيصل بن عبد الرمحن  األول والية كاتب العدل يف توثيق العقود  10
 العصفور

د  عبد الكرمي 
 الصايغ

 ىـ1428

إسحاق بن إبراىيم  األول ادلنع من السفر  11
 احلصني

د فيصل 
 الرميان

1428-
 ىـ1429

عبد السالم بن  األول احلبس التعويضي  12
 الصئغسليمان 

د  يوسف 
 اخلضري

1425-
 ىـ1426

-1427د  سعود بن لؤي بن عبد هللا  األول جرمية تعاطي ادلخدرات وعقوبتها  13

 قائمة بأسماء البحوث الملخصة يف  األعداد السابقة



 

 ىـ1428 دمحم البشر اخلليوي
إشراف اجلهة القضائية على تنفيذ   14

 العقوابت القضائية
إبراىيم بن حيىي  األول

 اجلهيمي
أ د  عبد هللا 
بن إبراىيم 
 الطريقي

-- 

إبراىيم بن صاحل  األول  نظام التحكيم السعودياحملكم يف  15
 األطرم

د  انصر 
 اجلوفان

-- 

اإلدخال والتدخل يف نظام ادلرافعات   16
 الشرعية

دمحم بن علي  الثاين
 الدوسري

د  انصر 
 اجلوفان

-- 

 أحكام جرمية ادلعاكسة فـي النظام  17
 السعودي

دمحم بن رزق اهللا بن  الثاين
 دمحم السلمي

أد  عبداهللا 
بـن إبراىيم 
 الطريـقـي

-- 

ضاحي بن علي بن  الثاين تعدددرجات التقاضي  18
 سعودالعثمان

د عارف بن 
 صاحل العلي

-- 

اخلبري ندبو ومسؤولياتو وحقودو يف   19
 نظامادلرافعات الشرعية

عبدالرمحن بن  الثاين
 عبداإللو الدوسري

د  محزة 
 بوستان محزة

-- 

والنظام  الفقو يف اإلعسار ىدعو   20
 وديلسعا

عبدالرحيم بن إبراىيم  الثاين
 احمليذيف

د  انصربن 
 دمحم اجلوفان

-- 

حسن بن ىندي بن  الثاين حسن النية وأثره يف العقوبة التعزيرية  21
 دمحم اذلندي العماري

د  سعودبن 
 ردمحم البش

-- 

حسن بن رجب بن  الثاين إثبات جرائم تقنية ادلعلومات  22
 حسن الزىراين

د  رضامتويل 
 وىدان

-- 

عبداهللا بن صاحل  الثاين اإلثبـات الردمـي  23
 اللحيدان

د  عبدالرمحن 
 السند

-- 

فارس بن الحق بن  الثاين التظهري التأميين أحكام  24
 مزيد السلمي

د  رضامتويل 
 وىدان

-- 

عبدالرمحن بن زليسن  الثاين رأس مال الشركة ادلسامهة أحكام  25
 بن عبدالرمحن احمليسن

د  رضامتويل 
 وىدان

-- 

مهدي بن عماش  الثاين اجلرمية الصحفية وعقوبتها  26
 سليمان الشمري

يوســف   د
 اخلضــي

-- 

مواعيد إجراءات اإلثبـات يف   27
 نظـامادلرافعـات الشـرعية

عبدالرمحن بن محد  الثاين
 بن إبراىيم اجلنيدل

د  فيصل بن 
 زميان الرميان

-- 



 

ائية يف اجلنريك القضاء للدعوى حت  28
 الفقو والنظام

مشعل بن زايد بن  لثالثا
 مفوز الشمري

 ينأ  د  مد
عبد الرزلن 
 اتج الدين

1431-
 ىـ1432

كاتب ادلدمات خلحكام الفقهية األ  29
 العقارية

زايد بن عبداملحسن  الثالث
 بن محمد العجيان

أ  د  خالد 
بن زيد 
 الوذينانـي

 ىـ1428

بن سعد  هللاعبد الثالث كرتوين ضوابطو, وحجيتواإل ال ريد   30
 بيكالر 

أ  د  
عبدالرزلن بن 

عبداىلل 
 السند

1428-
 ىـ1429

تعلقة ادللوماتية ادلعرائم اجلسامهة يف دلا  31
 يصعتداء الشخابال

 هللاأشرف بن عبد الثالث
 الضوحيي

-1428 حادلالد  رضا 
 ىـ1429

ادلية جتاه العرائم اجلائية يف اجلنسؤولية ادل  32
 القضاء

ن بن إبراىيم اسليم الثالث
 ن الفعيممحبن عبد الر 

بن  عليد  
 راشد الدبيان

1428-
 ىـ1429

بن عبد العزيز  ليع الرابع السرت يف اجلرائم  33
 الرومي ليبن ع

عبد الكرمي  د 
 الصايغ

 ىـ1428

ضماانت التحقيق اجلنائي مع ادلراة   34
 دضاء تنفيذ

عبد هللا بن عبد  الرابع
 العزيز الشتوي

د فيصل 
 الرميان

1427-
 ىـ1428

يوسف بن عبد  لرابعا دضاء التنفيذ  35
 الرمحن البديوي

د انصر بن 
 دمحم اجلوفان

1428-
 ىـ1429

الضوابط الفقهية يف النفقات مع   36
 تطبيقات دضائية

عبد العزيز بن عبد  الرابع
 هللا ادلقبل

د  صاحل 
 اللحيدان

 ىـ1424

ماجد بن أمحد أبو  الرابع سلطة الدولة يف إبعاد األجانب  37
 زىري

-1432 د سعود البشر
 ىـ1433

خالد بن عبدالعزيز  اخلامس أحكام بيع ادلزايدة يف الفقو اإلسالمي  38
 السعيد

د  عبداهللا بن 
 منصور الغفيل

 

مساعد بن دمحم بن  اخلامس أحكام إصدار األوامر القضائية  39
 مبارك اجلوفان

د  فيصل بن 
 رميان الرميان

 

نواف بن عبدالرمحن  اخلامس االستيقاف  40
 السويلمي العنزي

ىاين د  
 الطهراوي

 

 أ د / إبراىيم بن دمحم بن  اخلامستصرفات القاضي وأحكامو النيابية   41



 

عبدالرمحن بن  عبداهللا الفاحل وتطبيقاهتا القضائية
 سالمة ادلزيين

د  خالد بن  أمحد بن دمحم اجلوير اخلامس خطأ اإلدارة يف تنفيذ العقد اإلداري  42
 خليل الظاىر

 

عبد العزيز بن محود  السادس نظام األئمة وادلؤذنني  43
 الفوزان

د  فيصل 
 الرميان

 ىـ1427

فارس بن أمحد  السادس أحكام التظلم اإلداري  44
 الشهري

د فيصل 
 الرميان

 ىـ1426

سامي بن مسعد  السادس أحكام احملاصة  45
 ادلطريي

د  سعد بن 
 عمر اخلراشي

1423-
 ىـ1424

اختصام الغري يف نظام ادلرافعات   46
 الشرعية

بد العزيز بن ع السادس
 سليمان العيد

د  انصر 
 اجلوفان

 ىـ1422

القواعد الفقهية يف صيغ العقود   47
 وتطبيقاهتا

عبد العزيز بن دمحم  السادس
 عبد البادي

د يوسف 
 الشبيلي

1426-
 ىـ1427

عبد هللا بن دمحم عبد  السابع السببية اجلنائية  48
 هللا الرشود

د  رضا بن 
 متويل وىدان

 

1425-
 ىـ1426

القدرة على دفع اجلناية وتطبيقاهتا  آاثر  49
 القضائية

عبد هللا بن سعد  السابع
 الدوسري
 

د  يوسف بن 
عبد هللا 
 الشبيلي

1426-
 ىـ1427

العاىات النفسية وأثرىا يف ادلسؤولية   50
 اجلنائية

خالد بن سليمان  السابع
 احلمد احلويس

سعود بن   أ د
 دمحم البشر

 ىـ1425

عثمان بن سعدي بن  السابع نـائيجـرمية االتفاق اجل أحـكـام  51
 خليف الشمري

د  رضا متويل 
 وىدان

 ىـ1424

ماجد بن دمحم  السابع أحكام جرمية الكسب غري ادلشروع  52
 القشريي الشهري

 

د  يوسف 
 اخلضري

 ىـ1423

عبدهللا بن عبدالعزيز  الثامن التحقيق اإلداري  53

 بن فهد العجالن

أ د  دمحم 

احلسيين 

1425-
 ه1426



 

 الشعراوي 

من  الدفوع اإلدارية وتطبيقاهتا القضائية  54
 زلاكم ديوان ادلظامل

 علي بن عبدهللا الثامن

 العليان عبدالرمحن

 دمحمد  

 مصيلحي

 ىـ1423

القيود على جهة اإلدارة يف العقود   55
 اإلدارية

حيىي بن أمحد بن دمحم  الثامن

 عبيد

د  خالد بن 

 خليل الظاىر

1428-
 ىـ1427

 طبيقاتو يف النظامالعرف اإلداري وت  56
 اإلداري السعودي

عبد اللطيف بن  الثامن

 عوض دمحم القرين

د عبد الكرمي 

 الصايغ

 ىـ1425

فهد بن عبد العزيز  التاسع الدفوع يف نظام ادلرافعات الشرعية  57

 اليحىي

د  انصر بن 

 دمحم اجلوفان

1424-
 ىـ1425

العرف التجاري وأثره يف ادلعامالت   58
 التجارية السعودية

داود بن دمحم بن عبد  تاسعال

 هللا بن دواد

د  انصر بن 

 دمحم اجلوفان

 ىـ1424

البياانت الشكلية وعيواها يف السند   59
 اآلمر

عبد الرمحن بن عبد  التاسع

 هللا الروميي

د  عبد الكرمي 

 الصايغ

 ىـ1425

ادلصرفية ادلتبادلة وتطبيقاهتا القروض   60
 ادلعاصرة

عبد اللطيف بن  

 عوض دمحم القرين

د عبد الكرمي 

 الصايغ

1426-1427 

القواعد الفقهية ادلتعلقة بدعوى   61
 الضمان وعوراضو وموانعو

د  عبد هللا  دمحم بن سامل ادلري التاسع

بن انصر 

 السلمي

1424-1423 
 ىـ

اإلجرائية يف القضاء ادلستعجل ادلواعيد   62
 واحلراسة القضائية

دمحم بن عبد العزيز  التاسع

 اخلضريي

د  انصر بن 

  اجلوفاندمحم

1424-
 ىـ1425



 

منصور بن تركي  التاسع أحكام الشركات ادلهنية  63

 ادلطريي

د  يوسف 

 اخلضري

 ىـ1423

ماجد بن حسن بن  العاشر التحريض على اجلرائم التعزيرية ادلنظمة  64

 سليمان ادلشيقح

د  عبد الكرمي 

 الصايغ

 ىـ1427

انيف بن إبراىيم بن  العاشر التحكيم بواسطة اإلنرتنت  65

 محد ادلسعد

د  وليد 

 التوجيري

 ىـ1430

القواعد الفقهية ادلتعلقة بتكوين   66
 الضمان

حيىي بن محد بن بطي  العاشر

 النعيمي

د  خالد بن 

 زيد الوذيناين

 ىـ1424

عبد هللا بن عبد  العاشر حجية التوديع االلكرتوين يف اإلثبات  67

 العزيز بن دمحم الفحام

د  فيصل 

 الرميان

 ىـ1430

العدد  دلتقدم على العقدالشرط ا  68
 احلادي عشر

أمحد بن عبدالعزيز 
 شبيب
 

عبدالعزيز بن 
عبدهللا آل 

 الشيخ

ىـ 1424
 ىـ1425

العدد  حتويل ادللكية العامة إىل اخلاصة  69
 احلادي عشر

بندر بن سعد 
سعود بن دمحم  العريفي

 البشر

 ىـ1425
ىـ1426
 

العدد  فسخ العقد التجاري  70
 احلادي عشر

 فهد بن عبدهللا
 العييدي
 

د  يوسف بن 
 عبدهللا اخلضري

 

 ىـ1423
 ـى1424

العدد  ملكية الوحدات العقارية  71
ماجد بن عبد هللا  احلادي عشر

 ادلشوح

د  سعــود بن 
 دمحم البشـــر

 

ىـ 1424
 ىـ1425

العدد الثاين  التدابري االحرتازية  72
 عشر

دمحم بن عبد الرمحن 
 ادلهنا

د  دمحم احلسيين 

 مصيلحي

 ىـ1423
 ىـ1424
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 وحجة االستحكام وتنحي القضاة
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العدد الثاين 
 عشر

دمحم بن عبد العزيز 
 يري اخلض

د   انصـر بن 

 دمحم اجلوفان

 ىـ1424
 ىـ1425

 تنفيذ األحكام اإلدارية  74
 

العدد الثاين 
 عشر

 وليد بن دمحم
 الصمعاين

رضا متويل د  
 وىدان

 ىـ1424
 ىـ1425

العدد الثاين  ضوابط احلكم ابلعرف ادلصريف  75
 عشر

عبد اجمليد بن دمحم 
 الصاحل
 

د  سليمان 
 الرتكي
 

 ىـ1430
 

العدد الثاين  فهم النصوص  76
 عشر

راشد بن شهيل 
 القعود

محزة  د  
 بستان محزة

 ىـ1425ىـ1424

العدد الثالث  اريالعلم اليقيين ابلقرار اإلد  77
 عشر

ايسر بن خلف 
 ادلطريي

د  خالد بن 
 خليل الظاىر

 ىـ1430

 هـ1341

العدد الثالث  الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية  78
 عشر

خالد بن عبد هللا 
 الشمراين

د  زلمود 
 حجازي

 ىـ1428

ادلساواة بني ادلتنافسني يف العقود   79
 اإلدارية

العدد الثالث 
 عشر

 أمحد بن عبد هللا
 الناصر 

د خالد بن 
 خليل الظاىر

 ىـ1429

 هـ1341

امتناع اإلدارة عن تنفيذ أحكام القضاء   80
 اإلداري

العدد الثالث 
 عشر

سعد بن عثمان 
 ادلاضي

د ىاين بن 
 علي الطهراوي

 ىـ1430

 هـ1341
تعويض اإلدارة عن ادلماطلة يف تنفيذ   81

 العقود اإلدارية
العدد الثالث 

 عشر
محود بن دخيل 

 يداناللح
د خالد بن 
 خليل الظاىر

 ىـ1430ىـ1429
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 اخلطة العامة للبحث:
 وفهارس.يتكوف ىذا البحث من سبهيد, وأربعة فصوؿ, وخاسبة, 

 ويشتمل على مبحثُت:التمهيد: 
 اؼببحث األوؿ: مفهـو القرارات اإلدارية وخصائصها. وفيو أربعة مطالب:

 اؼبطلب األوؿ: التعريف ابلقرار ُب اللغة, والفقو, والنظاـ.
 اؼبطلب الثاين: التعريف ابإلدارة ُب اللغة والفقو, والنظاـ.

 الفقو, والنظاـ, وينقسم إىل فرعُت:اؼبطلب الثالث: تعريف القرار اإلداري ُب 
 الفرع األوؿ: القرار اإلداري ُب االصطالح الفقهي.

 الفرع الثاين: القرار اإلداري ُب النظاـ.
 اؼبطلب الرابع: خصائص القرار اإلداري
 اؼببحث الثاين: أنواع القرارات اإلدارية.

 :ويتضمن طبسة مباحثالفصل األوؿ: ماىية القرار اإلداري اؼبستمر 
 اؼببحث األوؿ:مفهـو القرار اإلداري اؼبستمر ُب الفقو والنظاـ.

 اؼببحث الثاين:أنواع القرار اإلداري اؼبستمر.
 اؼببحث الثالث:نطاؽ القرار اإلداري اؼبستمر.

 اؼببحث الرابع:سبييز القرار اإلداري اؼبستمر عما يشتبو بو,وفيو ثالثة مطالب:
 اؼبستمر والتدابَت الداخلية.اؼبطلب األوؿ:التمييز بُت القرار 

 اؼبطلب الثاين: التمييز بُت القرار اؼبستمر واؼبنشورات والتعاميم.
 اؼبطلب الثالث: التمييز بُت القرار اؼبستمر واألعماؿ التحضَتية.
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 اؼببحث اػبامس:عالقة القرار اإلداري  اؼبستمر ابلسلطة التقديرية.
 ويشتمل على أربعة مباحث:مر الفصل الثاين: آاثر القرار اإلداري اؼبست

 اؼببحث األوؿ: ذبدد األثر النظامي.
 اؼببحث الثاين: اؼبسئولية اعبنائية عن القرار اإلداري اؼبستمر.

 اؼببحث الثالث: اؼبسئولية التأديبية عن القرار اإلداري اؼبستمر.
اؼببحث الرابع: التعويض عن القرار اإلداري اؼبستمر ُب الفقو والنظاـ , 

 وينقسم إىل مطلبُت:
 اؼبطلب األوؿ:اؼبسؤولية على أساس اػبطأ,وفيو ثالثة فروع:

 الفرع األوؿ:ركن اػبطأ.
 الفرع الثاين: ركن الضرر.

 الفرع الثالث:عالقة السببية بُت اػبطأ والضرر.
 اؼبطلب الثاين: اؼبسؤولية على أساس اؼبخاطر عن القرار اإلداري اؼبستمر.

ويشتمل على طبسة ُب القرار اإلداري اؼبستمر الفصل الثالث: الطعن 
 مباحث:

 اؼببحث األوؿ: مفهـو الطعن ُب القرار اإلداري اؼبستمر ُب الفقو والنظاـ.
 اؼببحث الثاين: إجراءات الطعن ُب القرار اإلداري اؼبستمر.

 اؼببحث الثالث: اغبكم ُب القرار اإلداري اؼبستمر.
 ر اإلداري اؼبستمر.اؼببحث الرابع: آاثر اغبكم ُب القرا



  ملخصات األبحاث القضائية

 
20 

 اؼببحث اػبامس: كيفية تنفيذ حكم إلغاء القرار اإلداري اؼبستمر.
وحيتوي على الفصل الرابع: تطبيقات القرار اإلداري اؼبستمر ُب الفقو والنظاـ.

 ستة مباحث:
 اؼببحث األوؿ: قرار اؼبنع من السفر.

 اؼببحث الثاين: رفض تنفيذ األحكاـ القضائية.
 اؼبنع من التصرؼ واالنتفاع ابؼبمتلكات. اؼببحث الثالث:

 اؼببحث الرابع: شطب األظباء من السجالت والقوائم.
 اؼببحث اػبامس: اؼبطالبات اؼبالية

 اؼببحث السادس: رفض الًتاخيص.
 اػباسبة. وتتضمن أىم النتائج والتوصيات.

 اؼبصادر
 الفهارس.
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 ويشتمل على مبحثني:التمهيد 

 . وفيو أربعة مطالب:القرارات اإلدارية وخصائصهااؼببحث األوؿ: مفهـو 
 اؼبطلب األوؿ: التعريف ابلقرار ُب اللغة,والفقو, والنظاـ.

: بفتح القاؼ والراء, ما قُػّر فيو, والقرار ُب اؼبكاف االستقرار فيو القرار لغة
وقررت الشيء جعلو ُب قراراه وقرر عند اػبرب حىت استقر, وقرر غَته أي 

 ىت أقر بو وأقر دخل فيو.ضبلو ابغبق ح
 , القرار اؼبعترب شرعا أبنو: اػبيار األبرأ للذمة.أما ُب االصطالح الفقهي

: ُب األساس اغبكم الذي يصدر من اؽبيئات والقرار ُب مصطلح أىل النظاـ
القضائية العليا, كمحكمة االستئناؼ  ٍب تغَت العرؼ القانوين  فأصبح ما 

سمى)حكم( وأصبح ما يصدر من السلطات يصدر من  اؽبيئات القضائية ي
اإلدارية يسمى)قرار(. ومن اؼبعلـو أف اؼبنظمُت مل يهتموا دبصطلح القرار 

 بشكلو اؼبفرد, وإمنا اىتموا دبصطلح القرار اإلداري مركًبا.
 التعريف ابإلدارة ُب اللغة والفقو, والنظاـ: اؼبطلب الثاين 

ر. وأدار الشيء: تعاطاه. وأدار األمر: أدار إدارة الشيء: دااإلدارة ُب اللغة: 
أحاط بو. وأداره عليو: حاوؿ إلزامو إايه. وأداره عن حقو: طلب منو أف 

 يًتكو وصرؼ عنو. واإلدارة: االسم واؼبصدر: أدار. 
مل يعرؼ الفقهاء مصطلح )اإلدارة( وإمنا ذكروه وُب االصطالح الفقهي: 

 ئل, ومن ذلك:ضمن أحكامهم وآرائهم الفقهية ُب بعض اؼبسا
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فالناظر يرى أف الفقهاء استعملوا ىذا اؼبصطلح ُب عدة مواضع, واعبامع 
بينها استعماؽبا ُب تويل شؤوف ماؿ وأعماؿ, فالوصي يتوىل ماؿ الصيب 
وأعمالو, والناظر يتوىل شئوف اؼبوقوؼ والقياـ عليو, وقائد اعبيش يتوىل 

 ى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر. أعماؿ اؼبعارؾ وشئوهنا, وما ذكر ىنا إمنا ىو عل
أما أىل النظاـ التعريف اؼبناسب أف اإلدارة: عملية تنظيمية تستخدـ اؼبوارد 

 لتحقيق أىداؼ ؿبددة على أفضل وجو.
 اؼبطلب الثالث : تعريف القرار اإلداري ُب الفقو, والنظاـ

تصرؼ شرعي صادر الفرع األوؿ: القرار اإلداري ُب االصطالح الفقهي : 
اإلماـ أو من ينوب عنو بصفتو رئيسا للجهات اإلدارية اؼبختلفة اليت من 

ويقصد هبذا –السلطة التنفيذية -ترعى شؤوف الفرد واعبماعة ُب الدولة
التصرؼ إحداث تغيَت ُب اؼبصاّب اؼبشروعة للفرد أو للجماعة وذلك إما 

 إبنشاء مصلحة أو تعديلها أو إلغائها.
 ي ُب النظاـ.الفرع الثاين: القرار اإلدار 

عرؼ ديواف اؼبظامل القرار اإلداري أبف:)القرار اإلداري ُب حقيقتو يتمثل ُب 
إفصاح جهة اإلدارة عن إرادهتا اؼبلزمة دبا ؽبا من سلطة دبقتضى النظاـ( 

ىػ,ديواف اؼبظامل, الرايض,ُب 1427ؾبموعة األحكاـ واؼببادئ اإلدارية لعاـ 
 ..349ىػ,ص:1426/ؽ لعاـ 297/3القضية رقم 



  القرار اإلداري المستمر

 

23 

وديكن القوؿ أبف الفقو اغبديث يكاد جيمع على تعريف القرار اإلداري أبنو: 
تعبَت جهة اإلدارة عن إرادهتا اؼبلزمة إجياابً أو سلباً بقصد إحداث أثر قانوين 

 معُت(.
 خصائص القرار اإلداري:  اؼبطلب الرابع 

 رة  اؼبنفردة:أوال: القرار اإلداري عمل قانوين هنائي إبرادة اإلدا
أوؿ ما يتميز بو القرار اإلداري أنو عمل قانوين والعمل القانوين ىو عبارة عن 

تعبَت عن اإلدارة بقصد ترتيب أثر قانوين معُت, وىذا األثر قد يتمثل ُب 
 إنشاء مركز قانوين عاـ أو شخصي أو تعديلو أو إلغائو.
ئي, ويقصد بنهائية ومن انحية أخرى, فإف القرار اإلداري عمل قانوين هنا

القرار أف يكوف قد صدر من السلطة اؼبختصة إبصداره قانونيا دوف أف يكوف 
حباجة إىل تصديق أو اعتماد من سلطة إدارية أعلى. وعلى ذلك فإف 

األعماؿ القانونية غَت النهائية الصادرة من اإلدارة ال تعترب قرارات إدارية 
 هنائية.

ار اإلداري أبنو عمل قانوين هنائي يصدر ابإلرادة ومن الناحية اثلثة, يتميز القر 
 اؼبنفردة لإلدارة.

وترتيبا على ذلك, ال جيوز الطعن ابإللغاء ُب العقود اإلدارية, ألف الطعن 
ابإللغاء ينصب فقط على القرار اإلداري, ولكن جيوز الطعن ُب العقد 

 اإلداري عن طريق دعوى القضاء الكامل.
 يصدر عن اإلدارة ابعتبارىا سلطة إدارية وطنية:اثنيا: القرار اإلداري 
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اشًتاط  كوف القرار اإلداري يصدر من سلطة إدارية يؤدي إىل وجوب 
استبعاد أعماؿ السلطة التنظيمية وأعماؿ السلطة القضائية من عداد 

القرارات اإلدارية, ومن ٍب ال جيوز الطعن ابإللغاء ُب أعماؿ ىاتُت السلطتُت  
 كأصل عاـ.

ناء من ذلك األصل العاـ, جيوز الطعن ابإللغاء أماـ القضاء اإلداري واستث
ُب القرارات اإلدارية الصادرة من الربؼباف فيما يتعلق بشئوف اؼبوظفُت 

اإلداريُت, أو القرارات الصادرة من رؤساء احملاكم فيما يتعلق بشئوف اؼبوظفُت 
ابلوظيفة التشريعية  اإلداريُت, حيث إف  ىذه  القرارات  وتلك ال عالقة ؽبا

 أو القضائية.
وأخَتا فاف اعتبار القرار اإلداري صادرا من سلطة وطنية يؤدي عدـ جواز 

الطعن ابإللغاء ضد القرارات الصادرة من سلطة أجنبية أماـ القضاء اإلداري 
اؼبقارف والسعودي أما ابلنسبة للقرارات اليت تصدر من جهات إدارية سعودية 

كالقرارات الصادرة من السفراء وتتعلق ابؼبوظفُت الذين تعمل ُب اػبارج,  
 يعملوف ُب السفارة فانو ينبغي التفرقة بُت حالتُت:

األوىل: إذا كاف مصدر سلطة السفَت ُب إصدار القرار ىو القانوف األجنيب, 
 فال خيضع ىذا القرار لرقابة القضاء اإلداري السعودي.

دار القرار إىل النظاـ السعودي, ففي الثانية: إذا كاف السفَت يستند ُب إص
ىذه اغبالة خيضع مثل ىذا القرار لرقابة القضاء اإلداري السعودي, 

 وىذه التفرقة أيخذ هبا القضاء اإلداري ُب السعودية .
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وأخَتا فاف القرار اإلداري يتميز اثلثا: القرار اإلداري يرتب أاثرا قانونية معينة:
, فإذا مل يكن للقرار اإلداري أثر قانوين ما, فانو أبنو يرتب آاثرا قانونية معينة

 يدخل ُب نطاؽ األعماؿ اؼبادية وليس األعماؿ القانونية.
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 أنواع القرارات اإلدارية:  ادلبحث الثاين
تنقسم القرارات من حيث تكوينها أواًل: القرارات اإلدارية من حيث تكوينها.

 إىل قرارات بسيطة وقرارات مركبة.
البسيطة تتميز بكياف مستقل, وتستند إىل عملية قانونية واحدة  والقرارات 

 كالقرار الصادر بتعيُت أحد اؼبوظفُت أو ترقيتو أو إهناء خدمتو.
أما القرارات اؼبركبة فهي اليت تتكوف من ؾبموعة من العمليات القانونية تتم 

 على مراحل مستقلة, ومن أوضح األمثلة عليها القرار الصادر ابلقبوؿ ُب
الكلية,حيث جاء ُب أحد أحكاـ ديواف اؼبظامل ما نصو:)وأما ما ذكره من 

وجود تعميد انئب الوزير بقبوؿ ابنو ؛فإف قرار القبوؿ وإف كاف من اختصاص 
وزارة الدفاع أو من يفوضو إال أنو ليس قرارا بسيطا يصدر ابلقبوؿ مباشرة منو 

بعضها ويتعُت أف ولكنو قرار مركب من عدة قرارات متالحقة ومرتبطة ب
تصدر ُب كل مرحلة من اؼبراحل ليتوجو ُب النهاية قرار الوزير ابلقبوؿ وتبدأ 
ىذه القرارات بقرار فتح ابب القبوؿ وربديد مدتو ٍب القرار ابلقبوؿ اؼببدئي 
للمتقدمُت واستبعاد من مل تتوفر فيو الشروط...,وإف قبوؿ اؼبتقدـ ُب أي 

إلزاـ الوزارة ابلقبوؿ النهائي؛ألف القرار  مرحلة من ىذه اؼبراحل ال يعٍت
النهائي ابلقبوؿ ىو نتاج ىذه القرارات ( ؾبموعة األحكاـ واؼببادئ 

 ..1310ىػ, ص:1426/ؽ لعاـ 3233/1اإلدارية,رقم القضية 
 

 اثنياً: القرارات اإلدارية من حيث الرقابة القضائية.
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لسيادة, وتعترب أعماؿ استقر الفقو اإلداري والقضاء على تسميتها أبعماؿ ا
السيادة ىي االستثناء الوحيد من مبدأ اؼبشروعية وىذه األعماؿ من أخطر ما 
تتميز بو اإلدارة ألهنا تسمح ؽبا إبصدار قرارات إدارية ال ُتساؿ عنها أماـ أي 
جهة قضائية,أي أف عمل اإلدارة يكوف حصينا ضد أي عمل قضائي سواء 

 ابإللغاء أو ابلتعويض.
نظم السعودي فقد نص ُب اؼبادة الرابعة عشر من نظاـ ديواف اؼبظامل أما اؼب

ىػ على أنو )ال جيوز حملاكم ديواف اؼبظامل النظر 19/9/1428الصادر ُب 
 ُب الدعاوى اؼبتعلقة أبعماؿ السيادة

, و ديكن القوؿ أف اؼبرجع لتحديد ما إذا كاف عمل ما يعد من أعماؿ 
اإلدارية ىو القضاء, واعبدير ابلذكر أف الشريعة السيادة أـ من األعماؿ 

اإلسالمية ال تعًتؼ هبذه النظرية, وذلك ألف اإلسالـ يقـو على مبدأ 
خضوع اغبكاـ واحملكومُت ألحكاـ الشريعة اإلسالمية دوف تفريق وىذا 
 اػبضوع يقتضي خضوع اعبميع للرقابة أبنواعها اؼبختلفة شعبية وإدارية.

 دارية من حيث مداىا وعموميتها.اثلثا:القرارات اإل
تنقسم القرارات اإلدارية من حيث مداىا وعموميتها إىل نوعُت من القرارات, 

 قرارات فردية وقرارات تنظيمية.
والقرار الفردي ىو القرار الذي يتعلق بفرد أو ؾبموعة من األفراد ؿبددين 

 بذواهتم, أو بواقعة معينة.
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سمى ابللوائح فهي تلك القرارات الصادرة من أما القرارات التنظيمية واليت ت
السلطة التنفيذية واليت تتضمن قواعد عامة ؿبددة وملزمة وتطبق على عدد 

على أنواع  غَت ؿبدد سلفا من األفراد , وىذه القرارات التنظيمية أو اللوائح
متعددة, منها: اللوائح اؼبستقلة, واللوائح التنفيذية, واللوائح التفويضية, 

 ئح الضرورة.ولوا
-وخيتص هبا ديواف اؼبظالػم  رقابة قضائيةوزبضع اللوائح لنوعُت من الرقابة, 

عندما يثار األمر ُب منازعة مطروحة أمامو ابإللغاء أو  -احملكمة اإلدارية
التعويض وسبارس ىذه الرقابة عندما ربتوي الالئحة نصا أو أكثر يتضمن 

ة الثالثة عشر من نظاـ ديواف اؼبظامل اؼباد ـبالفة ألحد األنظمة اؼبعموؿ هبا
وزبتص هبا احملكمة  ورقابة دستوريةىػ. 19/9/1428الصادر ُب 
ُب الدوؿ اليت يوجد هبا ىذا النوع من احملاكم وىذا النوع من -الدستورية 

وزبتص احملكمة الدستورية  -الرقابة مل يطبق ُب اؼبملكة العربية السعودية 
انُت واللوائح, وىذه الرقابة ال سبارس إال إذا خالفت ابلرقابة على دستورية القو 

الالئحة نصا ُب الدستور, واختصاص احملكمة الدستورية يشمل كل القوانُت 
 وكل اللوائح أايً كانت السلطة اليت أصدرت الالئحة.

تنقسم القرارات اإلدارية من حيث رابًعا: القرارات اإلدارية من حيث آاثرىا.
 منشئة, و قرارات كاشفة.آاثرىا إىل قرارات 

واألصل العاـ أف تكوف القرارات اإلدارية منشئة, وىي اليت يًتتب عليها 
 إنشاء أو تعديل أو إهناء خدمة أحد اؼبوظفُت.
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أما القرارات الكاشفة, فهي تلك القرارات اليت يقتصر أثرىا على إثبات حالة 
 موجودة من قبل, وربقق أاثرىا النظامية.

تقسيم القرارات اإلدارية من حيث امتداد آثرىا القانوين  وذىب البعض إىل
 إىل ثالثة فئات ىي: القرارات الفورية والقرارات الوقتية والقرارات اؼبستمرة.

فالقرارات الفورية ىي تلك القرارات اليت ترتب أثرىا القانوين دفعة واحدة  وال 
 يتجدد بعدىا إطالقا.

 رات اليت ربدث أثرىا القانوين ؼبدة معينة.ويقصد ابلقرارات الوقتية تلك القرا
أما القرارات اؼبستمرة فهي تلك القرارات اليت تستمر ُب إنتاج أثرىا القانونية 
فًتة زمنية غَت ؿبدودة ,ويتعُت الكتساب القرار صفة القرار اؼبستمر أف يتوفر 

 فيو شرطاف
 خامًسا: القرارات اإلدارية من حيث وجودىا النظامي.

قرارات اإلدارية من حيث وجودىا النظامي إىل قرارات صرحية تنقسم ال
وقرارات ضمنية, والقرارات الصرحية ىي تلك القرارات اليت تصدر من جانب 
اإلدارة, ويعترب نفاذىا من حق اإلدارة من اتريخ اإلصدار من جانب السلطة 

سلف  اؼبختصة بصفة هنائية, وىذا ىو األصل العاـ ُب القرارات اإلدارية,كما
 البياف ابلنسبة ألنواع القرارات اإلدارية.

أما القرارات الضمنية فهي اليت تستنتج من تصرؼ معُت, ربدد اإلدارة 
 التنظيمية اؼبدة والنتيجة حسبما نوضح فيما بعد.
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أما ُب اؼبملكة العربية السعودية فإف أوؿ إشارة للقرار الضمٍت جاءت بصدور 
ىػ حيث نصت اؼبادة الثامنة ُب 1402نظاـ ديواف اؼبظامل ُب عاـ 

الدعاوى اؼبقدمة من ذوي الشأف ابلطعن ُب القرارات الفقرة)ب( على أنو: )
اإلدارية مىت كاف مرجع الطعن عدـ االختصاص أو وجود عيب ُب الشكل 
أو ـبالفة النظم واللوائح أو اػبطأ ُب تطبيقها أو أتويلها أو إساءة استعماؿ 

لقرار اإلداري رفض السلطة اإلدارية أو . ويعترب يف حكم االسلطة
طبقاً لألنظمة  امتناعها عن اختاذ قرار كان من الواجب عليها اختاذه

واتريخ  15نظاـ ديواف اؼبظامل الصادر ابؼبرسـو اؼبلكي رقم ـ/ (واللوائح
,فإف امتنعت اإلدارة عن تلبية تظلم قدـ إليها فإف ىذا ىػ51/1/5046

 يعد قرارا ضمنيا ابلرفض. 
تنقسم القرارات اإلدارية سادًسا: القرارات اإلدارية من حيث طريقة تنفيذىا.

من حيث طريقة تنفيذىا إىل قرارات إدارية أساسية وقرارات إدارية متكررة 
 يومًيا.

وغالبا ما يعد ىذا التقسيم نوعا من تقسيم القرارات اإلدارية من زاوية اإلدارة 
ىذه القرارات أوال ٍب أمهية التفرقة بُت العامة, وأوضح اؼبقصود بكل نوع من 

 ىذين النوعُت من القرارات.
ىي تلك القرارات اليت تتخذىا القيادة اإلدارية القرارات اإلدارية األساسية: -

ُب اعبهة اإلدارية بناًء على دراسات مسبقة وتتعلق ابؼبوضوعات ذات الطبيعة 
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ابألىداؼ اإلسًتاتيجية اؽبامة ؽبا, وتتصل ىذه القرارات ُب الغالب العم 
 للوحدة اإلدارية ولذا فإهنا ال تتكرر ُب اغبياة اليومية.

القرارات اإلدارية اليومية ىي القرارات اليت القرارات اإلدارية اؼبتكررة يومًيا:-
تصدر بصفة يومية,وتتكرر ُب صبيع اؼبصاّب والوحدات اإلدارية ,وال سبس 

 غيَت ُب سياسة الوحدة.إسًتاتيجية الوحدة وال يًتتب عليها ت
 اثمًنا: القرار اؼبضاد.

القرار اؼبضاد ىو نوع من القرارات اإلدارية يصدر من جانب اإلدارة دبا ؽبا 
من سلطة ملزمة دبقتضى األنظمة واللوائح ليحل ؿبل قرار سابق منهيا بذلك 

 القرار األوؿ.
ويظل القرار ويراعى فيو األشكاؿ واإلجراءات اليت ينص عليها ُب النظاـ 

 اؼبضاد منفصال ومتميزا عن القرار األوؿ.
وجيب عدـ اػبلط بُت القرار اؼبضاد وقرار سحب القرار اإلداري ,حيث أف 
القرار اؼبضاد ينهي أاثر قرار سليم , أما السحب فال يرد إال على القرارات 
غَت السليمة,كما أف القرار اؼبضاد يقتصر أثره على اؼبستقبل فقط ,ويًتؾ 

صبيع اآلاثر اليت تركها القرار األوؿ دوف مساس , أما قرار السحب فإنو ينهي  
 .كل آاثر القرار اؼبسحوب من اتريخ صدوره حبيث يعترب القرار كأف مل يكن
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 الفصل األول
 

 ويتضمن مخسة مباحث:ماىية القرار اإلداري ادلستمر  

 والنظاـ. اؼببحث األوؿ:مفهـو القرار اإلداري اؼبستمر ُب الفقو
القرار اإلداري الذي يستمر يف ديكن تعريف القرار اإلداري اؼبستمر أبنو: 
. فال يرتب آاثرا نظامية مرة إنتاج آاثره النظامية فرتة زمنية غري حمددة

واحدة فيكوف قرارا عاداي,وال يكوف مقيدا بفًتة زمنية ؿبددة فيكوف قرارا 
 وقتيا.   

 اإلداري اؼبستمراؼببحث الثاين : أنواع القرار 
 القرار اإلجيايب اؼبستمر:  اؼبطلب األوؿ

يطلق على القرار الصريح القرار اإلجيايب ,ألف اإلدارة قد ازبذت حياؿ 
الطلبات اؼبقدمة إليها من األفراد موقفا إجيابيا أبدت فيو رأيها صراحة سواء 

 ابلقبوؿ أو الرفض.
 اؼبطلب الثاين :القرار السليب اؼبستمر

لتـز اعبهة اإلدارية الصمت أو السكوت إزاء موقف معُت ,ومل تعرب عندما ت
عن إرادهتا بوسيلة خارجية أو أبية إشارة يفهم منها اذباه قصدىا, على الرغم 
من أف اؼبنظم قد ألزمها ابزباذ القرار, أي أف ىناؾ التزاما قانونيا على اإلدارة 
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أهنا مل تتدخل والتزمت من قبل اؼبنظم بضرورة التدخل إلصدار القرار,إال 
جانب الصمت والسكوت, فامتناع اإلدارة عن ازباذ قرار كاف من الواجب 
علها ازباذه وفقا لألنظمة واللوائح, ىو جوىر القرار اإلداري السليب, وىذا 

األخَت يعترب قرارا مستمرا طاؼبا أف اإلدارة مستمرة ُب امتناعها عن ازباذ القرار 
نظم ؽبا إبصداره, أي أف اختصاص اإلدارة ىنا يكوف على الرغم من إلزاـ اؼب
 مقيدا وليس تقديراي. 

والتعبَت عن اإلرادة يكوف بدالئل ومؤشرات خارجية إجيابية كما ىو اغباؿ ُب 
القرار الصريح,ويتم بدالئل ومؤشرات سلبية كما ىو اغباؿ ُب القرار الضمٍت, 

, ألنو يسوي ُب األثر ولكن مثل ىذا التكييف يكوف غَت مقنع وغَت منطقي
بُت التعبَت اإلجيايب ذي اؼبظهر اػبارجي وبُت الصمت والسكوت رغم 

 التناقض البُت بينهما ,فالكالـ ينتج اثر معينا ؟
واعبواب أف ذلك يتحقق إبرادة النظاـ فقط,فهو الذي أضفى على السكوت 

ولوال وصف التعبَت السليب وىو الذي جعل منو قرارا إداراي بشروط معينة, 
تدخل اؼبنظم ابلنص على ذلك وبفرض الشروط الواجب توافرىا ُب ىذا 

السكوت ؼبا أمكننا االعًتاؼ بوجود قرار إداري ىنا, فما ىو النص اؼبنظم 
 للقرار اإلداري السليب؟

/ب( من نظاـ ديواف 13واعبواب: أنو يالحظ ُب ىذا الصدد أف اؼبادة )
لقرار اإلداري رفض السلطة اإلدارية اؼبظامل نصت على انو:)يعترب ُب حكم ا

أو امتناعها عن ازباذ قرار كاف من الواجب عليو ازباذه طبقا لألنظمة 
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واللوائح( نظاـ ديواف اؼبظامل ُب اؼبملكة العربية السعودية الصادر ابؼبرسـو 
 ىػ.. 19/9/1428واتريخ  78اؼبلكي رقم ـ/

رية السكوت وداللة ويثور التساؤؿ ىنا عن موقف الفقو اإلسالمي من نظ
 اغباؿ؟ ودباذا تعرب؟ وحىت يزاؿ ىذا التساؤؿ أقوؿ:

السكوت لغًة: خالؼ النطق. ومها مصدراف, يقاؿ: سكت سكواًت وسكااًت, 
 صمت وانقطع عن الكالـ. واالسم: السَّكتة والسُّكتة

والداللة ُب اللغة: ما يقتضيو اللفظ عند إطالقو. والدليل ىو: اؼبرشد 
 والكاشف.

غباؿ ُب اللغة: الوقت الذي أنت فيو. وحاؿ الشيء: صفتو. وحاؿ وا
 اإلنساف: ما خيتص بو من أموره اؼبتغَتة اغبسية واؼبعنوية.

ربدثوا  -رضبهم هللا  -أما السكوت ُب االصطالح الشرعي: فإف الفقهاء  
عن قواعد ونظرايت تندرج ربتها جزئيات أتخذ حكم القاعدة ,وفيما سبق 

تناولت سكوت اإلدارة عن قرار كاف من الواجب عليها ازباذه عند 
 -اء القانونيُت والذين أطلقوا عليو اسم )القرار السليب اؼبستمر(,أما الفقه

فقد ربدثوا عن السكوت ووضعوا لو قاعدة شهَتة وىي: )ال  -رضبهم هللا 
 ينسب إىل ساكت قوؿ(,

التعريف اؼبناسب للسكوت ال بد أف يكوف حاواي جملاؿ التعبَت عن اإلرادة 
بشكل عاـ ُب العقود وُب صبيع التصرفات اليت تكوف اإلرادة أساسا ُب 

تكوينها ,أو ُب ترتب اآلاثر عليها ,لذا ديكن أف يعرؼ السكوت ُب الفقو 
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ند اغباجة اإلسالمي أبنو:اؼبوقف السليب الذي ال يدؿ على اإلرادة إال ع
 بدليل.

فاؼبنظم يتفق سباما مع ما ذىب إليو فقهاء الشريعة  من حيث األصل وىو 
أنو ال ينسب لساكت قوؿ إال أف ىذا األصل لو مستثنيات واؼبستثٌت 

النظامي ىنا تدخل اؼبنظم ابلنص, وىو الذي أضفى على السكوت اإلرادة 
 اليت تدؿ على شرط الرضا. 
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 الث :نطاق القرار اإلداري السليب ادلستمرادلبحث الث
الشرط األول: وجود التزام قانوين على اإلدارة إلصدار قرار إداري 

 معني.
ىذا ىو الشرط األوؿ من شروط القرار اإلداري السليب, ويقصد بو أف يكوف 

 ىناؾ نص نظامي يفرض على اإلدارة إصدار القرار,
تقديري حيالو ,ولكن يالحظ أف  فاإلصدار وجويب وليس لإلدارة أي ؾباؿ 

التقييد ال ديتد ليشمل مضموف وفحوى القرار الذي تلتـز جهة اإلدارة 
إبصداره ,إال إذا ألزمها النص النظامي إبصدار القرار وإلزامو كذلك إبصداره 
على كبو معُت ,أي يكفي أف يغطي اإللزاـ عملية إصدار القرار فقط حىت 

 اإلداري السليب.يتوافر الشرط األوؿ للقرار 
وبناًءا على ما تقدـ فإف القرار اإلداري السليب ال ديكن أف ينشأ إال دبوجب 

 نص يقرره. 
ويثور ُب ىذا الصدد التساؤؿ عن طبيعة النص اؼبنشئ للقرار اإلداري السليب, 

وىل يشًتط ُب ىذا اجملاؿ أف يتدخل اؼبنظم العادي ويضفي على سكوت 
يمة قانونية سواء كانت ابلقبوؿ أـ الرفض؟ أـ اإلدارة خالؿ مدة معينة ق

يكفي أف يتقرر ذلك عن طريق نص الئحي؟ وسوؼ أوضح اإلجابة فيما 
 يلي:

إذا ثبت امتناع اإلدارة عن الشرط الثاين: امتناع اإلدارة عن إصدار القرار.
مباشرة ىذا االختصاص اؼبقيد, فاف ىذا االمتناع يعترب نوعا من أنواع التعبَت 
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, عن اإل رادة وإظهارا لعناد اإلدارة وعدـ انصياعها للنص القانوين اؼبلـز
فاالمتناع يفهم منو سبرد اعبهة اإلدارية على النصوص الواجبة التنفيذ واؼبلزمة 
ؽبا بضرورة التدخل إلصدار القرار اإلداري, ومن ٍب فاف االمتناع واف كاف 

وبذلك يكوف أبلغ ُب  سكوات اال أنو حيمل ُب طياتو معٌت الثورة والتمرد,
 الداللة من وسائل التعبَت االجيابية األخرى.

ومن انحية أخرى فإف امتناع اإلدارة عن ازباذ قرار دبوجب سلطتها التقديرية 
, أي أف اؼبنظم قد ترؾ ؽبا حرية التدخل إف شاءت تدخلت وإف شاءت 

 , على أحجمت , فإف امتناعها ُب ىذه اغبالة ال ينتج عنو قرار إداري سليب
خالؼ ما إذا كاف اؼبنظم قد أوجب على اإلدارة ضرورة التدخل إلصدار 

القرار , إال أهنا امتنعت عن ذلك , ففي ىذه اغبالة نكوف بصدد قرار إداري 
 سليب غَت مشروع.

والقرار اإلداري السليب قرار إداري خيضع للنظاـ القانوين للقرارات اإلدارية, 
تو السلبية, فهذه الطبيعة تفرض عدـ قابلية القرار إال ما يتعارض منو مع طبيع

السليب للشهر أو النشر, وأخَتا فإف القرار السليب غَت قابل لتعليقو على 
 حدوث شرط أ و ربقق أجل معُت.

 اؼببحث الرابع :سبييز القرار اإلداري اؼبستمر عما يشتبو بو
 والتدابَت الداخلية.اؼبطلب األوؿ: التميز بُت القرار اإلداري اؼبستمر 

يتعُت ُب ىذا اؼبضمار أف أوضح معيار التفرقة بُت القرارات اإلدارية ومنها 
اؼبستمرة واليت زبضع للرقابة القضائية وبُت التدابَت الداخلية اليت تفلت من 
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الرقابة القضائية, ابعتبار أف التدابَت الداخلية تدخل ُب نطاؽ السلطة 
تايل فإهنا تدخل ضمن القرارات اإلدارية وزبضع لرقابة التقديرية لإلدارة, , وابل

 القضاء من حيث اإللغاء أو التعويض.
وبناء على ما تقدـ يكوف االستناد إىل اؼبعيار الشكلي الذي يتصل بتحديد 

مركز القائم ابلعمل أو السلطة اليت أصدرت التدبَت, وعليو فإنو ال يكفي 
والتدابَت الداخلية من حيث إف القائم إبصدار للتمييز بُت القرارات اإلدارية 

القرار ىو ذاتو صاحب السلطة ُب ازباذ التدابَت الداخلية. وحيث إف معظم 
الشراح يستندوف إىل فكرة األثر النظامي للتميز بُت القرارات اإلدارية والتدابَت 

 الداخلية.
والتدابَت الداخلية وإذا كاف األثر النظامي يكفي للتفرقة بُت القرارات اإلدارية 

ابلنسبة لألفراد العاديُت, ابعتبار إف التدابَت الداخلية ليست موجهو إليهم وال 
تؤثر ُب مراكزىم النظامية, وحيث أف ذلك ـبتلف ابلنسبة للموظفُت 

اؼبخاطبُت هبا, ألهنم يلتزموف بطاعة األوامر اؼبصلحية واػبضوع ألحكامها, 
امر اؼبصلحية يكوف عرضة لتوقيع اعبزاء ومن خيالف ىذه التدابَت أو األو 

التأدييب, وال ديكن االستناد إىل معيار األثر النظامي من عدمو للتميز بُت 
القرارات اإلدارية والتدابَت الداخلية, وذلك ألف اػبضوع للرقابة القضائية أو 

عدـ اػبضوع ؽبا ىو أثر مًتتب على طبيعة العمل, وىل ىذا العمل ىو قرارًا 
  أو تدبَت داخلي.إدارايً 
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وبناًء على ما تقدـ فإنو يكوف ىناؾ صعوبة لتفرقة ما بُت القرارات اإلدارية 
والتدابَت الداخلية, وابلتايل دفعت العديد من الشراح إىل االعًتاض على 
 وضع تعريف للتدابَت الداخلية ُب ظل األوضاع الراىنة للقضاء اإلداري.

 ر اإلداري اؼبستمر واؼبنشورات و التعاميمالتمييز بُت القرا:اؼبطلب الثاين
ويرى البعض اآلخر إىل ضرورة التفرقة ما بُت اؼبنشورات والتعاميم 

,فاؼبنشورات ىي اإلجراءات الداخلية اليت تقـو هبا اإلدارة واليت توجهها إىل 
مرؤوسيها على ـبتلف درجاهتم ومكانتهم ُب السلم اإلداري ومن خالؽبا 

ري التعليمات واألوامر والنصائح واإلرشادات اؼبتعلقة يعطى الرئيس اإلدا
 بطريقة تفسَت األنظمة القانونية وكيفية تنفيذىا للقائمُت على العمل اإلداري.

التعاميم فهي عبارة عن أوامر تصدر من الرؤساء اإلداريُت متضمنة تفسَت أما 
رات إدارية؛ األنظمة واللوائح القائمة وضوابط تطبيقها, وىي بذلك ال تعد قرا
 وذلك ألهنا ال تنشئ أثر قانوين وال تضيف جديًدا كقاعدة عامة.

وبناًء عليو إذا كانت التعاميم  تنشئ قرارات إدارية كقاعدة عامة وتكوف 
مشروطة أبال ربتوي على قواعد جديدة وإال اعتربت ُب ىذا النطاؽ وفيما 

التعاميم قواعد  استحدثتو من قواعد أبهنا قرارات إدارية, وإذا استحدثت
جديدة يًتتب عليها آاثرًا قانونية, فإنو جيوز الطعن عليها ابإللغاء, وبذلك 

 .فال يتصور أف يكوف التعميم ـبالف للنظاـ
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 اؼبطلب الثالث : التمييز بُت القرار اإلداري اؼبستمر واألعماؿ التحضَتية
آاثرًا فإهنا صبيع األعماؿ اليت تسبق صدور القرار وسبهد لو, دوف أف ربدث 

 تدخل ُب إعداد األعماؿ التحضَتية وابلتايل ال توصف أبهنا قرارات إدارية.
ومن أشهر التطبيقات القضائية على فكرة األعماؿ التحضَتية أو القرارات 

اليت حباجة إىل تصديق من جهة أخرى ما يعرؼ بقرارات اؼبنع من 
عودية أف تقـو وزارة السفر,حيث أف الوضع الراىن ُب اؼبملكة العربية الس

الداخلية بوضع قوائم ألشخاص فبنوعُت من السفر مع أف ىذه القرارات ال 
تستند إىل حكم قضائي وال ؼبوافقة من وزير الداخلية, وذبنبا للتكرار فإنٍت 

 سوؼ أتناوؿ ىذا اؼبوضوع بشكل أوسع ُب اؼببحث األوؿ من الفصل الرابع.
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داري السليب ادلستمر لالسلطة عالقة القرار اإل:  ادلبحث اخلامس
 التقديرية

ذا امتنعت اإلدارة عن إصدار القرار على الرغم من إلزاـ اؼبنظم ؽبا إبصداره إ
فإف ىذا االمتناع يعترب قرارا إدارايً سلبياً مستمراً جيوز لصاحب الشأف الطعن 

 القضاء اإلداري . ـفيو ابإللغاء أما
كاف اختصاص اإلدارة إبصدار القرار   و يبدو أنو يثور التساؤؿ حوؿ ما إذا

يدخل ُب ؾباؿ السلطة التقديرية, , فهل إذا امتنعت اإلدارة عن فبارسة ىذه 
السلطة أدى ذلك إىل وجود قرار إداري سليب متمثل ُب االمتناع؟ ولإلجابة 

على ىذا التساؤؿ البد أف نعرض ؼبوقف كل من اؼبقنن والقضاء ورأي 
 الشراح.

 :-قنن الفرنسي واؼبصري واؼبنظم السعوديأواًل: موقف اؼب
ابلنسبة للمقنن الفرنسي فإنو ديكن القوؿ أبنو قد قرر ووضع قاعدة عامة 
مؤداىا أف امتناع اإلدارة عن الرد على طلب صاحب الشأف ؼبدة تتجاوز 

األربعة أشهر من اتريخ تقدًن الطلب يعترب قرار إداراي ابلرفض وجيوز الطعن 
السلطة, ,اما اؼبنظم اؼبصري جعل األصل العاـ ىو عدـ فيو بدعوى ذباوز 

وجود قرار إداري واالستثناء وجود ىذا القرار ُب بعض حاالت السكوت, 
أما عن اغباالت اليت مل ينص عليها اؼبقنن, فإف امتناع اإلدارة عن الرد حاؿ  

كوف اختصاصها تقديراًي, ال يعترب قرارًا إداراًي ومن ٍب فإف الطعن عليو 
 إللغاء يكوف مللو عدـ القبوؿاب
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أما اؼبنظم السعودي فقد سار على خطى اؼبقنن الفرنسي فقد ُنص ُب اؼبادة 
على أنو: )ويعد ُب حكم القرار اإلداري رفض جهة  -ب -الثالثة عشر فقرة 

اإلدارة أو امتناعها عن ازباذ قرار كاف من الواجب عليو ازباذه طبقا لألنظمة 
 78ف اؼبظامل الصادر ابألمر اؼبلكي رقم ـ/واللوائح( نظاـ ديوا

 ىػ19/9/1428واتريخ
,ويبُت ذلك ما أوردتو اؼبادة الثالثة من قواعد اؼبرافعات أماـ ديواف اؼبظامل 
حيث جاء فيها:)ويعترب مضي تسعُت يوما على اتريخ تقدًن التظلم دوف 

ماـ ديواف البت فيو دبثابة صدور قرار برفضو( قواعد اؼبرافعات واإلجراءات أ
 ىػ.,16/11/1409واتريخ 190اؼبظامل الصادر بقرار ؾبلس الوزراء رقم

سار ؾبلس الدولة الفرنسي ُب ذات االذباه اثنًيا: موقف القضاء اإلداري: 
الذي وضعو اؼبقنن الفرنسي, وعلى ذلك فإف سكوت اإلدارة عن فبارسة 

لة الفرنسي قرارا سلطتها التقديرية ؼبدة أربعة أشهر يشكل ُب نظر ؾبلس الدو 
إداراي ابلرفض جيوز الطعن فيو ابإللغاء, وكذلك اغباؿ ابلنسبة جمللس الدولة 
اؼبصري فقد سار على هنج اؼبقنن اؼبصري فيما ذىب إليو ,حيث اعترب أف 
سكوت اإلدارة عن فبارسة سلطتها التقديرية ال ديكن أف يؤدي إىل وجود 

 إللغاء. قرار إداري يصلح ألف يكوف ؿبال للطعن اب
وقد سار قضاء ديواف اؼبظامل على نسق ؾبلس الدولة الفرنسي واؼبصري, 

وذلك من خالؿ سَته على ما ىو متقرر ُب النظاـ وذلك دبا نص عليو 
حيث إف  -ب  -نظاـ ديواف اؼبظامل ُب مادتو الثالثة عشر فقرة 
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 سكوت اإلدارة عن فبارسة سلطتها التقديرية اؼبقيدة ؼبدة تسعُت يوما
يشكل ُب نظر ديواف اؼبظامل قراراً إدارايً ابلرفض جيوز الطعن فيو 

ابإللغاء,ومن ذلك ما حكم بو الديواف ُب أحد أحكامو اغبديثة حيث 
جاء ُب اغبكم:)فإف اؼبدعي من خالؿ ما تبُت من سالف الوقائع علم 

ىػ فتظلم منها وفبا 10/11/1425بنتيجة اختبار مادة...قبل اتريخ 
ىػ وظل 10/11/1425االمتحاف لرئيس القسم بتاريخ وقع ُب وقت

يتابع شكواه حىت علم حبفظ الشكوى القرار اؼبتظلم منو 
ىػ فتظلم خبطابو ؼبدير اعبامعة بذات اليـو ٍب 28/3/1426بتاريخ

ىػ ,وحيث أف حفظ 17/6/1426رفع دعواه لديواف اؼبظامل بتاريخ
دعي...وقد كاف الشكوى تعبَت من جهة اإلدارة عن رفضها لطلب اؼب

من الواجب على اؼبدعي أف يرفع دعواه إىل ديواف اؼبظامل من ذلك 
التاريخ خالؿ ستُت يوما,حيث نصت اؼبادة الثالثة من قواعد اؼبرافعات 

واإلجراءات أماـ ديواف اؼبظامل على التايل: )وعلى اعبهة اإلدارية أف تبت 
صدر القرار  ُب التظلم خالؿ تسعُت يوما من اتريخ تقدديو ,وإذا

ابلرفض وجب أف يكوف مسببا ,ويعترب مضي تسعُت يوما على اتريخ 
تقدًن التظلم دوف البت فيو دبثابة صدور قرار برفضو(.وحيث أف اؼبدعي 

ىػ...,وحيث مل يتقدـ 28/3/1426علم حبفظ شكواه بتاريخ 
ىػ فيكوف قد فوت 17/6/1427اؼبدعي لديواف اؼبظامل إال بتاريخ 

رفع الدعوى ُب زمنها , ما تنتهي معو الدائرة إىل عدـ على نفسو حق 
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قبوؿ الدعوى لفوات مواعيد الطعن على القرار اؼبتظلم منو( ؾبموعة 
/ؽ لعاـ 3027/2األحكاـ واؼببادئ اإلدارية,رقم القضية:

 .320-319ىػ,ص:1426
 اثلثًا: موقف الشراح اؼبصريُت فبا استقر عليو ؾبلس الدولة اؼبصري:

اح ُب ىذا الصدد إىل اذباىُت: أحدمها يعارض مسلك القضاء انقسم الشر 
 اإلداري واآلخر يؤديو, وأعرضهما فيما يلي:

يرفض بشدة ما استقر عليو القضاء اإلداري اؼبصري من أف االذباه األوؿ:
امتناع اإلدارة عن فبارسة سلطتها التقديرية ال يشكل حباؿ من األحواؿ قرارًا 

جيوز الطعن عليو ابإللغاء, ويستند ُب ذلك إىل أف القضاء إداراًي سلبًيا فبا 
اإلداري قد اعتمد على ظاىر النص فقط وظاىر النص ال يتفق مع اؼببادئ 

 العامة ُب قضاء اإللغاء, وال يتفق مع النية اغبقيقية للمقنن.
يرى أصحاب ىذا االذباه أنو إذا كاف اختصاص اإلدارة تقديراي االذباه الثاين:

لنصوص القوانُت واللوائح ,فال يكوف ىناؾ التزاـ عليها ُب إصدار ىذا طبًقا 
القرار,وابلتايل ال يعتربوف سكوهتا ُب ىذه اغبالة دبثابة قرار سليب ويروف أف 
مناط وجود القرار اإلداري السليب ىو أف تكوف اإلدارة ملزمة قانواًن ابزباذ 

اء. فإذا كانت اإلدارة غَت إجراء معُت. إال أهنا سبتنع عن ازباذ ىذا اإلجر 
ملزمة طبًقا للقوانُت واللوائح فسكوهتا عن ازباذ اإلجراء الذي يطالبها بو 

صاحب الشأف مهما طاؿ ىذا السكوت ال ينشئ قراًرا إداراًي ابلرفض, وعليو 
ال يكوف الطعن ابإللغاء ُب مثل ىذا التصرؼ السليب إال ؿباولة من اؼبدعي 
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إلدارة ُب فبارسة اختصاصها وىو ما استقرت إىل إحالؿ القضاء ؿبل ا
 أحكاـ القضاء اإلداري على رفضو.

ومن جانيب أؤيد االذباه األوؿ وأرى أف امتناع اإلدارة عن فبارسة سلطتها 
التقديرية يعترب قرارًا إداراًي سلبًيا جيوز الطعن فيو أماـ القضاء اإلداري وذلك 

إنشائي وليس قضاًء تطبيقي   ألف القضاء اإلداري كما ىو مسلم بو قضاء
كالقضاء العادي , ترتيبا على ما تقدـ فإنٍت أرى أنو على اؼبقنن اؼبصري أف 
يتدخل غبل ىذا االنقساـ ُب أوساط الشراح اؼبصريُت , وأف يسَت على ما 

استقر عليو القضاء اإلداري ُب فرنسا واؼبملكة العربية السعودية, وذلك 
ع اإلدارة عن فبارسة سلطتها التقديرية يشكل بوضع نص دبوجبو يعترب امتنا 

 قرارا إداراي سلبيا جيوز الطعن فيو ابإللغاء.
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 الفصل الثاني

 
 ويشتمل على مخسة مباحث:آاثر القرار اإلداري ادلستمر 

 اؼببحث األوؿ:ذبدد األثر النظامي.
أف انقضاء ميعاد الطعن يًتتب عليو ربصن القرار اإلداري ضد اإللغاء ومن 

ٍب عدـ قبوؿ دعوى اإللغاء إذا ًب رفعها بعد اؼبيعاد احملدد قانواًن, والدفع 
 بعدـ القبوؿ النقضاء اؼبيعاد من النظاـ العاـ.

إذا كانت ىذه ىي القاعدة العامة ابلنسبة للقرارات اإلدارية, فإف ىناؾ 
 استثناءات معينة ترد على ىذه القاعدة العامة,.

  ترد على القاعدة العامة, ُب عدة أمور ىي:وتتمثل ىذه االستثناءات اليت
 القرارات التنظيمية أو اللوائح. -1
 القرارات اإلدارية اؼبنعدمة. -2
 القرار الصادر نتيجة غش أو تدليس من صاحب الشأف. -3
ظهور مصلحة لصاحب الشأف بعد انقضاء اؼبيعاد )انفتاح ميعاد الطعن من  -4

 جديد(.
 ستمرة.القرارات اإلدارية اؼب -5

وأف مواعيد رفع الدعاوى هتدؼ إىل استقرار األوضاع واؼبراكز النظامية, كما 
تعترب اؼبواعيد من النظاـ وليس لإلدارة أف تتفق مع األفراد على تعديل 
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اؼبواعيد اؼبقررة نظاًما, , وال مانع من أف تقرر أنظمة أو لوائح أخرى غَت 
لقضاء اإلداري مواعيد خاصة الالئحة اػباصة بقواعد إجراءات ومرافعات ا

ُب بعض اغباالت ابلنسبة للدعاوى اإلدارية كما ُب نظاـ العالمات التجارية 
حيث نصت اؼبادة الثالثة عشر من نظاـ العالمات التجارية الصادر ابؼبرسـو 

 ىػ.26/5/1423( واتريخ 140اؼبلكي رقم)
وى إىل جهة ويقصد ابلتظلم اإلداري: أف يلجأ رافع الدعوى قبل رفع الدع

اإلدارة اليت أصدرت القرار أو اعبهة الرائسية طالًبا منها رفع الضرر الذي 
أصابو نتيجة القرار ؿبل التظلم. وىناؾ قرارات معينة ينبغي نظاًما التظلم 
اإلداري منها قبل الطعن ابلقرار أماـ القضاء اإلداري, وىذا ما يسمى 

قواعد اؼبرافعات واإلجراءات أماـ  ابلتظلم الوجويب, وحسب اؼبادة الثالثة من
ديواف اؼبظامل ُب اؼبملكة جيب أف يسبق رفع دعوى اإللغاء التظلم إىل اعبهة 

اإلدارية اؼبختصة خالؿ ستُت يوًما من اتريخ العلم هبذا القرار, ويقصد بذلك 
عبوء صاحب الشأف إىل جهة اإلدارة اليت أصدرت القرار أو اعبهة الرائسية 

نها رفع الضرر الذي وقع عليو نتيجة القرار اإلداري ؿبل التظلم, ؽبا طالًبا م
والعلة من تقدًن ىذا التظلم إىل اعبهة اؼبختصة ىو أف ىذه اعبهة وحدىا اليت 
حيق ؽبا اؼبساس ابلقرار أو تعديلو, ومل تنص القواعد على شكل معُت للتظلم, 

ات الفردية أو بنشرة ويتحقق العلم ابلقرار إببالغ ذوي الشأف ابلنسبة للقرار 
ُب اعبريدة الرظبية أو أي وسيلة أخرى مقررة نظاًما ابلنسبة للقرارات الالئحية 
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ىػ ويتكوف 16/11/1409(واتريخ190صدر ابؼبرسـو اؼبلكي رقم)
 (مادة47النظاـ من)

 وتنظر اعبهة اإلدارية ُب التظلم ويكوف ؽبا أحد خيارين:
تسعُت يوًما من اتريخ تقدًن التظلم  األوؿ: إما أف تبت ُب التظلم خالؿ مدة

إليها, وُب حالة رفض التظلم جيب أف يكوف قرارىا مسبًبا. وُب شأف 
ذكر السبب أف حيقق ضمانة لصاحب الشأف وييسر الرقابة على 

 القرار خاصة رقابة ديواف اؼبظامل.
الثاين: وإما أهنا تسكت خالؿ تلك اؼبدة دوف أف تفصح عن رأيها ُب التظلم 

ىذه اغبالة ال يفسر مضي اؼبدة دوف أف تبت اعبهة اإلدارية  وُب
 -سليب-ؼبصلحة صاحب الشأف وإمنا يعترب ذلك دبثابة قرار ضمٍت

 برفض التظلم.
أما القرار اؼبستمر والذي ذكرت فيما سبق أف اؼبقصود بو:ىو الذي 

ة يستمر ُب إنتاج آاثره النظامية فًتة زمنية غَت ؿبددة , فهي قرارات مستمر 
من ىذه الزاوية, وذلك ابؼبقابلة ابلقرارات األخرى اليت يتقيد الطعن عليها 
ابإللغاء دبوعد ؿبدد.وطبًقا للقاعدة العامة ُب األنظمة اؼبقارنة وُب اؼبملكة 

العربية السعودية, فإف الطعن ابإللغاء يتقيد دبوعد معُت, بيد أف ىناؾ طائفة 
 من القرارات زبرج عن ىذه القاعدة.
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رت فيما سبق أف للقرارات اؼبستمرة نوعُت أحدمها: القرارات اإلدارية وذك
اؼبستمرة السلبية حيث ال تتقيد ابؼبواعيد اؼبقررة للطعن ابإللغاء, ىذا عالوة 

 على القرارات اإلدارية اؼبنعدمة,.
وىذا ما أكده ديوف اؼبظامل ابؼبملكة العربية السعودية, حيث ذىب إىل 

اؼبدعي يرتد إىل الطعن ُب القرار السليب اؼبقرر ُب الفقو ف طلب اأنو:)وؼبا ك
والقضاء اإلداريُت أف ميعاد إلغائو يظل مفتوحا ُب أي وقت دومنا تقيد أبجل 

ؿبدد,طاؼبا كاف مستمرا ومتجدداً من حُت آلخر,فإف الدعوى تكوف قد 
رفعت وفق أوضاعها الشكلية اؼبقررة نظاما( ؾبموعة األحكاـ واؼببادئ 

., وُب حكم 477,ص:1425/ؽ لعاـ 4745/1ائية,رقم القضية القض
آخر قرر الديواف:)وأما من حيث الشكل فإف ىذه الدعاوى تعد قرارا سلبيا 

ومن اؼبسلم بو لدى الديواف أبف ىذه القرارات تفيد االستمرارية 
والتجدد,وابلتايل ال تتقيد دبدد ؿبددة وأجل نظامي معُت,فبا يتعُت قبوؽبا 

/ؽ لعاـ 35/4موعة األحكاـ واؼببادئ القضائية,رقم القضية شكال( ؾب
 ..1028ىػ,ص:1426

ودراسة اؼبواعيد  تثَت التعرض لعدة نقاط ىي: سرايف اؼبيعاد, وحاالت 
 انقطاع اؼبيعاد , وأخَتًا آاثر انقضاء اؼبيعاد وذلك فيما يلي:

ؼبرافعات طبًقا لنص اؼبادة الثالثة من قواعد اأواًل: بدء سرايف اؼبيعاد: 
واإلجراءات أماـ ديواف اؼبظامل, يبدأ سرايف ميعاد دعوى اإللغاء من اتريخ 

نشر القرار اإلداري اؼبطعوف فيو ُب اعبريدة الرظبية أو ُب النشرات اليت 
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تصدرىا اؼبصاّب العامة أو إعالف صاحب الشأف بو ومن اؼبسلم بو أف النشر 
فهو  -أي:التبليغ-( أما اإلعالف يكوف ابلنسبة للقرارات التنظيمية )اللوائح

 خاص ابلقرارات الفردية.
وقد أضاؼ الشراح والقضاء اإلداري إىل ىاتُت الوسيلتُت للعلم )النشر 

واإلعالف( وسيلة اثلثة ىي )العلم اليقيٍت ابلقرار(, فإف ميعاد اإللغاء يسري 
 ُب حقو من اتريخ ىذا العلم دوف حاجة إىل نشر القرار أو إعالنو.

يقصد بقطع اؼبيعاد أف يقع أمر معُت أو ربدث ًيا: حاالت انقطاع اؼبيعاد:اثن
واقعة ؿبددة تؤدي إىل إسقاط اؼبدة اليت مضت من حساب اؼبيعاد, على أف 
يبدأ ميعاد كامل جديد ُب السرايف بعد انقضاء ىذا األمر أو ىذه الواقعة., 

ع حاالت النقطاع وقد استقر رأي الشراح والقضاء اإلداري على أف ىناؾ أرب
ميعاد دعوى اإللغاء, تتمثل ُب تقدًن تظلم إداري, واعًتاض اعبهة اإلدارية 

اؼبختصة على القرار اإلداري وطلب اإلعفاء من الرسـو القضائية, وأخَتًا رفع 
 الدعوى إىل ؿبكمة غَت ـبتصة.

غاء وفًقا إذا انقضى اؼبيعاد احملدد قانواًن لرفع دعوى اإللاثلثًا: انقضاء اؼبيعاد:
بياهنا, دوف أف يرفع صاحب الشأف دعواه, فإف سبيل الطعن  قللقواعد الساب

يغلق أمامو ويصبح القرار اإلداري ؿبصًنا ضد اإللغاء حىت ولو كاف ُب 
حقيقتو ـبالًفا للقانوف, , ومن ٍب جيوز للمحكمة من تلقاء نفسها أف تقضي 

يًضا يًتتب على انقضاء بعدـ قبوؿ الدعوى لرفعها بعد اؼبيعاد, وكذلك أ
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ميعاد دعوى اإللغاء عدـ جواز قياـ اإلدارة بسحب القرار, أي أف القرار 
 اإلداري يتحصن ضد اإللغاء القضائي والسحب اإلداري.
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 ادلبحث الثاين : ادلسئولية اجلنائية عن القرار اإلداري ادلستمر
لقرارات ال تسأؿ جنائًيا عن ا -وىي شخص معنوي  -إف اعبهة اإلدارية 

اإلدارية الصادرة عنها وإمنا يكوف اعبزاء اؼبًتتب على اؼبخالفة اعبنائية الناذبة 
عن القرار, إلغاء القرار أو التعويض عنو ألف القضاء اإلداري ُب صبيع 

األنظمة يعاِب القرارات اإلدارية أبحد ثالث طرؽ: إما اإللغاء,أو التعويض,أو 
قيو اإلجيايب والسليب خارج عن اؼبسؤولية وقف التنفيذ, والقرار اؼبستمر بش

اعبنائية حيث أف طبيعة القرارات اإلدارية ذات الطبيعة اؼبستمرة ُب النظاـ 
السعودي واألنظمة الوضعية خارجة عن تكييف اعبناية واعبردية,وينطبق عليها 

 ما ينطبق على القرارات اإلدارية بشكل عاـ.
 عن القرار اإلداري اؼبستمراؼببحث الثالث :اؼبسئولية التأديبية 

عيب االكبراؼ ابلسلطة أو إساءة استعماؿ السلطة من العيوب الداخلية أو 
اؼبادية اليت تشوب القرار اإلداري ُب ركن الغاية وابلتايل ذبعلو جديرا أبف 

حيكم إبلغائو, وإلساءة استعماؿ السلطة صورتُت,مها:ؾبانية اؼبصلحة العامة , 
دارة لتلك اؼبصلحة يصبح قرارىا مشواب بعيب االكبراؼ ,وُب حالة ؾبانية اإل

 ابلسلطة وجديرًا ابإللغاء. 
والصورة الثانية:ؾبانية قاعدة زبصيص األىداؼ,حيث حيدد القانوف ىدفا 

, حيث أف العديد من معينا يتوجب على رجل اإلدارة السعي لتحقيقو
يتعُت على  األنظمة قد أحاطت اعبزاءات التأديبية ببعض الضوابط اليت

وإال أصبح قرارىا معيب جائز الطعن عليو  السلطة اؼبختصة ابلتأديب مراعاهتا
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ىذا ويعترب البعض االكبراؼ ابإلجراءات وجها جديًدا أماـ القضاء اإلداري, 
غالبية الشراح,  -وعن حق -من أوجو اإللغاء, وذلك خالفا ؼبا يذىب إليو

 األىداؼ.من حيث اعتباره صورة من صور زبصيص 
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 التعويض عن القرار اإلداري ادلستمر يف الفقو والنظام:  ادلبحث الرابع
من اؼببادئ اؼبقررة ُب الدولة الغربية اغبديثة مبدأ مسئولية الدولة عن تعويض 

 األفراد عما أصاهبم من ضرر نتيجة مباشرهتا لألنشطة اؼبختلفة,.
امة للدولة, واػبوؼ ومن جانب آخر, فإف اغبرص على مصلحة اػبزانة الع

 من عرقلة سَت اؼبرافق العامة كاان يدفعاف أيًضا إىل تقرير عدـ مسئولية الدولة.
كما أف الفرد ُب عاؼبنا اؼبعاصر ازداد شعورًا ابلتمسك حبقوقو فلم يعد يتحمل 

أف حيدث بو ضرر دوف أف يبحث و يسأؿ عن ىذا الضرر ويطالب 
منطق العدالة االجتماعية أيىب أف ابلتعويض عنو,فضالً عن كل ذلك, فإف 

يصاب شخص بضرر ما, وال حيصل على تعويض عما غبقو من ضرر, 
فااللتزاـ ابلتعويض أمر يتفق وقواعد األخالؽ اليت توجب عدـ األضرار 

 ابلغَت.
وقد كانت اؼبسئولية اإلدارية ُب البداية تقـو على فكرة اػبطأ, , ووجدت 

اػبطأ مسئولية من نوع آخر ال يشًتط  جبانب مسئولية الدولة على أساس
 فيها وجود خطأ من جانب اإلدارة, وىي اؼبسئولية على أساس اؼبخاطر.

وُب اؼبملكة العربية السعودية فإف األمر ال خيتلف عن األنظمة اؼبقارنة ابلنسبة 
للتعويض, حيث يقـو التعويض على أساس خطأ اإلدارة, وذلك وفًقا لنص 

دعاوى إلغاء  نظاـ ديواف اؼبظامل, والذي ينص على: )/ب( من 13اؼبادة )
القرارات اإلدارية النهائية اليت يقدمها ذوو الشأف , مىت كاف مرجع الطعن 
عدـ االختصاص, أو وجود عيب ُب الشكل , أو عيب ُب السبب , أو 
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ـبالفة النظم واللوائح , أو اػبطأ ُب تطبيقها أو أتويلها , أو إساءة استعماؿ 
(وذات اؼبادة فقرة)ج( )دعاوى التعويض اليت يقدمها ذوو الشأف عن ةالسلط

قرارات أو أعماؿ جهة اإلدارة( وبناء عليو فإف اإلدارة مسئولة عن أعماؽبا 
اإلدارية, فإذا حصل خطأ من قبل جهة اإلدارة, أو نتيجة لعمل غَت مشروع  

 أ.كاف واجًبا على اإلدارة تعويض من أصابو ضرر نتيجة ؽبذا اػبط
 اؼبطلب األوؿ : اؼبسؤولية على أساس اػبطأ

ثبوت اػبطأ ُب جانب اإلدارة ىو الركن األوؿ ُب الفرع األوؿ: ركن اػبطأ. 
مسئوليتها عن القرارات اإلدارية, وذلك أبف يكوف القرار غَت مشروع, بيد أف 

عيب عدـ  -العيوب اليت تشوب القرار اإلداري وتؤدي إىل اغبكم إبلغائو 
االختصاص, عيب الشكل, عيب ـبالفة القوانُت واللوائح, عيب االكبراؼ 

 ال تؤدي كلها حتًما ودائًما إىل قياـ مسئولية اإلدارة ابلتعويض. -ابلسلطة 
/ب( على أنو :) مىت كاف 13وُب اؼبملكة العربية السعودية  نصت اؼبادة )

ُب  مرجع الطعن عدـ االختصاص, أو وجود عيب ُب الشكل, أو عيب
السبب, أو ـبالفة النظم واللوائح, أو اػبطأ ُب تطبيقها أو أتويلها, أو إساءة 

استعماؿ السلطة, دبا ُب ذلك القرارات التأديبية, وكذلك القرارات اليت 
تصدرىا صبعيات النفع العاـ وما ُب حكمها اؼبتصلة بنشاطاهتا( نظاـ ديواف 

واتريخ  78ابؼبرسـو اؼبلكي رقم ـ/ اؼبظامل ُب اؼبملكة العربية السعودية الصادر
 ىػ..19/9/1428
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يتطلب اػبطأ اإلداري اعبسيم  -سواء ُب فرنسا أو مصر-والقضاء اإلداري 
 وىو ال يتحقق ُب كل عيوب القرار.

وقد استقرت أحكاـ ؾبلس الدولة ُب مصر على أف عيب عدـ االختصاص 
دارة واغبكم عليها وعيب الشكل ال يؤدايف ابلضرورة إىل تقرير مسئولية اإل

ابلتعويض بل يشًتط للحكم ابلتعويض أف يكوف عيب عدـ االختصاص أو 
 عيب الشكل مؤثرة ُب موضوع القرار أو جوىره

أما ابلنسبة لعيب ـبالفة القوانُت واللوائح والذي يتصل دبحل القرار وسببو, 
لتعويض, فإنو يؤدي دائما إىل اغبكم إبلغاء القرار وربقق مسئولية اإلدارة اب

ألنو يكفي لتكوين ركن اػبطأ ُب اؼبسئولية سواء أكاف يسَتًا أـ جسيًما, 
وبصرؼ النظر عن نية مرتكب ىذه اؼبخالفة للقاعدة القانونية, وعن درجة 

 وضوح القاعدة القانونية اليت سبت ـبالفتها.
وابلنسبة لعيب االكبراؼ ابلسلطة والذي ديس ركن الغاية أو اؽبدؼ من 

قرار اإلداري, فيمكن القوؿ أبف ىذا العيب يؤدي دائًما إىل إلغاء إصدار ال
 القرار وإىل اغبكم ابلتعويض على اإلدارة.

وبتطبيق القواعد السابقة على القرار اإلداري اؼبستمر أجد أف القرار السليب 
 اؼبستمر يكوف دائًما ـبالًفا للنظاـ.

بعيب ـبالفة األنظمة واللوائح, أما القرار اإلجيايب اؼبستمر , فقد يكوف معيًبا 
وقد يكوف معيًبا بعيب االكبراؼ ابلسلطة, وىذاف العيباف يكفياف بذاهتما 
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لتكوين ركن اػبطأ ُب اؼبسئولية اإلدارية أاًي كانت درجة العيب يسَتًا أو 
 جسيًما. 

أما ابلنسبة لعيب عدـ االختصاص وعيب الشكل فال يتصوراف ُب القرار 
أما ُب القرار اإلجيايب اؼبستمر فيشًتط ُب ىذين العيبُت أف السليب اؼبستمر, 

 يكوان على درجة معينة من اعبسامة تؤثر ُب موضوع القرار.
ال يكفي لتحقق مسئولية اإلدارة ابلتعويض عن الفرع الثاين: ركن الضرر 

القرار اإلداري غَت اؼبشروع وجود خطأ ُب جانبها, بل يتعُت ابإلضافة إىل 
ف ىناؾ ضرر قد أصاب صاحب الشأف من جراء ىذا القرار ذلك أف يكو 

غَت اؼبشروع, وىذا الضرر يشكل الركن الثاين من أركاف اؼبسئولية اإلدارية, 
وبدونو ال توجد مسئولية وال تعويض فالضرر مناط كل منهما يدور معهما 

 وجوًدا أو عدًما.
اؼبعنوي  وعلى ذلك فإف الضرر على نوعُت مها: الضرر اؼبادي, والضرر

 وأفصل ذلك فيما يلي:
ىو كل ما يصيب الشخص ُب حق أو ُب مصلحة مالية. أواًل: الضرر اؼبادي:

وىذا النوع من الضرر اعًتفت الشريعة اإلسالمية بو, بل إف جواز التعويض 
 عنو دلت عليو نصوص  الكتاب والسنة, ومن ذلك:

)اؼبدثر: َكَسَبْت َرِىيَنٌة{   قاؿ تعاىل:}ُكلُّ نَػْفٍس دبَاأوال/من القرآف الكرًن:
38 ,) 
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يـو النحر دبٌت ُب حجة الوادع: )إّف دماءكم  قاؿ اثنيا/من السنة النبوية:
 وأموالكم عليكم حراـ كحرمة يومكم ىذا َب شهركم ىذا ُب بلدكم ىذا(

 ..2/620, 1654صحيح البخاري,رقم اغبديث:
األضرار اؼبعنوية القابلة قد توسع القضاء ُب مفهـو اثنًيا الضرر اؼبعنوي: 

للتعويض, فقد عوض عن اإلىاانت واؼبساس حبرمات اؼبقابر, كما أصبحت 
احملاكم ربكم ابلتعويض عن األضرار اعبمالية, بل وأصبح من حق الزوج 
الذي تصاب زوجتو أبضرار تشوه صباؽبا مطالبة اؼبسئوؿ ابلتعويض عن 

 بو.األضرار اؼبعنوية والعاطفية واغبزف الذي يصي
ويشًتط القضاء اإلداري إلمكانية التعويض عن الضرر بنوعيو اؼبادي 

 واألديب, توافر شروط معينة ُب ىذا الضرر تتلخص فيما يلي:
 أف يكوف الضرر ؿبقًقا, ومؤدى ذلك أف يكوف الضرر مؤكًدا. -1
 أف يكوف الضرر خاًصا. -2
 أف يكوف الضرر قد أخل دبركز قانوين للمضرور. -3
 وف الضرر قابالً للتقدير النقدي العاـ أف يك -4
 أف يكوف الضرر شخصًيا. -5

يقصد بعالقة السببية ُب  : الفرع الثالث: عالقة السببية بُت اػبطأ والضرر
ىذا اجملاؿ أف يكوف الضرر الذي أصاب اؼبضرور قد نتج مباشرة عن خطأ 

 اإلدارة, وُب ؾباؿ عالقة السببية توجد نظريتاف:
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تكافؤ األسباب, واليت وفًقا ؽبا جيب االعتداد بكل سبب لو  األوىل: نظرية
 دخل ُب إحداث الضرر.

الثانية: نظرية السبب اؼبنتج أو السبب اؼبباشر, ووفًقا ؽبذه النظرية إذا تعددت 
األسباب اليت ؽبا دخل ُب إحداث الضرر, جيب أف نفرؽ بُت 

نتج السبب العارض الذي ال حيدث الضرر عادة وبُت السبب اؼب
وىو الذي يؤدي إىل وقوع الضرر عادة. وُب ىذه اغبالة يتعُت أف 

 نعتد ابلسبب اؼبنتج وحده دوف السبب العارض.
والقضاء اإلداري ُب فرنسا ومصر دييل لألخذ بنظرية السبب اؼبنتج, أي 

 الذي يؤدي مباشرة إىل إحداث الضرر.
 قراراهتا:وموقف ديوان ادلظامل يف جمال مسؤولية اإلدارة عن 

فال شك أنو تقع اؼبسئولية اإلدارية على أساس وجود خطأ وضرر ويكوف 
ىناؾ عالقة سببية بينهما, وبناًء عليو جيب أف ينسب إىل جهة اإلدارة خطأ 

ما, وابلتايل فإف اإلدارة ال تسأؿ عن األضرار اليت تلحق ابلغَت من جراء 
ؼبظامل حينما ذىب إىل أف: أعماؿ تتم غبساب اإلدارة, وىذا ما أكده ديواف ا

طبسوف ألف رايؿ  50.000)وأما عن طلب اؼبدعي التعويض دببلغ وقدره 
عن الضرر اؼبادي الذي أصابو جراء حرمانو من العمل للمدة من...فاؼبقرر 

ُب قضاء التعويض لزـو توافر ثالثة أركاف :خطأ من جهة اإلدارة ,وضرر وقع 
بب اؼبنتج للضرر ؛ فالثابت أنو مل على اؼبدعي ,وأف يكوف اػبطأ ىو الس

يصدر خطأ من اؼبدعى عليها, إذا كاف امتناعها مشروعاً..., وإذا اهنار ركن 
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اػبطأ ُب اؼبسؤولية التقصَتية فال وجو للقوؿ ابلتعويض ؛فبا تلتفت معو الدائرة 
عي التعويض( ؾبموعة األحكاـ واؼببادئ اإلدارية,رقم دعن طلب اؼب

 .. 1282ىػ,ص:1426ـ /ؽ لعا1671/2القضية
أما ابلنسبة للتعويض عن األضرار اليت تًتتب على إصدار القرار اإلداري 

اؼبستمر, فإنو خيضع للقواعد العامة ُب اؼبسئولية اإلدارية؛ ألنو ليس شبة 
أحكاـ خاصة ُب ىذا الشأف تطبق على القرار اإلداري اؼبستمر,وىذا ما 

حكم أبف:)اؼبدعي هبدؼ من  أكده ديواف اؼبظامل ُب أحد أحكامو حيث
إقامة دعواه إىل تعويضو عن أرضو رقم...,وحيث إف حقيقة الدعوى طعن ُب 
قرار سليب متمثل ُب امتناع وزارة النقل عن ازباذ اإلجراءات حسب نظاـ نزع 

ملكية العقار للمنفعة العامة لتعويض اؼبدعي عن أرضو ؿبل 
نسيق مع أمانة مدينة الدماـ ُب الدعوى...,وحيث أف وزارة النقل مل تقم ابلت

استالـ اؼبوقع فبا يًتتب عليو خطأ ومسؤولية وزارة النقل ,ويتعُت اغبكم عليها 
ابلتعويض عن أرض اؼبدعي وفقا لنظاـ نزع ملكية العقار للمنفعة العامة 

,وَحسُب اؼبدعي بذلك جربا ؼبا غبقو من ضرر بال مزيد,ألف الضماف مقابل 
/ؽ لعاـ 37/3اـ واؼببادئ اإلدارية,رقم القضية الضرر( ؾبموعة األحك

 . 1513-1510ىػ,ص:1420
وقد صاغ الفقهاء عدداً من اؼبعايَت اليت يستعُت هبا القاضي واؼبفيت ُب 

الكشف عن السببية عند اجتماع العوامل اليت ديكن إسناد الضرر إليها, من 
ؼبتسبب عند بُت تلك اؼبعايَت معيار إضافة الفعل إىل اؼبباشر ال إىل ا
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اجتماعها, إال إذا كاف اؼبباشر انشئاً عن فعل اؼبتسبب ومتولداً عنو, وقاعدة 
)ما ال ديكن التحرز عنو ال ضماف فيهن( وقاعدة )إذا انتسب الضرر إىل 
فعلُت احدمها مأذوف فيو واآلخر غَت مأذوف فيو أضيف الضرر إىل الفعل 

 الغَت اؼبأذوف فيو(. 
عند تعدد األسباب فيما تكشف عنو  -اف وقد أضاؼ الفقهاء الضم

إىل السبب األقوى ُب إنتاج الضرر أو إىل السبب األقرب وقوعاً أو  -عباراهتم
 إىل السبب األوؿ. 

ادلسئولية على أساس ادلخاطر )بدون خطأ( عن القرار :  ادلطلب الثاين
 ادلستمر

ولة الفرنسي تقـو نظرية اؼبسئولية على أساس اؼبخاطر واليت أقرىا ؾبلس الد
منذ زمن, على أساس أف ىناؾ حاالت معينة ُتسأؿ فيها الدولة عن 

 أنشطتها اؼبشروعة, دوف أف يكوف ىناؾ خطأ ينسب إليها.
أما ُب اؼبملكة العربية السعودية فبالرجوع إىل نظاـ اػبدمة اؼبدنية الصادر 

ىػ, قبد أنو ينص ُب 10/7/1397( واتريخ 49ابؼبرسـو اؼبلكي رقم )ـ/
( فقرة )ج( على حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء 20اؼبادة )

 خدمة اؼبوظف.
كما أف اللوائح التنفيذية لنظاـ اػبدمة اؼبدنية الصادرة بقرار ؾبلس 

ىػ نصت ُب اؼبادة 27/7/1397( واتريخ 1اػبدمة اؼبدنية رقم )
 ( على أنو: )يصرؼ للموظف ما يعادؿ راتب ثالثة أشهر ُب27/19)
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( من الئحة إهناء اػبدمة(  30/6حالة التنسيق من اػبدمة دبوجب اؼبادة )
( على أنو: )مع مراعاة شروط النقل ينقل اؼبوظف 30/6كما نصت اؼبادة )

الذي تلغى وظيفتو إىل وظيفة سباثلها ُب اؼبرتبة بنفس الوزارة أو اؼبصلحة, فإذا 
/ج( من 18اؼبادة ) مل يتيسر ذلك ينقل إىل وظيفة أدىن, ويسري عليو حكم

نظاـ اػبدمة اؼبدنية(, فإذا مل توجد وظيفة شاغرة, أو رغب عن االنتقاؿ 
تنهى خدماتو ويعترب منسًقا ومن اؼبعروؼ أف حالة الفصل إللغاء الوظيفة من 
اغباالت اليت تطبق فيها فكرة اؼبسئولية على أساس اؼبخاطر ُب قضاء ؾبلس 

 الدولة الفرنسي.
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 الفصل الثالث

 
 ويشتمل على مخسة مباحث:الطعن يف القرار اإلداري ادلستمر 

 اؼببحث األوؿ: مفهـو الطعن ُب القرار اإلداري اؼبستمر ُب الفقو والنظاـ.

ديكن القوؿ أبف القرار اإلداري قد يكوف مشروًعا أو غَت مشروع, والقرار غَت 
معدوًما, وذلك حسب اؼبشروع بدوره قد يكوف قرارًا ابطالً وقد يكوف قرارًا 

 جسامة العيب الذي يشوب القرار اإلداري.
وؼبا كاف اؼبقنن اؼبصري قد حرص على ذكر العيوب اليت ديكن أف تشوب القرار 

اإلداري وحصرىا ُب أربعة عيوب أساسية ُب الفقرة قبل األخَتة من اؼبادة العاشرة 
ُب طلبات إلغاء من قانوف ؾبلس الدولة اؼبصري واليت نصت على أنو: )يشًتط 

القرارات اإلدارية أف يكوف مرجع الطعن عدـ االختصاص أو عيبًا ُب الشكل أو 
ـبالفة القوانُت أو اللوائح أو اػبطأ ُب تطبيقها أو أتويلها أو إساءة استعماؿ 

 السلطة(.
/ب( من نظاـ ديوف اؼبظامل ابؼبملكة العربية 13وكذلك ورد ُب اؼبادة )

 كاف مرجع الطعن عدـ االختصاص, أو وجود عيب السعودية على أنو: )مىت
ُب الشكل, أو عيب ُب السبب, أو ـبالفة النظم واللوائح, أو اػبطأ ُب 

 تطبيقها أو أتويلها, أو إساءة استعماؿ السلطة (.
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ومقتضى ذلك أنو ينبغي على صاحب الشأف الذي يطعن ابإللغاء أف 
رارات اإلدارية األربعة اليت يؤسس طعنو على وجو أو أكثر من أوجو إلغاء الق

نص عليها اؼبنظم على سبيل اغبصر, فإذا ثبت أماـ القاضي أف القرار 
 اإلداري شابو أحد ىذه العيوب حكم إبلغاء القرار اإلداري.
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 ادلبحث الثاين : إجراءات الطعن يف القرار اإلداري ادلستمر
ألنظمة األخرى ُب اؼبملكة العربية السعودية ال خيتلف ميعاد الطعن عن ا

حيث نص ديواف اؼبظامل على أف اؼبيعاد ىو ستُت يوًما من اتريخ العلم ابلقرار 
اؼبراد ابلطعن فيو, دبعٌت أف لصاحب الشأف أف يطعن ُب القرار الذي شابو 
 عيب من عيوب عدـ اؼبشروعية خالؿ ستُت يوًما من اتريخ علمو ابلقرار.

اإلدارية ُب اؼبملكة العربية السعودية أما عن إجراءات التقاضي ُب اؼبنازعات 
بشكل عاـ فمحصورة ُب الئحة قواعد اؼبرافعات واإلجراءات أماـ ديواف 

( واتريخ 190اؼبظامل اليت كانت قد صدرت دبوجب قرار ؾبلس الوزراء رقم)
ىػ, وقد وردت نصوص ُب ىذه الالئحة ربدد مواعيد 16/11/1409

قاد اعبلسة سواء فيما يتعلق بدعاوى رفع الدعاوى اإلدارية اليت تسبق انع
اؼبطالبات ابغبقوؽ اؼبتعلقة أبنظمة اػبدمة اؼبدنية والتقاعد, و دعاوى إلغاء 
القرارات اإلدارية, ودعاوى التعويض,ودعاوى اؼبنازعات اإلدارية, وقد ذكران 
ُب اؼببحث األوؿ من الفصل الثاين كل ما يتعلق دبواعيد إلغاء القرار اإلداري 

 مر فيحسن الرجوع إليو.اؼبست
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 وقف التنفيذ يف القرار اإلداري ادلستمر:  ادلبحث الثالث
ال شك أف األصل العاـ أنو ال يًتتب على رفع دعوى إلغاء القرار اإلداري 

بشكل عاـ  وقف تنفيذ القرار اإلداري اؼبطعوف فيو, وىذا األصل بناًء على 
تنظيم ؾبلس الدولة اػباص ب 1945يوليو سنة  31األمر الصادر ُب 
  48الفرنسي ُب اؼبادة 

وكذلك األمر نصت قوانُت ؾبلس الدولة اؼبصري اؼبتعاقبة على مبدأ األثر غَت 
من القانوف اغبايل جملس  49اؼبوقوؼ لدعوى اإللغاء, حيث نصت اؼبادة 

 ـ 1972( لسنة 47الدولة اؼبصري رقم )
اؼبادة السابعة من  وال خيتلف األمر ابلنسبة للمنظم السعودي حيث نصت

ىػ, 16/11/1409( واتريخ 190قرار ؾبلس الوزراء السعودي رقم )
واػباص بقواعد اؼبرافعات واإلجراءات أماـ ديواف اؼبظامل على أنو )ال يًتتب 

على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار اؼبطعوف فيو, على أنو جيوز للدائرة 
مر إبجراء ربفظي أو وقيت اؼبختصة أف أتمر بوقف تنفيذ القرار, أو أف أت

بصفة عاجلة عند االقتضاء خالؿ أربع وعشرين ساعة من تقدًن الطلب 
العاجل أو إحالتو إليها إذا قدرت ترتب آاثر يتعذر تداركها وذلك حىت 

 تفصل ُب أصل الدعوى(.
وبناًء على ما سبق سوؼ أوضح الشروط الواجب توافرىا واليت ربكم وقف تنفيذ 

 رية ابؼبملكة العربية السعودية وكذلك األنظمة اؼبقارنة, فيما يلي:القرارات اإلدا
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يشًتط لوقف تنفيذ القرار أف يكوف ىناؾ قرار إداري ابؼبعٌت الفٍت  -1
الدقيق وىذا ما أكده ديواف اؼبظامل ُب حكم لو حُت ذىب إىل القوؿ: 
ُب )وحيث إنو بتأمل الدائرة ُب الدعوى ظهر ؽبا أف اؼبدعية .....تدرس 
مدارس..... األىلية منتظمة,وقد صدر حبقها قرار من اؼبدعى عليها 
يتضمن عدـ سبكينها من أداء االمتحاانت للفصل الثاين...,وحيث مل 
يبق على االمتحاانت سوى ثالثة أايـ ,فبا جيعل اآلاثر اليت قد تًتتب 
على قرار اؼبدعى عليها يصعب تداركو...,وعد اؼبداولة قررت الدائرة 

تنفيذ القرار الصادر من اإلدارة العامة للًتبية والتعليم دبنطقة اؼبدينة  وقف
/ؽ 274/5اؼبنورة...( ؾبموعة األحكاـ واؼببادئ اإلدارية,رقم القضية:

 .2104ىػ,ص:1427لعاـ 
ويشًتط لوقف تنفيذ القرار اإلداري أف ال تكوف اعبهة اإلدارية قد  -2

 قامت فعالً بتنفيذ القرار.
لوقف تنفيذ القرار اإلداري, أف يًتتب على التنفيذ آاثر ال ويشًتط  -3

 ديكن تداركها.
وىذا يعٍت ضرورة قياـ حالة االستعجاؿ حىت أتمر احملكمة بوقف تنفيذ 

القرار اإلداري اؼبطعوف فيو, وىذا ما أكده ديواف اؼبظامل حيث ذىب إىل 
 ديكن أنو: )وحيث إف ما جاء ُب ذبديد الرخصة سوؼ يرتب أضراراً ال

تداركها...,وعليو وبعد اؼبداولة قررت الدائرة :وقف قرار األمانة رقم...( 
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/ؽ لعاـ 2902/1ؾبموعة األحكاـ واؼببادئ اإلدارية,رقم القضية:
 . .2100ىػ,ص:1426

ىناؾ ركناف أساسياف لوقف تنفيذ القرار اإلداري جيب توافرمها ومها كما  -4
 يلي:

 االستعجاؿ . -ركن الضرر - أ

 األسباب اعبدية . ركن-ب 
إذا كانت اآلاثر اؼبًتتبة على تنفيذ القرار ديكن تداركها ابلتعويض, فإنو  -5

ُب ىذه اغبالة ينتفي وجود شرط وقف التنفيذ, وىذا ما أكده ديواف 
أف قرار جهة اإلدارة بسحب العمل من » اؼبظامل حُت ذىب إىل 

كها ابلتعويض إف  اؼبقاوؿ من شأف تنفيذه ترتيب آاثر مالية ديكن تدار 
« كاف لو ؿبل ومن ٍب يتخلف ركن االستعجاؿ ُب طلب وقف التنفيذ 

ىػ حكم غَت منشور. أشار إليو. 1412لعاـ  1/ت/108حكم رقم 
 (..257ذات اؼبرجع ص)

ومن شروط وقف تنفيذ القرار اإلداري. أف تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية  -6
 واسعة

أف يكوف ُب صحيفة دعوى اإللغاء, إف وقف تنفيذ القرار ال يشًتط  -7
حيث مل يرد إشارة إىل ىذا الشرط ُب اؼبادة السابعة من قواعد اؼبرافعات 

واإلجراءات أماـ ديواف اؼبظامل, وىذا خبالؼ ما ىو مقرر ُب بعض 
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لسنة  47األنظمة اؼبقارنة ومنها مصر, حيث اشًتط القانوف رقم 
لب وقف التنفيذ ُب اػباص دبجلس الدولة اؼبصري أف يرد ط 1972

 .49/1صحيفة دعوى اإللغاء, وذلك حسب ما ىو وارد بنص اؼبادة 
ال يشًتط موعد ؿبدد لتقدًن طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري,بناء على  -8

نص اؼبادة السابعة من قواعد اؼبرافعات واإلجراءات أماـ ديواف اؼبظامل 
ؼبوضوعية, وابلتايل ديكن تقدًن ىذا الطلب خالؿ نظر الدعوى ا

 ابعتباره طلًبا عارًضا إىل دائرة التدقيق.
أف وقف تنفيذ القرار اإلداري يشًتط أف يرفع للجهة اؼبختصة, وىي  -9

الدائرة اليت ينعقد ؽبا االختصاص ابلنظر ُب طلب اإللغاء, وذلك 
 إعماالً لقاعدة أف قاضي األصل ىو قاضي الفرع.

اإلجراءات واؼبرافعات أماـ لقد حددت اؼبادة السابعة من قواعد  -10
ديواف اؼبظامل موعًدا للفصل ُب الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار 

اإلداري, بقوؽبا: )خالؿ أربع وعشرين ساعة من تقدًن الطلب العاجل 
أو إحالتو(, وال شك أف للقاضي سلطة تقديرية ُب الفصل ُب طلب 

والوقت وقف تنفيذ القرار ُب شهر أو شهرين حسب ظروؼ الدعوى 
 الذي يستغرقو ربضَتىا.

ال شك أف اغبكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري ىو حكم وقيت غبُت  -11
الفصل ُب دعوى اإللغاء, وذلك فًقا لنص اؼبادة السابعة من قواعد 
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اإلجراءات واؼبرافعات أماـ ديواف اؼبظامل بقوؽبا:)وذلك حىت تفصل ُب 
 أصل الدعوى(.

طلب وقف التنفيذ قابل للتدقيق, ابعتباره يعترب اغبكم الصادر ُب  -12
حكًما مستعجاًل, واألحكاـ اؼبستعجلة مستقر على قابليتها للتدقيق ُب 

 اجتهادات ديواف اؼبظامل ابؼبملكة العربية السعودية
وىكذا األمر نصت قوانُت ؾبلس الدولة اؼبصرية اؼبتعاقبة على مبدأ األثر  

من القانوف اغبايل  49اؼبادة غَت اؼبوقف لدعوى اإللغاء, حيث نصت 
على أنو: )ال يًتتب  1972( لسنة 47جمللس الدولة اؼبصري رقم )

 على رفع الطلب إىل احملكمة وقف تنفيذ القرار اؼبطلوب إلغاؤه(.
بيد أف اؼبنظم الفرنسي قرر اػبروج على ىذا اؼببدأ ُب حاالت معينة, نص 

 رنسي ىذا اػبروج, عليها ُب نصوص خاصة, وقد اقر ؾبلس الدولة الف
بناء عليو جيوز طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري السليب أسوة ابلقرار اإلداري 

اإلجيايب, حيث أف التفرقة بُت القرارات السلبية والقرارات غَت السلبية 
)اإلجيابية( ليس ؽبا مربر معقوؿ, عالوة على أهنا تفرقة ربكمية ال سند ؽبا 

 من القانوف.
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 ع : آاثر احلكم يف القرار اإلداري ادلستمرادلبحث الراب
تنطوي عملية تصنيف القرارات اإلدارية من حيث امتداد آاثرىا القانونية 

 على أمهية كبَتة على صعيد ميعاد الطعن القضائي.
فالطعن هبذه الطائفة من القرارات ال يتقيد دبيعاد, إذ يبقي ىذا اؼبيعاد 

 ستمرًا ُب إنتاج آاثره القانونية. مفتوًحا طاؼبا ظل القرار قائًما وم
ويًتتب على النطق ابغبكم خروج النزاع من والية احملاكمة أصدرت اغبكم 
فيو طبقا للقواعد العامة , فال يعود ؽبا تعديل اغبكم أو إصالحو. وُب ىذا 
اؼبعٌت يقوؿ حكم لديواف اؼبظامل )...ومن ىنا يتضح أف اغبكم الصادر ُب 

م هنائي و واجب النفاذ مىت استنفد درجات التقاضي ؾباؿ االجتهاد ىو حك
وأبلغ لطرُب الدعوى, وال يصح للقاضي الذي أصدر وال لغَته أف يعيد النظر 

فيو حفاظا على استقرار األحكاـ وربصينا ؽبا دبا خيل خبصائصها وفبيزاهتا 
,ومن ذلك وضع حد إلهناء اػبصومة واستطالة أمد التقاضي وقد استقر 

واف على تطبيق ىذه القواعد والقضاء بعدـ جواز إعادة النظر ُب قضاء الدي
لعاـ  3/ت/ 158األحكاـ اليت ًب صدورىا منو...( اغبكم رقم 

 ىػ,, 1409
ويستثٌت من ىذه القاعدة حاالت األخطاء اؼبادية أو حالة وجود غموض ُب 

 اؼبنطوؽ جيب تفسَته, وكذلك حالة تدقيق اغبكم.
كم أيضا ابتداء ميعاد تدقيق اغبكم خالؿ ثالثُت كما يًتتب على صدور اغب

يوما من اتريخ استالـ نسخة إعالـ اغبكم واؼبالحظ ُب ىذا الشأف أف 
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اإلدارة ملزمة بطلب تدقيق اغبكم الصادر ُب غَت صاغبها ُب دعاوى 
 دعوى ُبأما ابلنسبة لألحكاـ الصادرة  34التعويض والعقود طبا للمادة 

 لتقدير أصحاب الشأف.اإللغاء فاألمر مًتوؾ 
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 ادلبحث اخلامس : كيفية تنفيذ حكم إلغاء القرار اإلداري ادلستمر
اغبكم الصادر ُب دعوى إلغاء القرار اإلداري اؼبستمر, وُب بقية القرارات 

اإلدارية األخرى, وُب الدعوى اإلدارية على عمومها حكم قضائي من حيث 
 الشكل ومن حيث اؼبوضوع .

فمن حيث الشكل ال زبتلف الشكليات اؼبتصلة ابغبكم ُب دعوى إلغاء القرار 
اإلداري اؼبستمر عنها ُب األحكاـ اإلدارية األخرى.  وتتنوع ىذه الشكليات, 

فبعضها يتصل ابلبياانت الواجب إثباهتا ُب اغبكم والبعض اآلخر يتصل بتشكيل 
فة ىؤالء األعضاء , أو الدائرة اليت يصدر عنها اغبكم ,وعدد أعضائها, وص

 بتسبيب اغبكم )القرار(, فضال عن إجراءات إصداره 
 أوال: تسبيب اغبكم ُب دعوى إلغاء القرار اإلداري اؼبستمر:

تسبيب اغبكم لو أمهيتو وبفضلو يتمكن اػبصـو من إخضاع اغبكم لرقابة 
القاضي, وتصل ىذه األمهية إىل اعتبار التسبيب من قبل ؾبلس الدولة 

 نسي مبدءا إجرائيا عاما ال حيتاج إىل نص يستند إليوالفر 
 اثنيا: منطوؽ اغبكم ُب دعوى إلغاء القرار اإلداري اؼبستمر:

ىو اعبزء من اغبكم الذي يشتمل على ما تقضي بو احملكمة من حل النزاع, 
ويدوف اؼبنطوؽ ينتفي وُب ىذا اؼبعٌت يقوؿ ديواف اؼبظامل )ومن حيث انو ؼبا  

اؼبنازعات اؼبعروضة على القضاء إمنا يتم بصيغة اغبسم اليت  كاف الفصل ُب
( , وقد عرب  تقطع ابلبت ُب النزاع على كبو حيدد حقوؽ والتزامات اػبصـو

اغبكم ؿبل التدقيق عن قضائو ُب الدعوى اؼباثلة بصيغة الرأي ال يكوف 
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أدؽ  حاظبا ُب النزاع,األمر الذي يستلـز نقصو,والغالب ُب األحكاـ أو بتعبَت
جرت العادة أماـ القضاء ُب عمومو ػ دبا ُب ذلك الديواف ػ على أف يرد 

اؼبنطوؽ بعد أسباب اليت يرتكز عليها , حبيث يشكل النتيجة اليت تقود إليها 
األسباب واؼبالحظة ابلنسبة للديواف , ىو إمكاف أف يكوف اؼبنطوؽ مقسما 

ئية وذلك عند تعدد , إىل عدة فقرات ,على غرار غَته من اؽبيئات القضا
 الطلبات.

ابلنسبة لديواف اؼبظامل ال يوجد تنظيم فباثل للتنظيم الذي اثلثا:إصدار اغبكم:
تعرفو احملاكم اإلدارية الفرنسية وجل ما يستطاع قولو أف األمر تقديري ,فبعد 

أف يبدي إطراؼ الدعوى أهنم قد استنفذوا أقواؽبم يرفع عضو الدائرة بتحضَت 
لدائرة مكتملة كل ما قاـ بو ُب عملية التحضَت حيث تبدأ الدعوى إىل ا

الدائرة مكتملة ُب أتمل اؼبذكرات واؼبالحظات وما دونو العضو اؼبكلف من 
ؿباضر وغَتىا , وتقرر حينئذ إما االستقرار ُب ربضَت الدعوى وإما عقد 

 جلسة لقفل ابب اؼبرافعة , يدعى إليها أطراؼ اػبصومة, فإف أبدوا االكتفاء
 دبا سبق أغلق ابب اؼبرافعة وحجزت القضية للحكم فيها. 

وبعد انتهاء اعبلسات اؼبقررة لنظر الدعوى وقفل ابب اؼبرافعة وحجز القضية 
 للحكم فيها , تبدأ اؼبداولة بُت أعضاء الدائرة دبعزؿ عن اػبصـو وفبثليهم

لغاء وفيما يتعلق إبجراءات تنفيذ األحكاـ القضائية واليت منها اغبكم إب 
القرار اإلداري اؼبستمر أو وقف تنفيذه فإهنا تعد امتدادا لألحكاـ,فتأخذ 

 نفس طبيعتها القضائية, ومن ٍب فإهنا زبرج عن اختصاص القضاء اإلداري.
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 الفصل الرابع

 
وحيتوي على ستة تطبيقات القرار اإلداري ادلستمر يف الفقو والنظام 

 مباحث:

من القرارات اإلجيابية اؼبستمرة, القرار السفر.اؼببحث األوؿ: قرار اؼبنع من 

الصادر بوضع اسم الشخص ُب قوائم اؼبمنوعُت من السفر.ومن اؼبعروؼ أف 

القرار الصادر ابؼبنع من السفر يستند إىل أسباب معينة, وىذه األسباب قد 

تزوؿ ُب وقت من األوقات, كما أف سلطة اإلدارة ُب اؼبنع من السفر ليست 

 ا ىي مقيدة ابستهداؼ الصاّب العاـ دائًمامطلقة وإمن

من نظاـ واثئق السفر السعودي  - 2الفقرة  -وقد نصت اؼبادة السادسة 

ال  ىػ على أنو:)28/5/1421( واتريخ 24الصادر ابؼبرسـو اؼبلكي رقم)ـ/
جيوز اؼبنع من السفر إال حبكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية ألسباب 

ابألمن وؼبدة معلومة, وُب كلتا اغبالتُت يبلغ اؼبمنوع من السفر تتعلق  ؿبددة
 (.تتجاوز أسبوعاً من اتريخ صدور اغبكم أو القرار دبنعو من السفر ُب فًتة ال
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وىذا ما حكم بو ديواف اؼبظامل حيث جاء ُب أحد أحكامو ما نصو:)وحيث 
يظل قائما إف ىذا القرار يعترب من القرارات اؼبستمر أثرىا على اؼبدعي و 

وحيق للمدعي التظلم منها حىت تقـو اعبهة اؼبدعى عليها بتسليمو جواز 
سفره ورفع اظبو من قائمة اؼبنع من السفر...,وحيث أف ىذا القرار يعترب 
قائما وأثره مستمرا على اؼبدعي ومل تستجيب اعبهة اؼبدعى عليها لتظلم 

عدـ خضوع اؼبدعي من القرار فإف الدعوى تكوف مقبولة شكال ؛ ل
القرارات اؼبستمرة للمدد اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة الثالثة من قواعد 

من نظاـ  6/2اؼبرافعات أماـ ديواف اؼبظامل..., وحيث نصت اؼبادة 
/ـ واتريخ 24واثئق السفر الصادر ابؼبرسـو اؼبلكي رقم 

ىػ..., وحيث إف الثابت من األوراؽ أف اعبهة اليت 28/5/1421
اؼبدعي ووضع اظبو على قائمة اؼبمنوعُت من  قامت بسحب جواز

السفر إمارة منطقة الرايض خبطاهبا رقم... واتريخ... بسبب انتمائو 
من النظاـ السالف ذكرىا  6/2عبماعة التبليغ...,وحيث أف اؼبادة 

نصت على أنو ال جيوز اؼبنع من السفر إال حبكم قضائي أو بقرار 
تتعلق ابألمن وؼبدة معلومة يصدره وزير الداخلية ألسباب ؿبددة 

ودبوجب ىذه اؼبادة فإف قرار اؼبنع من السفر ال بدأف تتحقق فيو شروطو 
وىي صدوره من وزير الداخلية وألسباب ؿبددة ابألمن وؼبدة 

معلومة...,ومل يعطي النظاـ وزير الداخلية حق تفويض ىذا االختصاص 
وف معو قرار ألحد غَته سواء كاف تفويضا شخصيا أو صباعيا فبا يك

أمارة منطقة الرايض دبنع اؼبدعي من السفر وسحب جوازه ـبالفا 
للنظاـ...,فلما تقدـ من السباب حكمت الدائرة إبلغاء قرار إمارة 
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منطقة الرايض رقم... واتريخ... اؼبتضمن سحب جواز سفر اؼبدعي 
 27/د/إ/94وإدراج اظبو على قائمة اؼبمنوعُت من السفر( حكم رقم 

 ىػ.1429/ؽ لعاـ 2446/1ىػ ُب القضية رقم 1427لعاـ 
 وقد عرفت الشريعة اإلسالمية اؼبنع من السفر على أهنا عقوبة تعزيرية. 

 اؼببحث الثاين : رفض تنفيذ األحكاـ القضائية
أف امتناع اعبهة اإلدارية عن تنفيذ األحكاـ القضائية أو الًتاخي ُب ذلك 

يعترب خطأ جسيما أو خطَتا يشكل ُب حق اإلدارة قرارا سلبيا مستمرا خاطئا 
ينطوي على ـبالفة لقوة الشيء اؼبقضي بو, وجيوز الطعن عليو أماـ القضاء 

دا اؼبملكة لوجود نص اإلداري وىذا ىو اؼبعموؿ بو ُب كثَت من دوؿ العامل ع
ُب النظاـ األساسي للحكم ينيط التنفيذ جباللة اؼبلك حيث نصت اؼبادة 

اػبمسُت على أف: )اؼبلك أو من ينيبو معنيوف بتنفيذ األحكاـ القضائية(, فبا 
جعل الديواف حيكم بعد االختصاص, علما بوجود رأي آخر ُب الديواف قوي 

ناع جهة اإلدارة عن تنفيذ اغبكم ُب أسبابو مرجوح ُب إعمالو يكيف امت
القضائي أبنو قرار سليب خاضع للرقابة القضائية ؛ألنو يشكل خطأ مرفقًيا 
ُتسأؿ عنو اعبهة وخطأ شخصيا يرجع فيو على اؼبتسبب ُب تعطيل التنفيذ 
من مالو اػباص ,وىذا اػبطأ جيرب ابلتعويض اؼبايل وحيكم بو على اإلدارة 

ن ,يضاؼ إىل ذلك جزاء جزائي يوقع على اؼبوظف واؼبسئوؿ اؼبباشر ابلتضام
( لعاـ 43اؼبتسبب ُب تعطيل التنفيذ دبوجب اؼبرسـو اؼبلكي رقم )
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ىػ, وتباشر ىيئة الرقابة والتحقيق التحقيق مع اؼبوظف اؼبتسبب 1377
 واإلدعاء ضده أماـ ديواف اؼبظامل.

حكاـ رفض تنفيذ األ -والذي يظهر وهللا تعاىل أعلم أف ىذه الظاىرة 
ليس ؽبا أبعاد خطَتة فالغالب أو القاعدة انصياع اإلدارة  -القضائية

واحًتامها غبجية األحكاـ الصادرة عن الديواف, وعلى أي حاؿ ال خيلو 
األمر من بعض حاالت حاولت فيها ىذه اعبهة أو تلك التهرب من تنفيذ 

ؾبامل, ومع حكم الديواف , وُب ىذه اغباالت ازبذ الديواف موقفا حازما غَت 
ميل ُب بعض األحياف إىل إظهار حكم الشرع والنظاـ بشكل فقهي ومطوؿ, 

ففي حكم للديواف يبدو من خاللو أف اعبهة اإلدارية اؼبعنية حاولت تفادي 
تنفيذ اغبكم حبجة أف عدـ صدور موافقة اعبهة اؼبختصة على نقل 

لديواف العاـ وظيفتو,فضال عن عبوئها إىل استفتاء إدارة تنفيذ األنظمة اب
للخدمة اؼبدنية جاء فيو ما نصو: )...وإنو ابلنظر إىل ما تقدـ فإف قضاء 

الديواف ُب منازعة اؼبدعي مع الوزارة اؼبدعى عليها قد ابت حصينا من 
اإللغاء والتعديل,ومل يعد جائزا شرعا أو نظاما االعًتاض عليو أو االمتناع عن 

َتىا من اعبهات ,بعد أف اكتسب ىذا تنفيذه من الوزارة اؼبدعى عليها أو غ
حجية األمر اؼبقضي ,وقامت قرينة  –ابستنفاد مراحلو النظامية  –القضاء 

نظامية ال تقبل إثبات العكس على انو عنواف اغبقيقة , األمر الذي ال حيق 
العدوؿ عنو أو تناولو أبي تغيَت أو  –للديواف نفسو  –وال جيوز معو 

ىػ الصادر من الدائرة 1409لعاـ  3/ت/209تبديل...( اغبكم رقم 
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ىػ,وىو, وُب حكم آخر 1406/ؼ لعاـ 376/1الفرعية ُب القضية رقم 
خالفت فيو اإلدارة حجية األمر اؼبقضي بو ُب نطاؽ األحكاـ اعبنائية 

والتأديبية قاؿ الديواف ما نصو: )ترى ىيئة التدقيق ؾبتمعة أف اختصاص 
حكاـ اعبنائية والتأديبية ُب التزاـ موجبها اعبهة اإلدارية يًتكز ابلنسبة لأل

ووجوب تنفيذىا ُب حدود اختصاصها,وال جيوز ؽبا أف تبتدع نوعا من الرقابة 
على أعماؿ القضاء, وال أف تلجأ إىل استعماؿ صالحيتها 

االستثنائية...الستكماؿ ما قرتو من قصور ُب أحكاـ القضاء, ؼبا ينطوي 
ؤوف القضاء يصح قرارىا إبساءة استعماؿ عليو ملكها آنئذ من تدخل ُب ش

 3/ت/1السلطة والتعسف ُب فبارسة صالحياهتا( اغبكم رقم 
/ؽ لعاـ 631/1ىػ الصادر بشاف القضية اإلدارية رقم 1407لعاـ

 ىػ,.1405
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 ادلبحث الثالث : ادلنع من التصرف واالنتفاع لادلمتلكات
يعد القرار الصادر دبنع الشخص من التصرؼ ُب فبتلكاتو واليت سبلكو بصك 

شرعي قراراً إدارايً مستمراً ,حيث يعد النظر ُب الطلب الوقيت بوقف تنفيذ 
القرار غَت خاضع لشرط التظلم الوجويب والذي  جييز للقضاء اإلداري نظر 

م اؼبسبق عبهة أصل الدعوى ابتداًء , دوف التحقق من استيفاء شرط التظل
اإلدارة.وىذا األمر أكده ديواف اؼبظامل ُب أحد أحكامو والذي جاء 
فيو:)...وألف قرار اإلمارة صدر إىل شرطة الدوادمي لتنفيذه وبتاريخ 

ىػ وىو اؼبنفذ لقرار البلدية ُب مواجهة اؼبدعي, وقد تقدـ 10/6/1426

ن ُب القرارين ىػ فإف الطع4/7/1426اؼبدعي إىل الديواف بدعواه بتاريخ 
قدـ خالؿ اؼبدة احملددة نظاما ,فضال عن أف ىذين القرارين من القرارات 
اؼبستمرة اليت ال تتحصن دبضي اؼبدة ولذا فإف ىذه الدعوى مقبولة شكال 

,وأما عن موضوع الدعوى فقد تبُت  للدائرة أف األرض اليت منع اؼبدعي من 
ديلكها اؼبدعي دبوجب صك التصرؼ فيها من قبل اعبهتُت اؼبدعى عليهما 

شرعي صادر من ؿبكمة ـبتصة مصادؽ عليها من ؿبكمة التمييز, ومل تثبت 
أي من اعبهتُت اؼبدعى عليهما,أف ىذا الصك قد ألغي من قبل احملكمة اليت 
أصدرتو أو ؿبكمة أعلى ,بل مل تدفع أي من اعبهتُت بذلك...,...وإذا كاف 

الصكوؾ فإنو يكوف ابلتقدـ  اعًتاض على تلك  -أي: اإلدارة –ؽبا 
للجهات اؼبختصة )احملكمة اليت أصدرت الصك أو احملكمة األعلى منها( 
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بطلب إعادة النظر ُب الصك الصادر إبثبات اؼبلكية , وال يكوف دبنع 
صاحب اؼبلك من التصرؼ ُب ملكو, وحيث أقدمت اعبهتاف اؼبدعى 

من التصرؼ ُب أرضو عليهما ُب قراريهما موضوع الدعوى على منع اؼبدعي 
اؼبملوكة لو بصك شرعي هنائي ساري اؼبفعوؿ ,فإنو يعد خطأ منهما ُب 

تطبيق النظاـ اؼبناط هبما على حالة مل يقصدىا اؼبنظم ومن ٍب يكوف قرارمها 
حريُت ابإللغاء ,فلهذه األسباب حكمت الدائرة:إبلغاء قراري بلدية ؿبافظة 

ن دبنع اؼبدعي... من التصرؼ ُب الدوادمي وإمارة منطق الرايض الصادري
ؾبموعة األحكاـ واؼببادئ اإلدارية الصادرة عن ديواف  أرضو اؼبملوكة لو...(

ىػ ُب القضية 1426لعاـ 6/د/إ/26ىػ, حكم رقم 1427اؼبظامل لعاـ 
ىػ واؼبؤيد حبكم ىيئة التدقيق رقم 1426/ؽ لعاـ 2826/1رقم 

 ىػ.1427/لعاـ 6/ت/115
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 ب األمساء من السجالت والقوائمشط:  ادلبحث الرابع
 تعد قرارات شطب األظباء من السجالت والقوائم قرارات مستمرة.

وببذؿ اعبهد ابلبحث والنظر ُب أحكاـ ديواف اؼبظامل سواء ُب ؾبموعة 
ىػ , أو من 1427األحكاـ واؼببادئ اإلدارية الصادرة من الديواف لعاـ 

ظامل , فإنٍت مل أجد حكما واحدا خالؿ مراجعة احملاكم اإلدارية بديواف اؼب
فيما كبن فيو , مع أف ىناؾ أنظمة سعودية نصت على عقوبة شطب 

ومثاؿ ذلك نظاـ احملاسبُت القانونيُت  اؼبخالف من السجالت والقوائم
(من نظاـ احملاسبُت القانونيُت الصادر ابؼبرسـو 28,حيث نصت اؼبادة )

ىػ على:)أواًل/تطبق على من 13/5/1412(واتريخ 12اؼبلكي رقم )ـ/
خيالف أحكاـ ىذا النظاـ إحدى العقوابت اؼبسلكية التالية:..., شطب قيد 

(منو على أف:) 32انونيُت(,ونصت اؼبادة )اؼبخالف من سجل احملاسبُت الق
خيتص ديواف اؼبظامل بتوقيع عقوبة الشطب اؼبنصوص عليها ُب ىذا النظاـ ,  

كما خيتص بنظر كافة الدعاوي اليت تقاـ من أو على احملاسب القانوين 
 .لسبب يتعلق دبزاولتو اؼبهنة طبقاً ألحكاـ ىذا النظاـ(.
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 ليةادلبحث اخلامس : ادلطالبات ادلا
تتحقق فكرة القرارات اؼبستمرة أيًضا ُب اؼبطالبات اؼبالية سواء كاف صاحب 

 االستحقاؽ اؼبايل ىو فرد دبواجهة اإلدارة العامة أـ اإلدارة 
 الفرضية األوىل: أف يكوف الفرد العادي ىو صاحب االستحقاؽ اؼبايل:

ة العامة, إذا كاف الفرد العادي ىو صاحب االستحقاؽ اؼبايل دبواجهة اإلدار 
فيمكنو تقدًن دعوى قضاء كامل ُب الدوؿ اليت أتخذ ابؼبعيار العاـ لتحديد 
اختصاص القضاء اإلداري كفرنسا, ؼبطالبة اإلدارة أبداء االستحقاؽ اؼبايل 

الذي قرره النص القانوين, وإما أف يقدـ بدالً من ذلك دعوى إلغاء للطعن 
ة ابعتباره قرارًا ـبالًفا لألحكاـ بقرار اإلدارة برفض أداء اؼبستحقات اؼبالي

القانونية اليت قررت ىذا االستحقاؽ لصاّب الشخص, وىذا ىو اؼبعموؿ بو 
ُب اؼبملكة العربية السعودية, حيث جاء ُب أحد أحكاـ ديواف اؼبظامل: 

واتريخ  14263)...وأما عن طلب اؼبدعي الثاين وىو الطعن على القرار 
 875719مرتب اؼبدعي مبلغ  ىػ اؼبتضمن اغبسم من8/3/1426

راياًل, فالثابت أف اؼبدعي تظلم إىل مدير فرع الزراعة دبحافظة... بتاريخ 
ىػ, كما أنو تظلم بذات التاريخ إىل وزارة اػبدمة اؼبدنية..., 7/5/1426

ىػ ,  26/1/1426وأف اؼبدعي تقدـ ابلتظلم إىل ديواف اؼبظامل بتاريخ 
ضمنتو اؼبادة الثالثة من قواعد اؼبرافعات فيكوف تقدمو ابلتظلم وفقا ؼبا ت

واإلجراءات أماـ ديواف اؼبظامل, وتكوف الدعوى ُب ىذا اعبانب مقبولة 
ىػ,مرجع سابق, 1427شكال( ؾبموعة األحكاـ واؼببادئ اإلدارية لعاـ 
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 17/د/ؼ/19ىػ , رقم اغبكم 1426/ؽ لعاـ 558/1القضية رقم 
لعاـ  797لتدقيق  السادسة برقم ىػ , واؼبؤيد من قبل دائرة ا1427لعاـ 

 ..897ىػ,ص:1427
ويتطلب القضاء اإلداري توافر ثالثة شروط أساسية لقبوؿ دعوى اإللغاء 

 شكالً:
أوؽبا: أف يكوف مصدر االستحقاؽ اؼبايل ىو نص قانوين سواء كاف وارًدا ُب 

 نظاـ أو قانوف. 
خالفتو ؼببدأ واثنيها: أف يستند صاحب الشأف ُب ـباصمتو لقرار الرفض ؼب

 اؼبشروعية. 
واثلثها: أف تقتصر الطلبات اليت يضمنها صاحب الشأف ُب الئحة دعواه 

 على طلبات إلغاء فقط.
تقرر اإلدارة الفرضية الثانية: أف تكوف اإلدارة ىي صاحبة االستحقاؽ اؼبايل:

العامة ودببادرة ذاتية منها دبا ؽبا من سلطة استيفاء مبلغ معُت من األمواؿ 
ودعة لديها أو من راتب أحد العاؼبُت لديها حبجج وأسباب ـبتلفة, وقد اؼب

يقتصر القرار اإلداري ُب بعض األحياف على مطالبة صاحب الشأف بدفع 
مبلغ معُت تدعي اإلدارة أهنا صاحبة االستحقاؽ فيو دوف أف تلجأ إىل 
إما أف تنفيذه, وعليو يكوف أماـ الشخص ُب ىذه اغبالة طريقتاف ـبتلفتاف, ف

يقدـ دعوى مدنية )منع مطالبة( أماـ القضاء العادي, وأما تقدًن دعوى 
إلغاء ؼبخاصمة قرار اؼبطالبة نفسو, ولكن اختيار ىذا الطريق األخَت يستلـز 
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أف يكوف السند القانوين لقرار اؼبطالبة أو االقتطاع ىو نص قانوين وليس 
اه إىل أف القرار الطعُت عقًدا من العقود, وأف يستند الشخص ُب الئحة دعو 

ـبالف للقانوف, وأف تقتصر طلباتو على إلغاء القرار الطعُت فقط, وىذا ما 
قضى بو ديواف اؼبظامل حيث قاؿ: )دبا أف موضوع الدعوى اؼباثلة اؼبطالبة 

دبستحقات صندوؽ الطالب ابعبامعة لدى اؼبدعى عليو مقابل مشًتايتو من 
ص ابلفصل ُب ىذه الدعوى, استنادا إىل الصندوؽ ,فإف ديواف اؼبظامل خيت

/ت واتريخ 2قرار عبنة تنازع االختصاص دبجلس القضاء األعلى رقم 
ىػ ابعتبار صناديق الطالب وحدة من وحدات اؼبؤسسة 2/9/1425

التعليمية  وترتبط مباشرة دبدير تلك اؼبؤسسة أو ابلوزير اؼبختص, وحيث أقر 
يقر ابؼببلغ ؿبل الدعوى ُب ذمتو وكيال اؼبدعى عليو أبف اؼبدعى عليو 

للصندوؽ ومل يقم بسداده حىت اترخيو, فإف الدائرة تنتهي إىل اغبكم إبلزامو 
ىػ,مرجع 1427بسداد ىذا اؼببلغ( ؾبموعة األحكاـ واؼببادئ اإلدارية لعاـ 

ىػ , رقم اغبكم 1426/ؽ لعاـ 2731/1سابق, القضية رقم 
بل دائرة التدقيق األوىل برقم ىػ , واؼبؤيد من ق1427لعاـ  4/د/إ/116
 ..  2166ىػ,ص:1427لعاـ  95
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القرار اإلداري لاالمتناع عن إصدار  رفض الرتاخيص:  ادلبحث السادس
ترخيص ما ىو إال قرار إداري سليب مستمر يتجدد عند تقدمي كل طلب 

 لالرتخيص حيث يبقى ميعاد طلب إلغائو مفتوًحا.
, حيث استقرت أحكاـ الديواف على عدـ  وىذا األمر أكده ديواف اؼبظامل

ربصن القرارات السلبية اؼبستمرة , ومن أمثلة ذلك ما حكمت بو الدائرة 
اإلدارية اػبامسة عشر حيث جاء فيها: )ومن حيث أف اؼبدعي تقدـ 

ابستدعائو إىل اؼبقاـ السامي ملتمسا منحة رخصة إلقامة ؿبطة وقود على 
 16744/ب/4ليم , اؼببلغ ابلربقية رقم مزرعتو, وصدر لذلك التوجيو الس

ىػ..., ٍب تقدـ اؼبدعي إىل بلدية ؿبافظة القرية العليا 7/4/1424واتريخ 
بطلب تنفيذ التوجيو اؼبشار إليو, وعليو فإف دعواه منصبة على قرار سليب 
يتمثل ابمتناع اؼبدعى عليها عن النظر ُب طلب منحو رخصة إلقامة ؿبطة 

الدعوى مقبولة شكال , الستقرار قضاء الديواف على وقود , فبا تعد معو 
حكم رقم  عدـ ربصن القرارات السلبية  , ومن ٍب انفتاح مواعيد الطعن فيها(

/ؽ لعاـ 3/ 891ىػ , ُب القضية رقم 1430لعاـ  15/د/إ/226
. ويقوؿ الديواف ُب حكم آخر لو: )حيث ىػ )حكم غَت منشور(.1427

ٌب: تسليمو أرضو... وإزالة اإلسفلت أف اؼبدعي حصر طلباتو ُب اآل
,وإعطاؤه ترخيصا للبناء ,فالثابت أنو قرار امتناع من اؼبدعى عليها , وأيخذ 

حكم القرار السليب الذي يكوف للمدعي إقامتو دوف التقيد بزمن ؿبدد , 
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/ب من نظاـ ديواف 8/1طاؼبا اإلدارة مستمرة ُب امتناعها وفقا لنص اؼبادة 
ت اؼبدعى عليها إبمكانية تعويضو أبرض من أراضي اؼبظامل ,...فوجه

البلدية, ووافقت اؼبديرية بعسَت , إال أف الوزارة مل توافق على ذلك واستمر 
وضع يدىا على عقار اؼبدعي , ومنعو من السَت ُب االنتفاع ابلعُت واغبرماف 

منها وعدـ إعطائو رخصة بناء, فبا يعٍت أف عقار اؼبدعي ربت تصرؼ 
ليها مستغالً طواؿ ىذه اؼبدة ,... فبا تقضي معو الدائرة إبلزاـ اؼبدعى ع

اؼبدعى عليها بتسليم اؼبدعي أرضو وإزالة اإلسفلت الواقع هبا ومنحو ترخيصا 
ىػ,مرجع 1427ؾبموعة األحكاـ واؼببادئ اإلدارية لعاـ  للبناء عليها(

ىػ , رقم اغبكم 1424/ؽ لعاـ 2497/1سابق, القضية رقم 
ىػ , واؼبؤيد من قبل دائرة التدقيق األوىل برقم 1426لعاـ  34/د/ؼ/67

 940ىػ, ص:1427لعاـ  158
 حبمد هللا تعاىل صمت التلخي

 هللا وسلم على نبينا دمحم وصلى
 .وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى هبديو إىل يوم الدين
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 خطة البحث:
 وسبهيد, وثالثة فصول, وخاسبة, وفهارس.يتكون ىذا البحث من مقدمة 

 ادلقدمة: وتشتمل على:
 مشكلة الدراسة.واًل: أ

 الت الدراسة.ؤ تسااثنياً: 
 أىداف الدراسة. اثلثاً:
 أسباب اختيار ادلوضوع.رابعاً:

 أمهية ادلوضوع. خامساً:
 حدود الدراسة.سادساً: 
 الدراسات السابقة. سابعاً: 
 منهج الدراسة. اثمناً: 
 خطة البحث العامة. اتسعاً: 

 التعريف مبفردات العنوان ويشتمل على ثالثة مباحث.التمهيد:
 مطالب: أربعة مفهوم القرارات اإلدارية وفيةادلبحث األول:
 التعريف ابلقرار.ادلطلب األول:
 التعريف ابإلدارة. ادلطلب الثاين:

 .السليب تعريف القرار اإلداريادلطلب الثالث: 
 تعريف القرار اإلداري. بع:ادلطلب الرا

   أنواع القرارات اإلدارية. ادلبحث الثاين:
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سبييزززل القزززرار اإلداري السزززليب  بزززا يشزززتبو بزززو مزززن القزززرارات  ادلبحثثثث الثالثثثث:
 األخرى.

 مباحث: مخسةويتضمن  الفصل األول:حقيقة القرار السليب
 نشأة القرار اإلداري السليب. ادلبحث األول:

 شروط القرار اإلداري السليب. :الثاينادلبحث 
 أركان القرار اإلداري السليب. :الثالث ادلبحث
 خصائص القرار اإلداري السليب.:الرابع ادلبحث

 القرار اإلداري السليب يف الفقو.:اخلامسادلبحث 
 ويتضبن طبسة مباحث:الفصل الثاين:الطعن يف القرار اإلداري السليب.

 القرار اإلداري السليب.إجراءات الطعن يف  :األولادلبحث 

 احلكم يف القرار اإلداري السليب. :الثاينادلبحث 
 آاثر احلكم ضد القرار اإلداري السليب. :الثالث ادلبحث
 كيفية تنفيذ حكم إلغاء القرار اإلداري السليب.:الرابع ادلبحث

 الطعن يف القرار اإلداري السليب يف الفقو.: اخلامسادلبحث 
 القرار اإلداري السليب. الفصل الثالث:رلاالت

 ويتضبن طبسة مباحث: ))التطبيقات القضائية((
 :التعيُت يف الوظائف العامة. ادلبحث األول
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 : صبت اإلدارة  ن ترقية ادلوظف ادلستحق.ادلبحث الثاين
 : االمتناع  ن إ ادة ادلوظف ادلعار إىل  بلو األصلي.ادلبحث الثالث
 : امتناع اإلدارة  ن منح الًتاخيص. ادلبحث الرابع

 : امتناع اإلدارة  ن تنفيذ بعض األحكام.ادلبحث اخلامس
 وتتضبن أىم النتائج .اخلادتة: 
 الفهارس
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 لتمهيدا
 ادلبحث األول: مفهوم القرارات اإلدارية

 . ىو ادلستقر من األرض القرار لغة:  ادلطلب األول: التعريف ابلقرار
لضم القرار يف ادلكان, تقول منو قررت ابدلكان, ر, ابوقيل: القُ 

 ابلكسر.
اإلدارة لغززة: مززن أدار: أي اضززطل  بعززبء  ادلطلثثب الثثثاين: التعريثثف ابإلدار 

  العبل دبعٌت توىل شؤون مال أو أموال. 
ديكن تعريف اإلدارة أبهنا النشاط الذي يهتم بتخطيط  :أما يف االصطالح

 وتنظيم وتوجيو وتنسيق ورقابة أ بال اآلخرين لتحقيق ىدف 
السلبيوقد قسبتو إىل فر ُت ادلطلب الثالث:تعريف القرار اإلداري  

ادلنظم السعودي مل يض  تعريفاً للقرار   تعريف القرار اإلداري الفرع األول:
اإلداري,وقد أحسن ؛ ألنو يتعُت  لى السلطة التنظيبية أن تنأى بنفسها 

  ن وض  التعريفا 
 
ُ
 ليو حاليًا فهو التعريف القضائي الصادر من ديوان  رَ قتْ سَ أما التعريف ادل

و" ادلظامل يف ادلبلكة العربية السعودية حيث قضى أبن القرار اإلداري ى
إفصاح اإلدارة  ن إرادهتا ادلللمة دبا ذلا من سلطة دبقتضى األنظبة واللوائح 

القرار رقم  بقصد إحداث أثر قانوين يكون جائلًا وشلكنًا نظاماً 
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ىز, من رلبو ة 8331/ق لعام 33ىز يف القضية رقم 3/4/8331
 .. 731ىز , ص8333ىز ز 8331ادلبادئ الشر ية والنظامية أل وام 

ن القرار اإلداري السليب يف حكم إفصاح جهة اإلدارة إأن يقال:  و ديكن  
أنو "يعترب يف حكم القرار  من نص نظام ديوان ادلظامل وىو ما  ن إرادهتا, 

أو امتنا ها  ن ازباذ قرار كان من الواجب  ,اإلداري رفض السلطة اإلدارية
ديوان ادلظامل  فقرة ب( من نظام 83)م/  ليها ازباذه طبقًا لألنظبة واللوائح

 .ىز8431/ 83/3( يف 11الصادر ابدلرسوم ادللكي رقم)م/
وبناًء  ليو فإن القرار اإلداري ال يشبل القرارات اليت تصدر استناداً إىل نص 
يف النظام األساسي للحكم, ولعل أمهية ىذه ادلالحظة تتجلى بوضوح أكثر 

نصوصًا تتعلق إذا أخذان يف اال تبار أن النظام األساسي للحكم أورد 
النظام األساسي للحكم الصادر  ءابالختصاصات التنفيذية جمللس الوزرا

ىز , ونظام رللس الوزراء 31/1/8483بتاريخ  8/39ابألمر ادللكي رقم 
 .ىز3/3/8484بتاريخ 8/83الصادر ابألمر ادللكي رقم 

ة ىو رفض اإلدارة ادلختص فهو تعريف القرار اإلداري السليب  الفرع الثاين:
 ابزباذه. النظامأو امتنا ها  ن ازباذ قرار أللمها 
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 ادلبحث الثاين:أنواع القرارات اإلدارية
تنقسم القرارات اإلدارية من   الفرع األول: أنواعها ابلنظر إىل تكوينها:

 ها القانوين إىل:ئحيث تكوينها وبنا
ىي تضم و , ز القرارات البسيطة: وىي القرارات اليت تصدر بصفة مستقلة1

 معظم القرارات اإلدارية.
ز القرارات ادلركبة: وىي تلك القرارات اليت تدخل يف إسبام  بل اثنوي 2

 .,إداري
تنقسم القرارات اإلدارية الفرع الثاين: أنواعها ابلنظر إىل عموميتها ومداىا: 

 ابلنظر إىل القوا د ادلضبنة فيها وصالحيتها للتطبيق إىل:
وتنتهي  ,الفردية:وىي القرارات اليت زبص شأاًن معينًا بذاتوز القرارات 1

 بتطبيقها  لى حالة ادلخاطب ابلقرار.

وإمنا  , ,امة ورلردة ز القرارات التنظيبية:وىي القرارات اليت تتضبن قوا د  2
 دبسائل أو موضو ات متجددة ربدد أبوصافها وشروطها 

تتشابو القرارات التنظيبية : والنظامالفرق بني القرار التنظيمي)الالئحة( 
وم  ذلك فإن  ,منها يتضبن قوا د  امة رلردة ومللمة كالً   يف أنّ  ابألنظبة

 بينها فروقاً متعددة أمهها:
يصززززدر  ززززن  النظززززامززززز الالئحززززة تصززززدر  ززززن السززززلطة التنفيذيززززة يف حززززُت أن 1

 السلطة التنظيبية.
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 النظام ز الالئحة تشتبل  لى تفصيالت أكثر من 2
 النظامال زبالف الالئحة نصوص ز جيب أ3
 .للنظامز ال يكون لالئحة صفة الثبات والدوام اليت 4
ز جيوز الطعن يف الالئحة ابإللغاء أمام القضاء اإلداري بعدم شر يتها 5

 النظام ويكوم للقاضي اإلداري إلغائها إذا ثبتت سلالفتها ألحكام 
نصوص الدستور مقيدة وزلددة ب ,ز سلطة اإلدارة يف إصدار اللوائح6

األنظبة ادلنظبة يف حُت أن سلطة اذليئة التشريعية يف إصدار واألنظبة 
 واسعة.

وبعد ىذه الفروق ديكن القول أبن ادلنظّم السعودي مل يض  معيارًا واضحاً 
للتفريق بُت الالئحة والنظام, إال أن شراح األنظبة ذلم يف التبييل 

 بينهبا معياران:
 .األول: ادلعيار الشكلي

يدور ادلعيار الشكلي: حول الشكل اخلارجي الثاين: ادلعيار ادلوضوعي.  
 ذلذه القا دة النظامية من حيث مصدرىا وأداة صدورىا وضلو ذلك.

ويدور ادلعيار ادلوضو ي: حول طبيعة ىذه القا دة من حيث العبومية 
 واخلصوصية ومن حيث القيود الواردة  ليها وضلو ذلك.

صِدرة وإجراءات اإلصدار( 
ُ
إال أن األخذ ابدلعيار الشكلي بشقيو )السلطة ادل

لو حظ من النظر, ألن كاًل من قوا د األنظبة اللوائح قوا د  امة, ورلردة 
ومللمة وسلطة إصدار األنظبة واللوائح التنظيبية واحدة, وال زبتلف إال 
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فهي سلتلفة, لذلك فاألخذ اللوائح التنفيذية, أما إجراءات إصدار ُكلِّ منهبا 
 هبذين األمرين معاً ىو أسلم ادلعايَت.

 أنواع القرارات التنظيمية:
وىي اليت تصدرىا السلطة التنفيذية متضبنة قوا د  ,ز اللوائح التنفيذية1

 قانونية تفصيلية لتلك القوا د اليت أوردىا القانون
تصدر السلطة اإلدارية اللوائح التنظيبية هبدف  ,اللوائح التنظيبية ز 2

 تنظيم ادلرافق العامة 
ومهبتها احلفاظ  لى النظام العام أبركانو الثالثة:األمن ,لوائح الضبط ز 3

 وىذه ىي مسؤولية السلطة اإلدارية. ,العام,والسكينة العامة,والصحة العامة
تستوجب ضرورة  قد ربدث ظروف طارئة أو استثنائية ,ز لوائح الضرورة4

تدخل السلطة اإلدارية دلواجهة ىذه الظروف, وذلك إبصدار لوائح 
 تعرف بلوائح الضرورة.

 م  األنظبةوىذه تتشابو من حيث ادلوضوع والقوة  ,ز اللوائح التفويضية5
وإن كانت صادرة  ن  أنظبة العادية, فهي ال تعدو أن تكون دبثابة

وتستطي  اللوائح  ,نظيبيةالسلطة التنفيذية وليس  ن السلطة الت
 .النظامألن ذلا قوة  نظامالتفويضية إلغاء أو تعديل 
 يف إنشاء ادلراكز القانونية: وظيفتها الفرع الثالث:أنواعها ابلنظر إىل

 إىل: النظاميةتنقسم القرارات اإلدارية من حيث دورىا يف إحداث ادلراكل 
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أو  ,أو تعديل إصدار,وىي القرارات اليت ينتج  نها , القرارات ادلنشئة ز1
 ة.النظاميأو إلغاء يف ادلراكل  ,تغيَت

 نظاميةوىي القرارات اإلدارية اليت ال تنشئ مراكل ,القرارات الكاشفة ز 2
 ادلوجودة. النظامية يقتصر دورىا  لى تقرير ادلراكل إمنا و  ,جديدة

تنقسم قرارات السلطة القضائية:  الفرع الرابع:أنواعها ابلنظر إىل الرقابة
 التنفيذية من حيث خضو ها لرقابة القضاء إىل نو ُت من القرارات:

قززززرارات إداريززززة خاضززززعة لرقابززززة القضززززاء"وىي صبيزززز  قززززرارات اإلدارة  ززززدا  ز 1
 ىز.1413( لعام 2/ت/149حكم الديوان رقم ) أ بال السيادة"

وىي ما تسبى   بز"أ بال   ,قرارات إدارية غَت خاضعة لرقابة القضاء ز 2. 
 السيادة"أو أ بال احلكومة. 

ويف ادلبلكة العربية السعودية صلد أن النظام قد نص  لى جواز الطعن يف 
وكذلك  القرارات اليت تصدرىا اللجان شبو القضائية واجملالس التأديبية.

ادلتصلة  -وما يف حكبها  -القرارات اليت تصدرىا صبعيات النف  العام 
, ويعد يف حكم القرار اإلداري رفض جهة اإلدارة أو امتنا ها  ن اهتابنشاط

نظام القضاء  حازباذ قرار كان من الواجب  ليها ازباذه طبقًا لألنظبة واللوائ
ىز, كبا جاء يف 19/9/1428واتريخ  78الصادر ابألمر ادللكي رقم م/

  الفقرة)ب(. 13م/
  



  القرار اإلداري السليب

 

99 

ارات السليب عما يشتبو بو من القر ادلبحث الثالث: دتييز القرار اإلداري 
 األخرى والتصرفات القانونية

البد من سبييل القرار اإلداري السليب  ن غَته من القرارات اإلدارية األخرى 
 ومنها:
 وىو " القرار الذي يصدر  ن اإلدارة  ندما تسلك  ,القرار الصريح

بينبا ديثل القرار  مسلكًا إجيابيًا معرباً تعبَتاً صرحيًا  ن إرادهتا ادلنفردة,
 السليب امتنا اً أو رفضاً من قِبل اإلدارة 

 وىو "العبل القانوين الذي يصدر  ن اإلدارة إبرادهتا  ,القرار الضبٍت
 ,ادلنفردة ويستخلص من صبتها يف ظروف معينة ويًتتب  ليو إنشاء

أو إلغاء مركل قانوين معُت.  لى أن يكون السكوت  ,أو تعديل
 .النظامربدد يف خالل مدة معينة 

قلت: وىذه ادلدة زبتلف من قانون بلد إىل آخر ففي ادلبلكة العربية 
كبا يف قوا د ادلرافعات واإلجراءات  بتسعُت يوماً نظامًا  السعودية ُحددت

, واتريخ 190أمام ديوان ادلظامل الصادرة بقرار رللس الوزراء 
التظلم ويكون ذلا حيث تنظر اجلهة اإلدارية يف  ,.3ىز م/16/11/1409

 أحد خيارين:
إما أن تبت يف التظلم خالل مدة تسعُت يوماً من اتريخ تقدمي التظلم إليها.  ث

 ويف حالة رفض التظلم جيب أن يكون قرارىا مسبباً. 
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وإما أهنا تسكت خالل تلك ادلدة دون أن تفصح  ن رأيها يف التظلم ز  ث
فهو تعبَت  ,ما القرار السليبوىذا يعترب دبثابة قرار ضبٍت برفض التظلم أ

أو سبتن  من خاللو  ن ازباذ موقف  ,ترفض , ن موقف سليب لإلدارة
ازباذ  النظام أو قرار معُت يف موضوع يللمها ,أو إصدار أمر ,زلدد

 ..موقف بشأنو دون أن حيدد ذلا ادلنظِّم أجالً إلصدار القرار
اثٌر ديكن حصرىا يف وللتبييل بُت ىذين النو ُت من القرارات اإلدارية آ

 مسألتُت وىي من األمهية دبكان:
فالقرار الضبٍت ابلرفض جيب أن يتم  ,ىي ميعاد الطعن ابإللغاءاألوىل:

الطعن فيو خالل ادلدة احملددة قانواًن أما القرار السليب فبدة الطعن فيو 
 ابإللغاء تبقى مفتوحة ما دامت حالة الرفض أو االمتناع قائبة.

يف  لقرار الضبٍت إمنا ىو قرار افًتضو ادلنظِّم إما ابلرفض أو القبولأن ا الثانية:
القرار السليب قرارًا افًتاضيًا ابلرفض دائبًا يرتبو ادلنظِّم  لى موقف  عدّ يُ  حُت 

أو رفضها إصدار قرار  ,امتنا ها  ن ازباذ إجراءيف اإلدارة السليب ادلتبثل 
  .ك أبية سلطة تقديريةإبصداره وال تتبت  يف ذلنظاماً ىي مللمة 

  القرار ادلعدوم, وىو الذي ينطوي  لى سلالفة جسيبة دلبدأ
ادلشرو ية, فهو ال ينتج أثراً نظاماً نظراً دلخالفتو دلبدأ ادلشرو يةو جيوز 
للجهة اإلدارية من تلقاء نفسها أو بناء  لى طلب ذوي الشأن أن 

 تسحب القرار ادلعدوم يف أي وقت إلزالة شبهة قيامو 
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أما القرار السليب فال بد أن تكون اإلدارة مللمة إبصداره, خبالف 
ادلعدوم فهو يف األصل سلالف سلالفة جسيبة دلبدأ ادلشرو ية, إضافة إىل أن 
الد وى ضد القرار السليب د وى إلغاء أما الد وى ضد ادلعدوم فهي د وى 

 تقرير بطالٍن, وهبذا افًتقا.
 ن غريه من التصرفات القانونية:دتييز القرار اإلداري السليب ع

وامتناع اإلدار  عن جيب  دم اخللط بُت القرار اإلداري السليب, 
فإذا كان كل من التصرفُت يتحدان يف أن جوىرمها ىو ,القيام أبعمال مادية

ىناك فرقًا بُت القرار  فإن أو رفضها القيام بعبل إجيايب,  ,امتناع اإلدارة
إىل مرتبة  تصلالفهي .  ن القيام أب بال ماديةواالمتناع اإلداري السليب, 

ابإللغاء أمام القضاء  االقرار اإلداري السليب, ومن مث ال جيوز الطعن فيه
, ولكنو قد يكون غَت مشروع, إداريٌ  اإلداري, يف حُت أن القرار السليب قرارٌ 

 الطعن  ليو ابإللغاء. حق لذوي الشأن علشلا جي
وامتناع اإلدار  عن اختاذ كبا أن ىناك فرقاً بُت القرار اإلداري السليب 

. فإذا ما امتنعت اإلدارة  ن ازباذ قرار يف مبوجب سلطتها التقديرية قرار  
إال أهنا امتنعت ز  ازباذ قرار إجيايب فيها الالئحةأو  النظامحالة يوجب  ليها 

أو  النظامشروع. أما إذا كان غَت م إداري نكون بصدد قرارٍ  ز فإننا  ن ذلك
 الالئحة ال توجب  لى جهة اإلدارة التدخل الزباذ قرار إداري يف أمٍر معُت,
وإمنا ترك ذلا اخليار يف شأن ىذا التدخل إن شاءت فعلت وإن شاءت 

 امتنا ها يف ىذه احلالة ال يكون قراراً إدارايً سلبياً. أحجبت فإن
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 الفصل األول

 
 اإلداري السليبحقيقة القرار 

 :وفيو طبسة مباحث :
إن إ طاء سكوت اإلدارة  ادلبحث األول: نشأ  القرار اإلداري السليب

, حيقق العدالة, وحيبي مصاحل األفراد يف نفس الوقت. فهو حيث نظامياً  معٌت
أو تباطؤىا يف البت فيها,  اإلدارة  لى  دم ذباىل الطلبات ادلقدمة إليها,

ذلك التباطؤ ديكن أن يعرض مصاحل األفراد للخطر,  أو ,ألن ىذا التجاىل
 . بل قد يشل قدرهتم  لى شلارسة بعض حقوقهم األساسية

ويرى البعض أن األساس القانوين لتحديد الطبيعة القانونية لسكوت 
اإلدارة يستند إىل فكرة ادلرفق العام الذي جيب  ليو أن يقوم بنشاطو ابنتظام 

 جات العامة. واطراد يف سبيل إشباع احلا
جهة اإلدارة قد تعتقد أن مسؤوليتها  ن القرار الضبٍت الناتج  أن وال شك

كون أقل يالطلب ادلقدم إليها, أو تباطئها يف البت فيو ز ديكن أن   ن ذباىلِ 
 اوطأة من مسؤوليتها الناذبة  ن ازباذ قرار صريح تبدو فيو إرادهتُ  أو أخفّ 

 يف اإلجراءات, أو الروتُت اإلداري.واضحة,إذ ديكنها االحتجاج ابلبطء 
إن ىذا السبب الذي قد يدف  اإلدارة إىل ازباذ موقف سليب ذباه 

يبدو يف ظاىره سليبًا ولكنو يف واق  األمر يشكل  ,الطلبات ادلقدمة إليها
 جسيباً.  نظامياً خطأ 
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 : شروط القرار اإلداري السليباينادلبحث الث
 بو  دم قيام اإلدارة إبصدار قرار أللمها ويقصدث رفض اإلدار  أو امتناعها1

أو إجابتهم إليها سواء  ,فراداألأو  دم ردىا  لى طلبات  ,إبصداره النظام
 أم الرفض.  ,ابلقبول

أما إذا مل يكن ىناك إبصدار القرار:   نظاماً  ث أن تكون اإلدار  ملزمة2
هة اإلدارة يف ازباذ قرار إداري يف ادلسألة ادلعروضة بل ترك ذلا اخليار جلإللام 

 , فإن امتنا ها ىذا ال يشكل قراراً سلبياً.يف إصدار القرار من  دمو
 وهبذا يتبيل القرارث عدم حتديد ميعاد معني لإلدار  إلصدار قرارىا:3

صدوره يف  مادلنظّ السليب  ن القرار اإلداري الضبٍت الذي يفًتض اإلداري 
مدة ربدد  ,أو تظلباهتم ,حالة سكوت اإلدارة  ن البت يف طلبات األفراد

نصت ادلادة الثالثة من قوا د ادلرافعات واإلجراءات أمام ديوان  ظاميف الن
ىز 16/11/1409( واتريخ190ادلظامل الصادرة بقرار رللس الوزراء رقم)

كون إال بعد ستُت يوماً من  لى أن التظلم إىل اجلهة اإلدارية ادلختصة ال ي
  اتريخ العلم هبذا القرار.

أما ابلنسبة إىل القرار السليب, فال يشًتط مضي مدة معينة  لى الرفض أو 
 لى ادلنظّم االمتناع, بل يكفي أن تقف جهة اإلدارة ىذا ادلوقف لكي يبٍت 

 موقفها ىذا قراراً سلبياً 
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 السليب:أركان القرار اإلداري ثالثادلبحث ال
يتضبن ركن االختصاص أربعة ىي العنصر الشخصي, ث ركن االختصاص:1

 والعنصر ادلوضو ي, والعنصر اللمٍت, والعنصر ادلكاين.
ويقصد ابالختصاص الشخصي, أن حيدد ادلنظّم األ ضاء اإلداريُت الذين 
حيق ذلم دون غَتىم إصدار القرارات اإلدارية ويًتتب  لى ذلك أن رفض 

 ارة  ن ازباذ قرار كان من األوىل ازباذه يعد قراراً سلبياً. امتناع اإلد
أما االختصاص ادلوضو ي, فهو ما حيدده ادلنظّم من القرارات اليت حيق 
لإلدارة إصدارىا, ومن مّث فإنو يُعد رفضها ازباذ قرار يدخل موضو و يف 

 اختصاصها قراراً سلبياً.
منية اليت حيق خالذلا إصدار ويتبثل االختصاص اللمٍت بتحديد الفًتة الل  

القرار اإلداري. ويتحقق القرار اإلداري السليب  ندما ترفض اإلدارة أو سبتن  
  ن شلارسة ذلك االختصاص يف ذلك الوقت ذاتو. 

ويتحدد االختصاص ادلكاين ابلدائرة ادلكانية اليت حيق لإلدارة أن تباشر 
 ها  ن ازباذ قرار أوجب اختصاصها فيها. و ليو فإن رفض اإلدارة أو امتنا

ادلنظّم  ليها إصداره, ويق  ضبن احلدود اإلقليبية أو ادلكانية يُعد قراراً 
 سلبياً. 
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األصل أن القرار اإلداري ال خيض  لشكل  ث ركن الشكل واإلجراءات:2
معُت إال إذا نص النظام  لى ذلك, أبن استللم كتابتو أو احتواءه  لى 

 .. بياانت معينة كذكر سبب القرار مثاًل, أو ازباذ إجراءات زلددة إلصداره
يشًتط يف زلل القرار أن يكون شلكناً من الناحية النظامية أو ث ركن احملل:3

ن يكون صحيحاً نظاماً, ودلا كان القرار اإلداري السليب يستند الواقعية, وأ
إىل واقعة رفض اإلدارة أو امتنا ها  ن ازباذ قرار أوجب  ليها النظام ازباذه. 

 فهو إذن قرار غَت مشروع 
جيب أن يكون السبب قائباً وموجوداً حىت اتريخ إصدار ث ركن السبب:4

 القرار, وأن يكون مشرو اً.
نسبة للقرار اإلداري السليب فببا أنو رلرد رلاز وافًتاض , فإن أما ابل   

السبب ال ديكن أن يظهر يف ىذا القرار. ولكن إذا ما مت الطعن يف رفض 
اإلدارة أو امتنا ها فإن للقضاء اإلداري أن يستوضح من اإلدارة, ويطلب 

 منها بيان أسباب امتنا ها 
اإلداري السليب يستند إىل حالة دلا كان القرار ث ركن الغاية أو اذلدف 5

رفض جهة اإلدارة أو امتنا ها  ن ازباذ قرار أللمها النظام ابزباذه, فإن ىذا 
القرار يكون سلالفًا للنظام دائباً, ويق  معيبًا يف زللو, وىو ما يغٍت القاضي 
اإلداري  ن البحث يف ركن الغاية الذي ال يرج  إليو إال بوصفو  يباً 

 احتياطياً.
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 :خصائص القرار اإلداري السليب:رابعادلبحث ال

دلوقف  نظاميةإن إ طاء قيبة أواًل: القرار اإلداري السليب ال يتقرر إال بنص
اإلدارة السززليب ال ديكززن أن يززتم إال دبوجززب نززص يقززرره, فززال ديكززن للعززرف أن 

 يقرر إنشاء حالة قرار إداري سلب
لقرار السليب قزرار مسزتبر, فطادلزا ااثنياً: القرار اإلداري السليب قرار مستمر:

 ليهززا,  النظززامأن اإلدارة مسززتبرة يف االمتنززاع  ززن تطبيززق احلكززم الززذي فرضززو 
أو قرار سليب ابلرفض, وىزو مسزتبر طادلزا أن  ابالمتناع,فهناك إذن قرار سليب 

 .النظاماإلدارة مستبرة ابالمتناع  ن تطبيق حكم 
بوجززوب  قيززلإذ لززو  للتسثثبيب: اثلثثثاً: القثثرار اإلداري السثثليب غثثري خاضثثع

تسبيب القرارات السلبية, سواء ابلرفض أو القبزول, فزإن ذلزك ديكزن أن يزدف  
اإلدارة وبسززززهولة اتمززززة, إىل رفززززض الطلبززززات ادلقدمززززة ذلززززا, ولززززو ابالسززززتناد إىل 

ولكززززن ذلززززك ال يعززززٍت بطبيعززززة احلززززال  ززززدم وجززززود ركززززن يّززززة أسززززباب غززززَت حقيق
 وأن القضاء ال يراقب مدى وجوده. السبب يف القرار اإلداري السليب, 

لقزرار ا افًتاضزيةيًتتزب  لزى  رابعاً: القرار اإلداري السثليب غثري قابثل للشثهر
اإلداري السززليب  ززدم قابليتززو للشززهر ويًتتززب  لززى  ززدم قابليززة القززرار اإلداري 
السزززليب للشزززهر, أن مضزززي ادلزززدة احملزززددة لزززإلدارة للتعبزززَت  زززن إرادهتزززا, ال ينزززتج 
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ر ضبٍت, وإمنا سراين أحكام ىذا القرار  لى كافة األشخاص قرا صدورفقط 
 الذين يشبلهم موضوع القرار.

خامساً: عدم قابلية القرار اإلداري السليب لالقرتان أبجل أو تعليقو على  
دلزززا كزززان تعليزززق القزززرار اإلداري  لزززى شزززرط أو اقًتانزززو أبجزززل جيزززب أن   شثثثرط:

ال يقبزززل التعليزززق  لزززى شزززرط أو  يكزززون صزززرحياً, , فزززإن القزززرار اإلداري السزززليب
 االقًتان أبجل.

 : القرار اإلداري السليب يف الفقو اإلسالميامسادلبحث اخل
مل يعرف الفقهاء ز رضبهم هللا ز القرار اإلداري السليب دبعناه ادلعاصر لكونو 

لكن ديكن أن يستنتج من ادلعٌت العام للقرار .مصلحاً جديداً ظهر مؤخراً 
الذي ىو االمتناع أن ىذا ادلعٌت قد ورد يف كالم الفقهاء ز اإلداري السليب 

 رضبهم هللا تعاىل ز وذلك يف أبواب متفرقة من الفقو اإلسالمي,:
 كرىا ووضعها موضعها فلإلمام أخذىا  امتن  من أداء اللكاة منو: ما لو 

إذا امتن  األب من اإلنفاق  لى أوالده الصغار حيبس يف   ومن ذلك أيضاً:
  .ف سائر الديونذلك خبال

وشلا ورد أيضاً: أنو لو امتن  اللوج  ن اإلنفاق  لى زوجتو بعدما فرضو  لى 
  نفسو, أو بعد فرض القاضي ابع القاضي من مالو

إذا  قدت ادللار ة وأيضاً: ما جاء يف ابب ادلعامالت من ابب ادللار ة أنو 
ي ليس من قبلو وإن امتن  الذ فامتن  صاخب البذر من العبل مل جيرب  ليو,

   .لالبذر أجربه احلاكم  لى العب
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 الفصل الثاني

 
 الطعن يف القرار اإلداري السليب

 ادلبحث األول:إجراءات الطعن يف القرار اإلداري السليب

يشًتط يف  األمر األول: أن يكون القرار صادرًا من سلطة إدارية وطنية:
القرار صادرًا من سلطة قبول الطعن يف القرار اإلداري السليب أن يكون 

إدارية, وهبذا زبرج صبي  التصرفات الصادرة من غَت اإلدارة حىت لو اصطلح 
.ويشًتط يف القرار الذي ديكن الطعن فيو أن يتصل ابلوظيفة ريف تسبيتها قرا

( من النظام 44وىذا ما أكدت  ليو ادلادة )اإلدارية للسلطة التنفيذية, 
ن : " تتعاون ىذه السلطات يف أداء األساسي للحكم اليت نصت  لى أ

وظائفها, وفقًا ذلذا النظام وغَته من األنظبة , وادللك ىو مرج  ىذه 
بتاريخ  1/49النظام األساسي يف احلكم الصادر ابألمر ادللكي رقم  السلطات "

 ىز.72/3/1117

كبا يشًتط يف القرار القابل للطعن فيو أن يكون صادراً من جهة وطنية, أما 
ارات اليت تصدر  ن جهات غَت وطنية حىت ولو كانت داخل إقليم ال القر 

 ديكن الطعن فيو
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يشًتط للطعن يف القرار  األمر الثاين: أن يكتسب القرار الصفة التنفيذية
ادلراحل التحضَتية الالزمة  اإلداري السليب أن يكون القرار قد استنفذ صبي 
 هفاذإلصداره بعد أن استكبل أركانو وشروط صحتو ون

دث القرار أثرًا نظامياً: يشًتط للطعن يف القرار   األمر الثالث: أن ُيح
اإلداري السليب أن يكون من شأنو أن ينتج آاثرًا نظامية بذاتو, فإذا تعددت 
القرارات يف  بلية مركبة, فالقرار الذي يرتب اآلاثر النظامية إبحداث أو 

للطعن,ولذلك خيرج من  إلغاء أو تعديل مركل نظامي ىو الذي يكون زلالً 
 نطاق األ بال اليت ديكن الطعن فيها ابإللغاء ما يلي:

 .ةأ بال اإلدارة اليت ال تستهدف من ورائها إحداث آاثر نظامي  ز 1

أو ادللغاة ابلنسبة  ,سواء بسحبها أبثر رجعي ,ز القرارات اليت انقضى أثرىا2
 للبستقبل, ومل تكن قد نفذت يف ادلاضي. 

 القرارات اليت ال تولد أثراً بذاهتا. ز 3

 ادلنشورات واألوامر ادلصلحية. ز 4

 اإلجراءات الداخلية. ز 5

 اإلجراءات التنفيذية. ز 6
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القرارات اليت تتضبن أ ذارًا وىي اليت تنذر فيها اإلدارة األفراد ابلقيام  ز 7
أب بال معينة أو الكف  نها وإال ازبذت ضدىم إجراءات نظامية 

 زلددة.

يشًتط األمر الرابع: أن يكون لرافع دعوى الطعن يف القرار مصلحة:
للطعن يف القرار اإلداري السليب أن يكون للطا ن مصلحة مشرو ة 
وشخصية, وبذلك ال يُقبل الطعن ادلقدم من فرٍد ليس لو مصلحة 

 شخصية مهبا تكن صلتو بذي ادلصلحة الشخصية.

علقة بفرد واحد؛ بل قد تكون وال يعٍت كون ادلصلحة شخصية أن تكون مت
 ويشًتط أيضاً أن تكون تلك ادلصلحة مباشرة, لعدد كبَت من األفراد

يف ادلبلكة يشًتط  األمر اخلامس: التظلم الو جويب أمام اإلدار  من القرار
, من الئحة قوا د ادلرافعات 3وذلك بنص م/ نظاماً   لى راف  د وى اإللغاء

واتريخ  149الصادرة بقرار رللس الوزراء برقم  واإلجراءات إمام ديوان ادلظامل
  ىز.11/11/1194

جيب  ,واإلجراءات يف ادلبلكة ,وما ورد يف ادلادة الثالثة من قوا د ادلرافعات 
أن يسبق رف  د وى اإللغاء إىل اجلهة اإلدارة ادلختصة خالل ستُت يومًا من 

ر اإلداري السليب اتريخ العلم هبذا القرار, فهذا النص ال ينطبق  لى القرا
وذلك أن موا يد التظلم منو تبقى قائبة, حيث حيق لصاحب الشأن رفعها 
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يف  بيانومىت شاء, وىذا ما قضى بو ديوان ادلظامل يف أحد أحكامو كبا سيأيت 
 الفصل الثالث )رلاالت القرار إلداري السليب(  ادلبحث األول .
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 السليبادلبحث الثاين:احلكم  يف القرار اإلداري 
ما يطبق  لى ابقي القرارات  ايطبق  ليه ,القرار السليب الذي ضلن بصدده

من ىذه الناحية ز شأهنا يف ذلك كشأن األحكام العادية ز  أهنا ذات حجية 
من ىذا األصل فإن األحكام الصادرة إبلغاء القرارات  نسبية إال أنو استثناءٌ 

دم فإن األحكام الصادرة اإلدارية ذات حجية مطلقة.وترتيباً  لى ما تق
ابلتعويض  ن مضار القرارات اإلدارية غَت ادلشرو ة تتبت  حبجية نسبية, وال 

لتعرضها دلشرو ية القرار  ةجيوز القول أبن تلك األحكام ذات حجية مطلق
اإلداري, إال أنو مل يلغو, حيث يظل القرار رغم احلكم الصادر بتعويض آاثره 

 .النظاميةة أاثره الضارة قائباً مرتباً لكاف
أما ابلنسبة للحجية ادلطلقة فهي إمنا تثبت لألحكام الصادرة إبلغاء القرارات 
اإلدارية, يستوي يف ذلك أن تكون تلك القرارات فردية أو تنظيبية, وسواء  

 كان إلغائها كلياً أو جلئياً.
ومقتضى احلجية ادلطلقة للحكم الصادر إبلغاء القرار اإلداري أن يصبح 

وإمنا ابلنسبة لكافة  ,رار اإلداري ملغياً ليس فقط ابلنسبة دلن أقام الد وىالق
 ادلخاطبُت هبذا القرار 
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 ادلبحث الثالث: آاثر احلكم ضد القرار اإلداري السليب
ن رلرد رف  الد وى القضائية إللغاء أاإلداري  النظامتقضي القا دة العامة يف 

ولقد أكد ادلنظم  قرار ادلطعون فيوقرار إداري ال يؤدي إىل وقف تنفيذ ال
( من قوا د ادلرافعات 7ة ادلذكورة, كبا يتضح من نص)م/دالسعودي القا 

( 149والصادر بقرار رللس الوزراء رقم ) واإلجراءات أمام ديوان ادلظامل
ال يًتتب  لى رف   حيث جاء يف ادلادة " ىز11/11/1194واتريخ 

 لى أنو جيوز للدائرة ادلختصة أن  ,فيوادلطعون  الد وى وقف تنفيذ القرار
أو وقيت بصفة  اجلة  ,أو أن أتمر إبجراء ربفظي ,أتمر بوقف تنفيذ القرار

أو  , ند االقتضاء خالل أرب  و شرين سا ة من تقدمي الطلب العاجل
إحالتو إليها إذا قدرت ترتب آاثر يتعذر تداركها وذلك حىت تفصل يف أصل 

 من آاثر احلكم ضد القرار اإلداري السليب. األولاألثر  .ىذا ىو  "الد وى
الذي يًتتب  ليو احلكم ضد القرار اإلداري السليب فهو قط   أما األثر الثاين

ميعاد رف  الد وى حيث يعد التظلم ضد القرار ز سواء كان اختيارايً أو 
إجبارايً ز أحد األسباب ادلوجبة النقطاع سراين ميعاد الد وى. ويستبر 

أو مضي الفًتة ادلقررة  ,سراين ادليعاد إىل حُت الفصل يف التظلم انقطاع
بعدىا احتساب  يبتدئال تبار سكوت اإلدارة قراراً ضبنياً ابلرفض حيث 

 ميعاد رف  د وى اإللغاء من جديد. 
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ىو: حلول القرار الصادر ابلفصل يف التظلم زلل القرار  واألثر الثالث
األصلي: حيث حيل القرار الصادر  لى أثر التظلم اإلجباري زلل القرار 

 موض  التظلم.
 وتظهر آاثر التظلم فيبا خيص الطعن القضائي  لى الوجو التايل:

 ,من حيث ادلوضوع: فالطلبات اليت يتضبنها الطعن القضائي ال تكون أوس 
 أكثر تنو اً من الطلبات اليت يتضبنها التظلمو 

ومن حيث أسباب الطعن ابإللغاء: فيجب أن تكون ىي نفس األسباب 
 اليت أُثَتت يف التظلم اإلداري.
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 ادلبحث الرابع: كيفية تنفيذ حكم إلغاء القرار اإلداري السليب
إذا كان القرار ادللغى من القرارات السلبية متبثالً يف رفض اإلدارة أو امتنا ها 

, وإذا كانت للنظام ن إصدار قرار معُت, تعُت  لى اإلدارة إصداره وفقاً 
اإلدارة قد ابشرت بعض األ بال ادلادية تنفيذاً للقرار ادللغى وجب  ليها 

 إزالة مظاىر ىذا التنفيذ
لغى قد مت ازباذه أساسًا لقرارات أخرى تصدر إستناداً وقد يكون القرار ادل

إليو أو بسببو, مثلبا ىو احلال بصدد القرارات الالئحة اليت تصدر تنفيذاً ذلا 
بعض القرارات الفردية, ففي ىذه احلالة يًتتب  لى احلكم إبلغاء الالئحة 

صدرت تنفيذاً  وسحب كافة القرارات الفردية اليت ,ادلعيبة التلام اإلدارة إبزالة
مركبة, ومت احلكم  نظامية ذلا.وإذا كان القرار ادللغى ديثل أحد  ناصر  بلية

إبلغائو وحده وفقًا لنظرية القرارات القابلة لالنفصال, فإن النطق يقضي 
 ادلركبة اليت أسهم القرار ادللغى يف تكوينها  النظاميةببطالن العبلية 

متناع  ن بعث القرار ادللغى إبصدار قرار الومن انحية أخرى تلتلم اإلدارة اب 
جديد حيقق مضبون القرار ادللغى, أو حيبل ذات العيوب اليت كانت سبباً 

 يف إلغائو, أو يرتب نفس اآلاثر اليت حققها القرار ادللغى
وأكثر ادلشاكل اليت تثور فيبا يتصل بتنفيذ احلكم ابإللغاء خطورة وأمهية, 

تنفيذ أحكام اإللغاء الصادر ضدىا, وىي  متناع اإلدارة  ناىي مشكلة 
مشكلة حقيقية تؤكدىا ادلناز ات الكثَتة اليت تعرض  لى القضاء بشأن 

 متناع اإلدارة  ن التنفيذ .ا
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وتلجأ اإلدارة يف زلاولة شل حكم اإللغاء والتنصل شلا يرتبو احلكم  لى 
وإن   .  اتقها من التلامات إىل وسائل متعددة, وطرق ملتوية يصعب حصرىا

كان من أشهرىا ازباذ اإلدارة موقفًا سلبيًا حبتًا إزاء حكم اإللغاء وذباىلو 
متناع كلية  ن القيام دبا يفرضو  ليها احلكم من التلامات, البصورة مطلقة, وا

 وىو أسلوب خطَت يؤدي إىل ادلسئولية اجلنائية للبوظف ادلبتن   ن التنفيذ.
القرار ادللغى واإلد اء أبن القرار اجلديد وقد تلجأ اإلدارة إىل إ ادة إصدار 

قد صدر بناًء  لى أسباب جديدة ذبيل لإلدارة ذلك أو بد وى ربقيق 
ادلصلحة العامة, ويق   لى اإلدارة  بء إثبات أن القرار اجلديد إمنا صدر 

 بقصد ربقيق ادلصلحة العامة.
بعدم كبا قد تقوم اإلدارة بتنفيذ حكم اإللغاء  لى وجو انقص, وذلك 

اليت يتعُت إ باذلا نفاذًا لو, أو تعبد إىل الًتاخي  النظاميةترتيب كافة اآلاثر 
 يف تنفيذ احلكم هبدف إضعاف الفائدة منو.

 االمتناعوتتعدد اجللاءات اليت تتعرض ذلا اإلدارة من جراء التنفيذ الناقص أو 
 ن تنفيذ أحكام اإللغاء فيبكن الطعن ابإللغاء ضد القرارات السلبية وغَتىا 

 .و ن االمتناعأو  ,ادلتصلة بتنفيذ األحكام
ومن انحية أخرى جيوز تقرير ادلسئولية اإلدارية,  لى أساس أن  دم تنفيذ 

من التصرفات غَت ادلشرو ة, ويشكل خطأ من جانب اإلدارة,  األحكام يُعدّ 
ئولة  ن تعويض األضرار الناصبة  ن ذلك, ابإلضافة إىل تقرير فتكون مس
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ادلسئولية الشخصية للبوظف الذي ديتن   ن تنفيذ أحكام اإللغاء يف بعض 
 .لاألحوا

إذًا تنفيذ حكم إلغاء القرار اإلداري السليب ال بد أن يستند إىل  يب 
ناسب م  من  يوب القرار اإلداري, وكل ذلك ابستثناء الشروط اليت ال تت

طبيعة القرار اإلداري السليب, ولعل أىم تلك االستثناءات ما يتعلق دبدة 
يوماً يف كثَت  ستُتالطعن, فإن األصل أن انقضاء ميعاد د وى اإللغاء البالغ 

من القوانُت يؤدي إىل رد الد وى شكاًل, ألن القرار يكون قد ربصن من 
د  لى ىذا األصل تتعلق ببعض اإللغاء دبضي ادلدة. إال أن شبة استثناءات تر 

القرارات اإلدارية, ومنها القرار اإلداري السليب؛ حيث جييل القضاء اإلداري 
الطعن ابإللغاء يف ىذه القرارات يف أي وقت دون التقيد دبوا يد الطعن 

, وىذا ما أخذ بو ديوان ادلظامل يف ادلبلكة العربية النظام ادلنصوص  ليها يف 
 11/د/أ/137ضت بو احملكبة اإلدارية يف احلكم رقم وىو ما ق السعودية

 . ىز.1174/ق لعام 314/3ىز, يف القضية رقم 1139لعام 

أما  ند تنفيذ حكم إلغاء القرار اإلداري السليب من حيث ادلوضوع 
 فال بد أن يستند إىل  يب أو أكثر من  يوب القرار اإلداري ادلعروفة. 

 يب  دم االختصاص البسيط, إذ  غَت أن ىذا الطعن مقصور  لى حالة 
 ال ديكن تصور وقوع  يب  دم االختصاص اجلسيم يف القرار اإلداري السليب
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أما ما يتعلق ابلعيوب اليت تشوب األركان ادلوضو ية للقرار اإلداري, فإن 
  ليو الذي يصيب ركن احملل ىو أىم  يب ديكن االستناد النظام يب سلالفة 

 يي.لسلبإللغاء القرار اإلداري ا
أما  ن  يب السبب فيبكن أن يتحقق يف القرار اإلداري السليب  ندما 

ابزباذه,  لى الرغم  النظامأو سبتن  جهة اإلدارة  ن ازباذ قرار أللمها  ,ترفض
 أوالواقعية  النظاميةمن ربقق أسبابو 
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مل ادلبحث اخلامس: الطعن يف القرار اإلداري السليب يف الفقو اإلسالمي
هبذا اللفظ حيث    رف الفقهاء الطعن يف القرار اإلداري السليب يسبق أن

وقد , إنو مصطلح جديد ظهر يف اللمن احلاضر وال مشاحة يف االصطالح
 اإلسالمي رف الفقهاء ز رضبهم هللا تعاىل ز مبدأ الطعن يف األحكام يف الفقو 

خاصة  من خالل استقراء النصوص الفقهية وما ربويو من مسائل فر ية كثَتة
 .يف أبواب القضاء ومباحث السياسة الشر ية

للبوىل  ومن ذلك ما جاء يف كتب الفقهاء ز رضبهم هللا ز يف مسألة ما يكون 
من حق يف الطعن يف الشهود حىت لو كان حاضرا كان طعنو مسبو ا ففي 

 إقامة العقوبة تفويت حق ادلطعون  ليو. 

يق بُت اإلقرار والبينة ومن ذلك ما جاء يف كالمهم أيضًا  ند التفر 
وأليب حنيفة هنع هللا يضر يف الفرق بُت اإلقرار والبينة: أن للبد ى  ليو حق  قال: 

 الطعن يف الشهود والقضاء  ليو حال غيبتو ال يبطل  ليو حقاً, فلهذا افًتقا. 

ومنو ما جاء يف شرح رللة األحكام: " للبشهود  ليو أن يطعن ابلشهود أو 
طعن  بارة  ن إظهار شيء خيل ابلشهادة حال كون الشاىد أن جيرحهم, وال

  دال 

وهبذا يتضح أن لفظ الطعن قد ُأُستعبل لدى الفقهاء, وىذا       
االستعبال يتفق يف معناه م  ادلعٌت العام للطعن يف القرار اإلداري السليب يف 
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إذ أن الطعن يف احلكم يقصد بو الطا ن الوصول إىل بطالنو ,   النظام
وال يُعد تنظيم احملاكم حديثًا سلالفًا دلبادئ  إظهار ما فيو من أخطاءو 

اإلسالم, وإمنا ىو موافق ذلا من حيث ادلبدأ, وذلك  باًل دبا قرره الفقهاء يف 
بيان ما جيوز نقضو من األحكام أو الطعن يف احلكم بسبب التهبة ادلوجهة 

 للقاضي.
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 الفصل الثالث

 
 السليبرلاالت القرار اإلداري 

 )التطبيقات القضائية(
 ادلبحث األول:التعيني يف الوظائف العامة:

يعد التعيُت يف الوظائف العامة من صبيم رللس اخلدمة ادلدنية وذلك 
ىز وادلعدل ابدلرسوم 1/7/1397( بتاريخ 48دبوجب ادلرسوم ادللكي رقم)

 ىز .1402/ 16/11( بتاريخ 53ادللكي رقم )
ري السليب يف ىذا الصدد ما قضت بو احملكبة ومن أحكام القرار اإلدا

ىز يف القضية رقم 1430لعام  15/د/إ/182 احلكم رقم يف اإلدارية
ىز  حيث  جاء فيها أن ادلد ي يهدف من 1429/ق لعام 869/3

د واه إىل إللام ادلد ى  ليها )وزارة الصحة( بتثبيتو  لى وظيفتو الواردة يف 
من اتريخ ترشيحو , و ليو فإن ىذا  ويض موكلقرار وزارة اخلدمة ادلدنية وتعو 

يعترب تظلبًا من  دم سبكينو من الوظيفة شلا ا تربه النظام يف حكم القرار 
اإلداري, ومن مث فإن ىذه الد وى تكون مندرجة ضبن اختصاصات احملاكم 

 /ب( من نظام ديوان ادلظامل.13وذلك دبوجب ادلادة) ,اإلدارية
دلد ى  ليها ا للجهة القضية أن ادلد ي تقدموحيث إن الثابت من أوراق 

أكثر من مرة وتقدم لوزارة اخلدمة ادلدنية أيضًا للتظلم من  دم سبكينو من 
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من قبيل القرار السليب الذي جيوز التظلم منو دون  مباشرة  بلو,وىذا يعدّ 
 لو شلا يؤدي إىل قبول الد وى شكالً  ةربديد مد

يقدم ما يدل  لى تضرره من فعل  ي مل ِ و ن طلب التعويض فإن ادلدّ  
فقد  اادلد ى  ليو, خاصة وأهنا مل سبنعو من العبل يف أي جهة كانت, و ليه

حكبت احملكبة اإلدارية إبللام ادلديرية العامة للشئون الصحية دبحافظة 
ورفض ما  دا ذلك من طلبات  ي ِ إكبال إجراءات تعيُت ادلدّ ........... 

 . اضرره من فعل ادلد ى  ليهلعدم تقدديو ما يدل  لى ت
ادلبحث الثاين:صبت اإلدارة  ن ترقية ادلوظف ادلستحق:ومن أحكام القرار 
اإلداري السليب يف ىذا الصدد ما قضت بو احملكبة اإلدارية ابدلنطقة الشرقية 

 3/ 1512ىز يف القضية رقم 1429لعام  15/ د/إ /53يف احلكم رقم 
إىل  د واه ي أنو يهدف من ِ ى ادلدّ ىز  حيث جاء يف د و 1427/ ق لعام 

إللام ادلد ى  ليها بًتقيتو  لى ادلرتبة الثامنة دلضي أكثر من  شرين سنة مل 
فيها؛ وحيث إن ذلك يعد امتنا اً من ادلد ى  ليها ؛  ن ازباذ قرار   يرقَ 

كان من الواجب  ليها ازباذه وفقاً لألنظبة واللوائح؛ لذا فإن االختصاص 
/ب( من نظامو 13ى منعقد لديوان ادلظامل وفقاً للبادة )بنظر ىذه الد و 

 ىز .1428/ 9/ 19( واتريخ 78الصادر ابدلرسوم ادللكي رقم )م/
فبن حيث القبول الشكلي للد وى فإهنا مقبولة, الستقرار قضاء الديوان  

 لى انفتاح موا يد الطعن يف القرارات السلبية, إىل أخر ما جاء يف احلكم, 
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ا ء الديوان بعدم قبول الد وى ال خيرجها  ن كوهنا قراراً سلبيًا فبأن قضا إالّ 
 دام ىناك امتناع من قبل جهة اإلدارة فهو قرارسليب .

 ادلبحث الثالث:االمتناع عن إعاد  ادلوظف ادلعار إىل عملو األصلي
مل أقف  لى حكم يف ىذا اخلصوص لديوان ادلظامل وذلك بعد البحث 

/ق 37لسنة  438حملكبة اإلدارية يف مصر رقم فسوف أورد ما قضت بو ا
وشلا جاء فيو أن ادلد ي .... إمنا يوجو  , م3/5/1997جلسة رقم  , ليا

استالم العبل يف التاريخ  نطعنو إىل موقف اإلدارة ادلتبثل يف  دم سبكينو م
ادلذكور, وىذا ادلوقف يعترب يف حقيقتو قراراً سلبياً ابالمتناع  ن استالمو 
العبل وىو حالة مستبرة متجددة ديتد الطعن  ليو ما بقيت اإلدارة  لى 

 موقفها .
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 ادلبحث الرابع: امتناع اإلدار  عن منح الرتاخيص :
 ذا الصدد ما قضت بو احملكبة من أحكام القرار اإلداري السليب يف ى

ىز يف القضية 1429م الع 15/ د/إ/102اإلدارية يف احلكم رقم 
يهدف إىل إللام   ي ِ ىز حيث جاء أن ادلدّ 1427/ ق لعام  3/  891رقم

(؛ ...........شلثلة يف بلدية زلافظة    .............ادلد ى  ليها)أمانة 
االختصاص بنظر  الواقعة......و ليو فإنوذلك إبصدار ترخيص حملطتو 

/ب( من نظامو الصادر 13الد وى منعقد لديوان ادلظامل وفقًا للبادة )
ىز, و ليو فإن 1429/ 9/ 19( واتريخ 78ابدلرسوم ادللكي رقم)م/

الد وى منصبو  لى قرار سليب يتبثل ابمتناع ادلد ى  ليها  ن النظر يف 
تعد معو الد وى مقبولة طلب منحو رخصة إلقامة زلطة, شلا 

شكاًل,الستقرار قضاء ديوان ادلظامل  لى  دم ربصن القرارات السلبية, ومن 
مث انفتاح موا يد الطعن  ليهاوابلتايل فإن احملكبة اإلدارية قد قضت إبللام 

 يادلد ى  ليها إبصدار ترخيص إنشاء زلطة للبد ِ 

بة اإلدارية يف القضية ومن األحكام أيضًا يف ىذا ادلوضوع ما قضت بو احملك
/لعام 23/د/ف/33ىز يف حكم رقم1424/ق/ لعام 2071/1رقم 

ي يهدف من د واه إللام ادلد ى أن ادلد ِ  فيو ىز حيث جاء1426
بتجديد رخصة ورشة السيارات العائدة لو, وحيث   ليها)بلدية زلافظة....(

ي من أن د واه تعترب طعنًا يف قرار ادلد ى  ليها السليب, ومن مث فه
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اختصاص ديوان ادلظامل دبوجب نظامو الصادر ابدلرسوم...... إىل أخر ما 
جاء يف أسباب ووقائ  الد وى, وبناًء  ليو فإن امتناع جهة اإلدارة من 
إصدار الًتاخيص ألصحاب الشأن  ند  دم سلالفتها للقانون يُعد ذلك قراراً 

ا بتجديد رخصة سلبيًا وىذا ما قضت بو احملكبة من إللام ادلد ى  ليه
 ي . ِ الورشة العائدة للبدّ 

 ادلبحث اخلامس: امتناع اإلدار  عن تنفيذ بعض األحكام
 ومن أحكام القرار اإلداري السليب يف ىذا الصدد ما قضت بو احملكبة 

 ىز 1430/ لعام 19/د /إ/17اإلدارية يف احلكم رقم 
ىز حيث إن ادلد ي قد حصر د واه 1429/ق لعام 1498/4والقضية 

إللام ادلديرية العامة للشئون الصحية دبنطقة  سَت إبرسال ابنتو إىل أدلانيا يف 
و الجها  لى نفقة الدولة تنفيذًا لألمرين ادللكيُت رقم..... واتريخ...... 

/ب( 13ادة)و ليو فإن ديوان ادلظامل خيتص بنظر ىذه الد وى دبوجب ادل
وحيث إن ىذا االمتناع يعد من قبيل القرارات السلبية واليت أتخذ  من نظام

 ,قيد ابدلدد ادلنصوص  ليها يف قوا د ادلرافعاتتت الصفة االستبرارية و 
 واإلجراءات أمام ديوان ادلظامل . 

ومن األحكام أيضًا يف امتناع اإلدارة  ن تنفيذ بعض األحكام ما قضت بو 
ىز والقضية 1427/ لعام 20/د /ف/17إلدارية يف احلكم رقم احملكبة ا
ىز حيث جاء فيها أبن ادلد ي يهدف من إقامتو 1424/ق لعام 717/2
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السليب وادلتبثل يف امتنا ها  ن  ذلذه الد وى إىل إلغاء قرار ادلد ى  ليو
ًً  ليو فإن ىذا االمتناع يُعد من قبيل  تسليبو أرضو ادلبلوكة لو ابلصك وبناَء

لقرارات السلبية واليت ال يتقيد الطعن فيها دبيعاد معُت؛ بل يظل الطعن فيها ا
مفتوحًا حىت يلول االمتناع.إىل أخر ما جاء يف حيثيات احلكم ووقائعو, 
و ليو فقد حكبت احملكبة اإلدارية إبللام األمانة بتسليم ادلد ي أرضو 

 ادلبلوكة لو.
 

 حبمد هللا تعاىل صمت التلخي
 وسلم على نبينا دمحمهللا  وصلى

 .وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى هبديو إىل يوم الدين



  

 ملخص بحج
 تحصه القرار اإلداري

 دراسة مقاروة
 

 إعذاد 
 عمر به محمذ السعذان

 
 إشراف الذكتًر

 مصطفى به محمذ الباز
 

 هـ 1430 – 1429
 

 A4 199)بحجم ) البحج قبل التلخيص  بالمقذمة يالفهارس

 A4 169)بحجم ) التلخيص  بذين المقذمة يالفهارس البحج قبل

 A4 49)بحجم ) البحج قبل التلخيص

 إعذاد

 لجىة ملخصات األبحاث القضائية

 بالجمعية العلمية السعًدية )قضاء(
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 خطة البحث:
وتشتمل على عنوان البحث، وأمهيته،، وأبهب ب ايتيه  و، وجهن   ادلقدمة، 

 البحث، والد اب ت الس بقة.
ويشتمل على ثالثة ة ومبدأ ادلشروعي القرار اإلداريالفصل التمهيدي: 

 -هي:مباحث 
 .القرا  اإلدا يجف وم  األول:اظتبحث 
 .القرا  اإلدا يجبدأ اظتشروعية يف نط ق  الث ين:اظتبحث 
 اظتشروعية. جبدأجزاء ؼت لفة  الث لث:اظتبحث 
ويشتمل  يف الفقه والنظام القرار اإلداريحقيقة حتصن األول:الفصل 
 مباحث  أربعةعلى 

  والنظ م.يف الفق،  القرا  اإلدا يجف وم حتصن  األول:اظتبحث 
 يف الفق، والنظ م. القرا  اإلدا يجشروعية حتصن  الث ين:اظتبحث 
 النظ م.يف الفق، و  القرا  اإلدا يكيفية حتصن   الث لث:اظتبحث 
 عم  يشتب، ب،. اإلدا يالقرا  دتييز حتصن  الرابع:اظتبحث 

ويشتمل على مخسة مباحث  القرار اإلدارينطاق حتصن : الفصل الثاين
 -هي:

 الق بل للتحصن. القرا  اإلدا ياظتبحث األول : 
 للتحصن. الق بلغري  القرا  اإلدا ياظتبحث الث ين : 

 اظتتحصن. القرا  اإلدا يتفسري   الث لث:اظتبحث 
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 اظتتحصن. القرا  اإلدا ي تعديل بي انت الرابع:اظتبحث 
 .القرا  اإلدا يدو  القض ء يف نط ق حتصن  اطت جس:اظتبحث 
ويشتمل على أربعة مباحث  القرار اإلداريآاثر حتصن الثالث:الفصل 

 -هي:
 .،واحرتاجاظتتحصن  القرا  اإلدا يوجوب تنفيذ  األول:اظتبحث 

 .اظتتحصن إبلغ ء القرا  اظتبحث الث ين : الدفع بعدم قبول الطعن 
جن قبل اإلدا ة أو  القرا  اإلدا ي اظتتحصنعدم جواز إلغ ء  الث لث:اظتبحث 
 بحب،.
 اظتتحصن. القرا  اإلدا ي أضرا  التعويض عن الرابع:اظتبحث 

ثالثة ويشتمل على  أساليب اإلدارة يف تاليف آاثر التحصن:الفصل الرابع 
 -هي: مباحث
 اظتتحصن بتعديل القواعد النظ جية. اإلدا يالقرا  تاليف آاث   األول:اظتبحث 
 اظتتحصن يف ح لة الضرو ة. القرا  اإلدا يتاليف آاث   الث ين:اظتبحث 
 د.اظتتحصن بقرا  جض  القرا  اإلدا ي تاليف آاث   الث لث:اظتبحث 
 .وتتضمن أهم نتائج البحث وأهم التوصيات وادلقرتحات اخلامتة،
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 الفصل التمهيدي
 ويشتمل على ادلباحث التالية:  ةاإلداري ومبدأ ادلشروعيالقرار 

ويشهههتمل  هههذا اظتبحهههث علهههى أ بعهههة ادلبحثثثث األول: مفهثثثوم القثثثرار اإلداري.
 جط لب:

 ادلطلب األول: التعريف ابلقرار اإلداري يف اللغة:
يقهه ل قَهههَر و ءلشهه ء زتلهه، علههى اإلقههرا  بهه، وقَهههَر  الشهه ء جعلهه، يف القثثرار: -1

.فههههه لقرا  ىن  العههههه  ا بهههههتقرا    عنهههههدو اطتههههه  حههههه  ابهههههتقر قهههههرا و ويقههههه ل قهههههر 
 وا طمئن ن واضتمل على اضتق.

جهههذيون جهههن اإلدا ة و ههه  يف اللغهههة اظتهههَداو ة والتعههه ط  جهههن غهههري اإلداري:  -2
  .أتجيل

اجت ههد بعههض البهه حث    ادلطلثثب الثثثاين: تعريثثف القثثرار اإلداري يف الفقثثه:
، جعهههرومل اظتضههمون يف الفقههه،، فعرفهه،  نههه، لتعريهها القههرا  اإلدا ي فق ههه  ، ل ونهه

"تصههرمل عههرع   هه د  جههن اإلجهه م أو جههن ينههوب عنهه، بصههفت،   يسهه   لل  هه ت 
اإلدا يهههة اظتفتلفههههة الهههن ترعههههى عهههئون الفههههرد واصتم عهههة يف الدولههههة ويقصهههد  ههههذا 
التصهههرمل إحهههداث تغيهههري يف اظتصههه ف اظتشهههروعة للفهههرد أو لل م عهههة ونلههه  إجههه  

 أو إلغ  ،إبنش ء جصلحة أو تعديل   
مل يعهههرمل واضهههع النظههه م ادلطلثثثب الثالثثثث: تعريثثثف القثثثرار اإلداري يف النظثثثام

نظه م ديهوان اظتظه مل السعودي القرا  اإلدا ي، حيهث أن نظه م ديهوان اظتظه مل اصتديهد 
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( 13اقتصههر علههى الههنا يف اظتهه دة    ههه.19/9/1429وات يهه   78الصهه د  ءلههرق  م/
دعهههه وغ إلغهههه ء القههههرا ات  –علههههى أن ا هههه ك  اإلدا يههههة ختههههتا ءلفصههههل يف ب 

اإلدا يهههههة الن   يهههههة الهههههن يقهههههدج   نوو الشهههههذن جههههه  كههههه ن جرجهههههع الطعهههههن عهههههدم 
ا يتصههه ص أو وجهههود عيهههب يف الشههه ل ... ويعهههد يف ح ههه  القههههرا  اإلدا ي 

قرا ، كه ن جهن الواجهب علي ه  اخته نو  فض ج ة اإلدا ة أو اجتن ع   عن اخت ن 
 طبق   لألنظمة واللوا ح.

فقهد   فقد ابتقر الفق، والقض ء على تعريا جعه   للقهرا  اإلدا ي لفهرتة طويلهة
ن ههههب ديههههوان اظتظهههه مل يف تعريهههها القههههرا  اإلدا ي أنهههه، "...إفصهههه ح اإلدا ة عههههن 

إحههداث أ ههر  واللههوا ح بقصهدإ ادهته  اظتلزجههة الهه  عته  جههن بههلطة القتضهى األنظمههة 
 هه يف القضهية 3/4/1398قهرا   قه  …" ق نوين ي ون ج  زا  وؽت ن   نظ جه   

 ههه، غتموعههة اظتبهه دئ الشههرعية والنظ جيههة الههن قر هتهه  1398/ق لعهه م 23 قهه  
  .. 626 ه،ص 1399 - ه 1397 يئ ت الديوان يف اظتدة جن ع م 

 كمهه  ن ههب ديههوان اظتظهه مل يف ح هه  آيههر، حيههث عرفهه، بتعريهها آيههر :
"وجن حيث إن التعريا ا  طالح  اظتستقر علي، يف القضه ء اإلدا ي للقهرا  
اإلدا ي  ههو أنهه، إفصهه ح لل  ههة اظتفتصههة عههن إ ادهتهه  اظتلزجههة القتضههى األنظمههة 
واللوا ح بقصد إحداث أ ر نظ ج  جع  كلم  ك ن نل  ؽت نه   وجه  زا  نظ جه  ، 

لعههههه م  3/ت/314قهههه  ح هههه      (  1 وكهههه ن الب عههههث عليههههه، حتقيههههق جصههههلحة ع جهههههة" 
 ههه  ح هه  غههري 26/10/1409ي   ههه بتهه   1407/ق لعهه م 64/3 ههه يف القضههية  قهه  1409
 . . جنشو (
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 ادلطلب الرابع: عناصر القرار اإلداري:
عرفههه، ديهههوان اظتظههه مل العههه  قريهههب جهههن التعهههريف  السههه بق   نههه، أواًل: السثثثبب:

حهداث أ هر "ح لة واقعية أو نظ جيهة حتمهل اإلدا ة علهى التهديل بقصهد إ
نظهه ج  جعهه   ههو ػتههل القههرا  ابتغهه ء وجهه، الصهه ف العهه م الههذي  ههو غ يههة 

 ه ، غتموعة اظتبه دئ الشهرعية والنظ جيهة الهن قر هته  1401لع م  2/86القرا   ق   القرا 
 . 301صتنة تدقيق القض اي ص

. وجيب أن ي هون السهبب الهذي قه م عليه، القهرا  اإلدا ي ق  مه   وجوجهودا  عهن 
وكذل   –الق نون  –إ دا  القرا ، كم  يلزم أن ي ون  حيح   ويقرو النظ م 

ػتههددا  بوقهه  ع ةهه  رة يقههوم علي هه . ولههذا فقههد قضههى ديههوان اظتظهه مل وقههر  أنهه، "أن 
وحقه   أي يف الواقهع ويف  القرا  اإلدا ي جيهب أن يقهوم علهى بهبب يه  و  هدق   

النظهه م،... ألن القههرا  اإلدا ي تصههرمل نظهه ج ، و  يقههوم أي تصههرمل نظهه ج  
 ه ، غتموعهة اظتبه دئ  بهبق اإلعه  ة 1401لع م  2/86قرا   ق    (  1 بغري ببب، اظتشروع"

 إلي،(.
. واأل ل العه م أن اإلدا ة غهري جلزجهة  ن تفصهح لألفهراد عهن السهبب الهذي   

 علي، إ ؛ إنا ألزج   النظ م والق نون بذكر األبب ب  تديلت بن ء
وؽتهه  قههر و ديههوان اظتظهه مل يف نلهه ، أنهه، "ابههتقر القضهه ء اإلدا ي علههى أن ج ههة 
اإلدا ة وإن ك نت غري جلزجة بتسبيب قرا اهت ، إ  أهن  إنا نكرت أبهب ء  
لهه،، فاهنهه  ت ههون ي ضهههعة لرق بتهه، للتحقههق جهههن جههدغ جط بقت هه  للنظههه م" 

 هه  ح ه  1404/م/ق لعه م 22 هه، القضهية  قه  1409لعه م  3/ت/325ق  ح     
 غري جنشو (.
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قههر  ديههوان اظتظهه مل : "األ ههل أن ج ههة اإلدا ة اثنيثثاً: الشثثال واإلاثثرا ات : 
غري جقيهدة بشه ل جعه  تفصهح فيه، عهن إ ادهته  اظتلزجهة الهن تتمثهل فيمه  

بة لقرا   جع  ، تصد و جن قرا ات، ج  مل حيت  النظ م ع ال  ي     ءلنس
ولذل  فقد ي ون القرا  اإلدا ي ج توء  كم  ي ون عفواي ، وي ف  أن 
يثبهههت  هههدو  جثهههل  هههذا القهههرا  ب  فهههة طهههرق اإل بههه ت، وإن مل يفهههر  يف 

 ههه ، 1401لعهه م  6/86قههرا   قهه  الشهه ل اظتههذلومل عهه دة للقههرا ات اإلدا يههة" 
 .  291ص  ه،1401لع م  غتموعة اظتب دئ الشرعية والنظ جية

ويعت  الش ل يف القرا  جو راي ؛ إنا نا عليه، النظه م  هراحة  هذو الصهفة أو 
  تب البطالن ك زاء على ؼت لفت، . 

  يتص ص يتحدد ءلعن  ر الت لية:ااثلثاً: االختصاص :
  .  العنصر الشخصي –أ 

  . العنصر ادلوضوعي –ب 
  .    العنصر الزماين –ج 
 .   العنصر ادلااين  –د 

واتفهههق الشهههراح والقضههه ء اإلدا ي علهههى أن عيهههب عهههدم ا يتصههه ص يعتههه  جهههن 
النظههه م العههه م، وأ ههه  النتههه    الهههن ترتتهههب علهههى اعتبههه   قواعهههد ا يتصههه ص جهههن 

 النظ م الع م    : 
إن الق ضههه  جيهههب عليههه، أن يتعهههرض لعيهههب عهههدم ا يتصههه ص يف القهههرا   – 1

 لغ ء.اإلدا ي جن تلق ء نفس، ولو مل يدفع ب، الط عن ءإل
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إن اإلدا ة   تسههههتطيع أن تعههههدل جههههن ج نب هههه  قواعههههد ا يتصهههه ص الههههن  – 2
 الق نون. –قر    النظ م 

  جيههوز لههةدا ة أن تتنهه زل عههن ايتص  هه   اظتقههر  عتهه  قهه نوان  أو تفههوض  – 3
 نفس،.  -الق نون  -في،؛ إ  إبج زة جن النظ م 

 إن ا بتع  ل   يبيح لةدا ة أن خت لا قواعد ا يتص ص. – 4
 يشرتط يف ػتل القرا  اإلدا ي عرط ن مه : رابعاً: احملل 

 أن ي ون ػتل القرا  اإلدا ي ؽت ن  . الشرط األول:
 ق نوان .  –أن ي ون ػتل القرا  اإلدا ي ج  ز نظ ج    الشرط الثاين:

عمهههههل دتنعههههه، الق عهههههدة النظ جيهههههة، أو يف ويتمثهههههل عيهههههب ا هههههل يف قيههههه م اإلدا ة ب
اجتن ع   عن عمل توجب،، وعلى نل  تتعدد  و  عيهب ا هل ثيهث   ختهرج 

 عن  الث  و    : 
 الق نونية.  -اظتف لفة اظتب عرة للق عدة النظ جية  – 1
 الق نونية -اطتطذ يف تفسري الق عدة النظ جية – 2

 على الوق  ع.  -ق نونية ال –اطتطذ يف تطبيق الق عدة النظ جية  – 3
 يت  حتديد الغ ية جن القرا  اإلدا ي وفق   لق عدت  أب بيت : خامساً: الغاية:
: أنههه، يتطلهههب جهههن  جهههل اإلدا ة أن يتفهههذ قرا اتههه، بصهههفة ع جهههة القاعثثثدة األوى

  دمل حتقيق اظتصلحة الع جة. 
القه نون  -ظه م : و   يلزم  جل اإلدا ة يف ح لة ج  إنا حدد النالقاعدة الثانية

 غ ية جعينة، -
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وجن أح  م ديوان اظتظ مل "والث بت أن نقل اظتهدع  إ  إدا ة اضتركهة كه ن لعهدم 
ح جههههة إدا ة اظتسههههتودع ت إليهههه،، والههههن نقههههل إلي هههه  جههههن إدا ة ا بتعهههه ث 
ولههيس ضت جههة إدا ة اضتركههة إليهه،، كمهه  كهه ن نلهه  وكهه ن الث بههت ؽتهه  بههبق 

دع  جههن عملهه، ؽتهه  يشههوب قههرا  النقههل انتفه ء اظتصههلحة الع جههة يف نقههل اظتهه
 15/د/ق/9ح ه   قه   ع  بة إب ءة ابتعم ل السلطة ؽت  يتعه  جعه، إلغه ؤو

  ه  ح   غري جنشو (. 1413لع م 
 مبدأ ادلشروعية يف نطاق القرار اإلداري  ادلبحث الثاين  

شههه ء أولههه، وج دتههه، الهههن جبهههدأ الادلطلثثثب األول: مفهثثثوم مبثثثدأ ادلشثثثروعية : 
 .جن  يت ون 

؛ ول ن أ    ذو اظتع ين  و: غتموعة األواجر والنهوا    والشرعية عت  عدة جع ن 
 .-النظ جية  

و ههذا اظتصههطلح ىنيههذ بهه، بعههض البهه حث ، بينمهه  الههبعض ا يههر يعهه  عههن  ههذا 
اظتبههههدأ ءظتشههههروعية ءعتب  مههههه  جرتادفتهههه  حتههههل إحههههدامه  ػتههههل األيههههرغ، وأهنمهههه  

و الشههريعة أو الشههرعة؛ و هه  العهه دة أو جشههتق ن جههن أ ههل واحههد  ههو الشههرع أ
 السنة أو اظتن  ج 

إ  أن البعض ا ير يرغ أن األو  جشتقة جن الشهرع بصهيغة الفعليهة وجعن  ه  
جوافقهههة الشههههرع، والث نيههههة جشههههتقة جههههن الشههههرع بصههههيغة اظتفعوليههههة وجعن  هههه  ػت ولههههة 

 جوافقة الشرع
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 وجن   كم  تعددت تعريف ت الشراح يف الق نون الوضع   ظتبدأ اظتشروعية( 
"يقصههد البههدأ اظتشههروعية : يضههوع الدولههة للقهه نون يف كههل جهه  أتتيهه، جههن أعمهه ل 

 وج  جتري، جن تصرف ت ، وج  تتمتع ب، جن اجتي زات

وقهههد تنههه ول فق ههه ء اظتسهههلم  جبهههدأ اظتشهههروعية ببيههه ن جصههه د و يف كتهههب أ هههول 
وعرفهه،   انت ههوا إ  وجههوب ا لتههزام بنصههوص ال تهه ب والسههنة واإلرتهه عالفقهه،؛ و 

الههههبعض بتعريهههها أوبههههع  نهههه، "يضههههوع ك فههههة السههههلط ت واعتيئهههه ت واألفههههراد يف 
اجملتمههع ألح هه م الشههريعة اإلبههالجية ؽتهه  يعههش أن ت ههون الشههريعة الث بههة اإلطهه   

 الذي جيب أن تدو  يف فل ، ك فة تصرف ت وأفع ل اإلدا ة
يطمههئن بهه، الفههرد علههى وضههع،، ودينههع ادلطلثثب الثثثاين: أميثثة مبثثدأ ادلشثثروعية: 

عن، جف جآت التح   والتعسا، فتستقر األوض ع واظتراكهز اإلدا يهة، ويتحقهق 
الص ف الع م واطت ص، و و األجر الذي  بد جنه، لقيه م الدولهة وحتقيهق الغهرض 

 اظتقصود جن  .
  قهههرا ات اإلدا يهههة  هههحيحة حتقهههق و أ ههه  الضهههم انت اصتديهههة واضت شتهههة لصهههدو 

 .  التوازن ب  ج   و جسّل  ب، للسلطة الع جة وب  حقوق األفراد 
وتههزداد أمهيههة جبههدأ اظتشههروعية يف غتهه ل القههرا ات اإلدا يههة،   بههيم  بعههد يههروج 

 الدولة عن نط ق الدولة اضت  بة ، إ  األيذ بف رة الدولة اظتتديلة.
عية يف القههههرا ات اإلدا يههههة جههههن حيههههث أن  ههههذو كمهههه  تههههزداد أمهيههههة جبههههدأ اظتشههههرو 

 القرا ات دتس اظتركز الق نوين لألفراد إب ادة اإلدا ة وحد  ، 
وا  مة اظتفتصة يف اظتمل ة العربية السعودية    ػت ك  ديوان اظتظ مل ابهتن دا  
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( فقهههرة  ب( جهههن نظههه م ديهههوان اظتظهههه مل 13 اظتهههه دة  (13للفقهههرة  ب( جهههن اظتههه دة  
  ه.19/9/1428وات ي   78ل    ق  /ربوم اظتالص د  ءظت

 ادلطلب الثالث: مصادر مبدأ ادلشروعية:  
دبهتو ا   -يف الدول الن تطبق الشهريعة اإلبهالجية، وتعت  ه  جصهد ا  لألح ه م 

تتمثل جص د  جبدأ اظتشروعية يف نصوص القهرآن ال هرو والسهنة اظتط هرة،    -
وج  جيري عليه، العهرمل وجه  تسهتقر عليه، ج  يسن، ويل األجر جن أنظمة ولوا ح، 

األح هه م القضهه  ية ، بشههرط عههدم جع  ضههة جهه  تضههمنت، تلهه  األجههو  لنصههوص 
 الشريعة اإلبالجية وقواعد   الع جة.

أجههه  الهههدول الهههن حتاَ ههه  القهههوان  الوضهههعية، فمصههه د  اظتشهههروعية تشهههمل  
وعية تتمثهل ك فة قواعد الق نون الن تلتهزم  ه  اإلدا ةوعلهى  هذا فمصه د  اظتشهر 

 يف اظتص د  اظت توبة واظتص د  غري اظت توبة على النحو الت يل:
ويشهههه  ، يف اظتمل ههههة العربيههههة السههههعودية الدسثثثثتور :  – 1ادلصثثثثادر ادلاتوبثثثثة:

النظههه م األب بهههه  للح ههه  الصههه د  ءظتربهههوم اظتل ههه   قهههه   النظههه م األب بههه  للح ههه 
  ه.27/8/1412وات ي   90أ/

 وبههنة  بههول،  ، ومل تتفههذو اظتمل ههة دبههتو ا  عتهه ، بههل اختههذت كتهه ب   
بهههنا اظتههه دة األو  جهههن النظههه م األب بههه  للح ههه  الهههن نصهههت  ن "دبهههتو     

" ، كمههههه  جعلهههههت جن مههههه  ح كمههههه   علهههههى النظههههه م كتههههه ب   وبهههههنة  بهههههول، 
   األب ب  للح ه  ورتيهع أنظمهة الدولهة بهنا اظته دة السه بعة جهن النظه م اظتشه

إليهه،، و ههذا يوضههح جههدغ ا تمهه م اظتمل ههة بتطبيههق الشههريعة اإلبههالجية يف رتيههع 
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 عئون اضتي ة الع جة واطت  ة.
واأل ل أن  ذو األنظمة جلزجة لل  فة، جه  األنظمة )القوانني( العادية: – 2

مل تعهههدل أو تسهههتبدل ءلطريقهههة ا هههددة ءلنظههه م األب بههه  للح ههه  يف اظتمل هههة 
 ءلدبتو  يف الدول األيرغ. العربية السعودية أو

ويشههرتط ظتشههروعيت   عههدم ؼت لفت هه  للنظهه م األنظمثثة )القثثوانني( الفرعيثثة: – 3
األب ب  للح   يف اظتمل ة العربية السعودية ابتن دا  للم دة الس بعة والسهت  

 جن،، أو عدم ؼت لفت   للدبتو  يف الدول األيرغ.
الع دية، كم  أن عت  أنواع   -ن  القوا –وكذل  يشرتط عدم ؼت لفت   لألنظمة 

كثهههههرية جن ههههه : اللهههههوا ح التنفيذيهههههة أو الت ميليهههههة، واللهههههوا ح التنظيميهههههة، ولهههههوا ح 
 الضبط، والضرو ة واللوا ح التفويضية. 

 مصادر غري ماتوبة:
يت ههههون العههههرمل اإلدا ي جههههن عنصههههرين مههههه : العنصههههر اظتهههه دي، العثثثثر :  – 2

بصهههفة جنتظمهههة وت هههرا  بهههال انقطههه ع، وي مهههن يف إتبههه ع اإلدا ة لسهههلو  جعههه  
 والعنصر اظتعنوي ويتمثل يف ععو  اإلدا ة إبلزاجية  ذا السلو  اظتع .

يقتصهههر جف هههوم القضههه ء اإلدا ي كمصهههد  للمشهههروعية علهههى القضثثثا  :  – 3
األح  م اإلنش  ية أو اظتنشئة، دون األح  م التفسريية أو اظتفسهرة، ف ألح ه م 

 عت  جصد ا  جن جص د  اظتشروعية.اإلنش  ية وحد      الن ت
تعد اظتب دئ الق نونية الع جة جصد ا  غهري جهدون ادلبادئ العامة للقانون:  – 4

إلزاجية، و ذو القوة لدغ  -ق نونية  –جن جص د  اظتشروعية، فل   قوة نظ جية 
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 الع دية. –القوان   –بعض الشراح جس وية لقوة األنظمة 
إنا ي لفت السلط ت الع جة أو مبدأ ادلشروعيةازا  خمالفة  ادلبحث الثالث

اصت  ت اإلدا ية ءلدولة جبدأ اظتشروعية؛ ت ون تصرف هت  غري  حيحة وتبطل 
و  تنفذ عرع  ، وقد تؤدي  ذو اظتف لفة إ  انعدام تصرف هت  كم  يف ح لة 

 اغتص ب السلطة عند إ دا  القرا  اإلدا ي.
وعية القهههرا  اإلدا ي، في هههب أن وحيهههث إن الهههبطالن يتصهههل ءلبحهههث يف جشهههر 

ي هههون التمييهههز بههه  د جتيههه، "القهههرا  الب طهههل والقهههرا  اظتعهههدوم" دتييهههزا  بههه  د جهههن 
عدم اظتشروعية فقد ي ون عدم اظتشروعية جسيم  ، ؽت  يؤدي إ  انعدام القهرا  
اإلدا ي، وقههد   يصههل عههدم اظتشههروعية إ   ههذا اضتههد جههن اصتسهه جة، بههل يقهها 

ؽتههه  يصهههري جعههه، القهههرا   -الق نونيهههة  –يسهههرية للق عهههدة النظ جيهههة عنهههد اظتف لفهههة ال
 اإلدا ي ءطال .

ف  نعهههههدام عنهههههدج  يفقهههههد القهههههرا  اإلدا ي الهههههذي تصهههههد و ج هههههة اإلدا ة عنصهههههرا  
جهههو راي  جهههن عن  هههرو، فهههال ي هههون  هههذا العمهههل جههه  زا  أو  هههحيح   و  يلحقههه، 

  الههههبطالن التقهههه دم، وجيههههوز ل ههههل  هههه حب جصههههلحة أن ين ههههرو و  ينفههههذو.وأج
اظتطلههههق في ههههون عنههههدج  تصههههد  ج ههههة اإلدا ة القههههرا  اإلدا ي ك جههههل العن  ههههر، 

 ول ن، ؼت لا للنصوص النظ جية.
والهههبطالن النسههه  ي هههون عنهههدج  تصهههد  اإلدا ة تصهههرف   جعيبههه   بعيهههب الرضههه  أو 
األ ليههههة، ف هههههذا التصههههرمل يظهههههل  هههههحيح   وينههههت  آاث و إ  أن حي ههههه  القضههههه ء 

 . ببطالن،
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قههر و ديههوان اظتظهه مل يف العديههد جههن قرا اتهه، جن هه  أنهه، قههر  " ن صتنههة  و ههذا اظتعهه 
 394تقههدير التعههويض قههد جههرغ تشهه يل   بعههد نفهه ن قههرا  غتلههس الههوز اء  قهه  

 ه على ؿتو خيه لا التشه يل الهذي نها عليه، نله  25/3/1398وات ي  
القههرا ، وجهه  كههه ن األجههر كهههذل ، فههان تشهه يل الل نهههة ي ههون قهههد وقههع ءطهههال  

فت، ح   النظه م اله  يبطهل عمل ه  ويبطهل القهرا ات الصه د ة؛ ابهتن دا  إليه، ظتف ل
إعم    لق عدة أن ج  بش علهى الب طهل ف هو ءطهل، وجهن جقتضهى نله  و زجه، 
إ  يعتههد ءلتعههويض الههذي قد تهه، الل نههة اظتههذكو ة عمهه  ضتههق بههدا  اظتههدع  جههن 

 ه، غتموعهة 1399/ق لع م 49/1 ه يف القضية  ق  1401لع م  13/86القرا   ق   أضرا 

 . 149ص  ه،1401لع م  اظتب دئ الشرعية والنظ جية
أج  يف ح لة اغتصه ب السهلطة والهن يقهر  القضه ء اإلدا ي ثق ه  ف هرة انعهدام 
القههرا  اإلدا ي، فههان ديههوان اظتظهه مل بعههد عرضهه   عليهه، و هها القههرا ات اإلدا يههة 

هنهه  قههرا ات جنعدجههة، حيههث الصهه د ة بشههذهن   هنهه  قههرا ات ءطلههة، ومل يصههف    
قر   نه،: "إنا ك نهت صتنهة التحقيهق الهن عه لت ا جعهة الهرايض للتحقيهق جهع 
اظتدع  قد أو ت بفصل، أتديبي   بقرا  جهن غتلهس ا  كمهة ووافهق جعه يل جهدير 
اصت جعههة علههى نلههه  إ  أن اصت جعههة قهههد توقفههت عههن إح لهههة القضههية إ  غتلهههس 

د اظتدع ، فان  ذا القرا  ي ون ءطهال  لعهدم ا  كمة وأ د ت قرا    بط  قي
( جهههن نظههه م أتديهههب 35التزاجههه، البهههدأ اظتشهههروعية ظتف لفتههه،  هههريح نههها اظتههه دة  

اظتوةف  وجشوء  بعيب عدم ا يتص ص لصدو و جن بلطة   دتله  إ هدا و 
 ه ، غتموعة 1399/ق لع م 529/1 ه يف القضية  ق  1400لع م  80/8قرا   ق   نظ ج  "
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  304ص  ه،1400يالل ع م  دئ الشرعية والنظ جية لديوان اظتظ ملاظتب 
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 الفصل األول
 

ويشتمل على ادلباحث  حقيقة حتصن القرار اإلداري يف الفقه والنظام
 التالية:

 ادلبحث األول: مفهوم حتصن القرار اإلداري يف الفقه والنظام.
يق ل حَتَصَّهَن، التحصن جشتق جن حصن  ادلطلب األول: التحصن يف اللغة:

 ، وقيل جعل حول، حصن   أي ديل اضتصن واحتمى ب،. اختذ حص ان  ووق ية

يقصد بتحصن القرا  ادلطلب الثاين: مفهوم حتصن القرار اإلداري يف النظام
 اإلدا ي  و عدم جواز اظتس س ب، بواء إبلغ  ، أو بحب،.

 هوم حتصهن القهرا  وقد ايتلفت عب  ة عراح النظ  والقوان ، يف التعبهري عهن جف
 اإلدا ي وأ رو، وءلت يل تعددت  ذو ا  اء.

يهههههذ ب أ هههههح ب  هههههذا الهههههرأي إ  أن حتصهههههن القهههههرا  اإلدا ي الثثثثثرأي األول:
 هههو أن ي هههون يف ح ههه  القهههرا   القههه نواظتشهههوب الف لفهههة غهههري جسهههيمة للنظههه م 

 . الصحيح، ويعت  القرا  كذن، قد  د  بليم   ويع جل على  ذا األب س
يهذ ب أ هح ب  هذا الهرأي إ  أن حتصهن القهرا  اإلدا ي ي هون  الثاينالرأي 

ءنقضهه ء جههدة دعههوغ اإللغهه ء، ؽتهه  يرتتههب عليهه، أن يسههقط اضتههق يف  فههع دعههوغ 
أن آاث  نلههه    تت ههه وز أن يصهههبح القهههرا  اإلدا ي ػتصهههن   وغهههري  اإللغههه ء، إ 

 ق بل للطعن ءإللغ ء.
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 الرتيهيا والقهرا  اإلدا ي، ويهذكر و ذا ؽت  قر و ديوان اظتظ مل حيهث يفهرق به 
"ي تسب حص نة تعصم، جن السحب أو اإلبط ل ج      هن  ي  أن األيري 
 هه، غتموعههة اظتبه دئ الشههرعية والنظ جيهة الههن 1401لعهه م  33/86قهرا   قه  

 . .  134 ه، ص1401قر هت   يئ ت وصت ن ودوا ر الديوان لع م 
 هههو أنههه، يرتتهههب علهههى انقضههه ء وفهههوات إ  أن الهههرأي الهههراجح  هههو الهههرأي األول و 

جواعيههههد الطعههههن ءإللغهههه ء، أن يتحصههههن القههههرا  اإلدا ي اظتعيههههب وىنيههههذ ح هههه  
 . القرا  السلي ، و ذا ج  ن ب إلي، كب   عراح النظ م والقض ء اإلدا ي

.ويب  على حتصن القرا  اإلدا ي الض  وانقض ء جيع د  فع دعوغ اإللغه ء أن 
.ويف نل  يذكر ديهوان اظتظه مل يف عهدم  حي   بعدم قبول الدعوغ ع ال  

قبولهه، لههدعوغ اظتدعيههة عهه ال ، "...حيههث إن اظتدعيههة مل تقهه  دعوا هه  إ  
 ه ات ي  إيداع    هحيفة الهدعوغ لهدغ الهديوان 2/8/1412بت  ي  

بعههد أن جتهه وزت جههدة السههت  يوجهه   بواحههد وعشههرين يوجهه   فمههن   ت ههون 
 ه يف القضية  قه  1412لع م  1/3/د/14ح    ق   دعوا   غري جقبولة ع ال "

  ه  ح   غري جنشو (.1412/ق لع م 1261/1
األيههذ البههدأ حتصههن نشثث ة حتصثثن القثثرار اإلداري يف يضثثا  ديثثوان ادلظثثا : .

القرا  اإلدا ي يف ديوان اظتظ مل مل يهت  رتلهة واحهدة، بهل دي هن تقسهي  نله  إ  
  الث جراحل ك لت يل:
حيههث يؤكههد نلهه  جهه  نصههت عليهه، اإلداري ضثثد األاثثراد:أواًل: حتصثثن القثثرار 

قواعد اظترافع ت واإلجراءات أجه م ديهوان  قواعد اظترافع ت واإلجراءات أج م ديوان اظتظ مل
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  ه.16/11/1409( وات ي  190اظتظ مل الص د ة بقرا  غتلس الوز اء  ق   
ء؛ فهههان عهههدم التهههزام جقهههدم الطعهههن جهههن نوي الشهههذن الواعيهههد  فهههع دعهههوغ اإللغههه 

 يرتتب علي، حتصن القرا  اإلدا ي أج م األفراد ضد دعوغ اإللغ ء.
جبهههدأ عهههدم اثنيثثثاً: عثثثدم حتصثثثن القثثثرار اإلداري ضثثثد ارهثثثة مصثثثدرة القثثثرار:

حتصههههن القههههرا  اإلدا ي ضههههد اصت ههههة جصههههد ة القههههرا ،  ههههد  بقههههرا   يئههههة 
  ه. 1423( لع م 9قرا   يئة الرتقيق غتتمعة  ق    التدقيق غتتمعة

ت علههى  يئههة التههدقيق غتتمعههة جسههذلة حتصههن القههرا ات اإلدا يههة،  ، حيههث عرضهه
كقرا ات التعي  أو اإلع دة للفدجة بعد جض  فرتة على ا لتح ق ءطتدجة ، 
حينم  يشوب  ذو القرا ات بعض العيوب الن لو تنب هت عته  ج هة اإلدا ة ظته  

زجههة فانهه، أ ههد هت ؛ فقههر ت  نهه، "ل هه  تتمتههع القههرا ات اإلدا يههة ءضتصهه نة الال
يتعهههه  أن ت ههههون بههههليمة جههههن كههههل عهههه  بة وأن يراعههههى يف إ ههههدا    األعهههه  ل 
واألوضههه ع اظتقهههر ة نظ جههه  ، وأن ي هههون الب عهههث علهههى إ هههدا    جشهههروع   أيضههه  ، 
وءلت يل فال جيوز القول بتحص  القرا ات اإلدا ية اظتف لفة للنظه م يف جواج هة 

 ج ة اإلدا ة؛ إ  بن ء على نا  ريح 
يؤكهههد  هههذا اظتبهههدأ جههه  نصهههت عليههه، قواعهههد اظترافعههه ت واإلجهههراءات أجههه م ، وؽتههه  

الههديوان جهههن حتديهههد قواعهههد للطعهههون اظتقدجهههة جهههن نوي الشهههذن إللغههه ء القهههرا ات 
اإلدا ية، ومل تتضمن  ذو النصوص جه  دينهع ج هة اإلدا ة جهن إ هدا  القهرا ات 

 الن تست دمل تصحيح األوض ع اظتف لفة لألنظمة واللوا ح
أن تبش  يئهة التهدقيق غتتمعهة لهذل  الهرأي وإن كه ن له، جه  يه  و، إ   ويف  أي 
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أن فيهههه، ؼت لفههههة ظتهههه   ههههو جسههههتقر عليهههه، يف القضهههه ء اإلدا ي جههههن حتصههههن القههههرا  
اإلدا ي ِقبَههههل ج هههههة اإلدا ة جصههههد ة القهههههرا ، وؼتهههه لا لألح ههههه م ال ثههههرية الهههههن 

ضه   ن  د ت جن ديوان اظتظ مل ك  هة قضه ء إدا ي، والقهول بغهري نله  يقت
اضتههديث عههن حتصههن القههرا  اإلدا ي جههن غههري ف  ههدة؛ ألنهه،   يههت  التع جههل جههع 

 ج ة اإلدا ة واألفراد على  ذا اظتبدأ بل ينظر ل ل جن م  نظرة ي  ة.
وؽت  يؤكد فس د  ذا اظتبدأ العدول عن، جهن قبهل  يئهة التهدقيق غتتمعهة و هذا ؽته  

 بومل يتضح يف النقطة الت لية.
و ههذا  ههو القثثرار اإلداري ضثثد األاثثراد وارهثثة مصثثدرة القثثرار:اثلثثثاً: حتصثثن 

اظتبههدأ األيهههري الهههذي ابههتقر عليههه،  أي ديهههوان اظتظههه مل ءلقههرا  الصههه د  جهههن  يئهههة 
 .    ه. 1429( لع م 84 ق    غتتمعةاظتظ مل  بديوان  قرا   يئة التدقيق التدقيق غتتمعة

دول عهن اجت  د ه  حيث  فعت إلي   إحدغ دوا ر التهدقيق جهذكرة تطلهب العه
السههه بق ، وقهههد يلصهههت  يئهههة التهههدقيق غتتمعهههة إ  أن: "...التحصهههن وعدجههه، 

 يت  ن  م  جبدآن:
احههرتام اظتشههروعية وا لتههزام  هه  و ههذا حيههت  علههى اإلدا ة إجههراء تصههرف هت   األول:

 دايل حظرية النظ م دون غت وزة. 
لقههههرا ات وعههههدم ابههههتقرا  األوضهههه ع الوةيفيههههة ، و ههههذا يسههههتلزم حتصههههن ا الثثثثثاين:

 اظتس س    بعد جض  اظتدة ا ددة للطعن علي   أج م القض ء .
وللتوفيههق بههه   هههذين اظتبهههدأين اظتتع  ضههه ، فانههه، دي هههن اعتبههه   حتصهههن القهههرا ات 
اإلدا يهههة اظتعيبهههة  هههو األ هههل، وا بهههتثن ء  هههو عهههدم التحصهههن، ونلههه  ءلنسهههبة 
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وا  ".وج  ن بهههت إليههه،  يئهههة للقهههرا ات اظتعيبهههة غهههري اصتهههديرة ءضتم يهههة اظتقهههر ة لسههه
التدقيق غتتمعة أيريا   و اظتستقر يف النظ م والقض ء اإلدا ي، كم  أنه، اظتتوافهق 

 جع قواعد اظترافع ت واإلجراءات أج م ديوان اظتظ مل.
حتصهههن القهههرا   ادلطلثثثب الثالثثثث: مفهثثثوم حتصثثثن القثثثرار اإلداري يف الفقثثثه:

أعمههه ل اصت ههه ت اإلدا يهههة، فيمههه  اإلدا ي كنتي هههة لرق بهههة القضههه ء اإلدا ي علهههى 
تصد و جن أواجر وقرا ات، فقد تطهرق له، علمه ء الشهريعة اإلبهالجية ببي نه، جهن 
يهالل بيه هن  وابهتنب ط   ألح ه م تصهرمل الراعه  علهى الرعيهة وضهوابط  ، اله  
 يف نلهه  جهه  يصههد و جههن أواجههر وقههرا ات   ختهه لا أح هه م الشههريعة اإلبههالجية

علهههههى أن جههههه    خيههههه لا نصهههههوص الشهههههريعة  –يهههههرزت      –.وابهههههتقر  أي ههههه  
اإلبههالجية أو قواعههد   الع جههة، وحيقههق اظتصههلحة دنيويههة ك نههت، أو أايرويههة  ههو 

 جن عرع  
فههانا تقههر  أن فق هه ء الشههريعة اإلبههالجية اعتمههدوا كههل جهه  فيهه، جصههلحة يف بنهه ء 

ح ت األح ههههه م؛ ومل يلزجهههههوا أنفسههههه   حههههه ل تقريهههههر األح ههههه م الشهههههرعية الصهههههطل
ج جههدة أو عهه لي ت ء ههدة، إوهه  أبسههوا أح هه ج   علههى جبهه دئ أ ههيلة حتمهه  
اضتقههههوق وحتهههه فر علههههى اضتههههرايت، وتضههههمن ابههههتقرا  األوضهههه ع وانتظهههه م عههههؤون 
النههه س علهههى جهههن   حيقهههق عتههه  السهههع دة يف الهههدا ين، فانههه، يتعههه  القهههول إن جههه  

اظتع  ههههر انت ههههى إليهههه، القضهههه ء اإلدا ي جههههن حتصههههن القههههرا ات اإلدا يههههة الف وجهههه، 
جقبوٌل يف الفق، اإلبالج ،   بيم  إنا أيذان ء بتثن ءات الوا دة على  ذا 
اظتبدأ، وءلت يل دي ن اعتم د اظتف وم الذي  جحهت لتحصهن القهرا  اإلدا ي يف 
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 النظ م. 
 ادلبحث الثاين مشروعية حتصن القرار اإلداري يف الفقه والنظام

  داري يف النظام:ادلطلب األول: مشروعية حتصن القرار اإل
 هو بهي دة جبهدأ اظتشهروعية،  -الق نونيهة  –إنا ك ن األ ل يف الدولهة النظ جيهة 

فان األيذ  ذا اظتبدأ علهى إطالقه،، يهؤدي إ  القهول بعهدم دتتهع القهرا  اظتعيهب 
، ج مههههه  طهههه ل عليههههه، الههههزجن بتلههههه  -القهههه نون  –الههههذي  هههههد  ؼت لفهههه   للنظههههه م 

جهههه م القضههههه ء دون التقيههههد اليعهههه د جعههههه ، اضتصهههه نة، وإج هههه ن الطعهههههن إبلغ  هههه، أ
والسههههم ح صت ههههة اإلدا ة بسههههحب، والرجههههوع فيهههه، يف كههههل وقههههت، إعمهههه    لسههههي دة 
الق نون، ول ن  ذا اظتبدأ يصطدم البدأ آير يتمثل يف ضرو ة ابتقرا  اضتقوق 
واظتراكهههز النظ جيهههة والشفصهههية الهههن تنشهههذ لألفهههراد جهههن تلههه  القهههرا ات اظتف لفهههة 

رو  وقت جعقهول علهى بقه ء القهرا  اظتعيهب، يولهد  قهة جشهروعة للنظ م، إن إن ج
لدغ األفراد يف الوضع اظترتتب علي،، وحيول، جهن ح لهة واقعيهة إ  ح لهة ق نونيهة 
تولههههد حقوقهههه   جشههههروعة وجراكههههز، كمهههه  ينشههههب لألفههههراد حقوقهههه   جشههههروعة جيههههب 
زت يت ههه .وجرو  تلههه  اظتهههدة يوجهههد نوعههه   جهههن التقههه دم الهههذي يسهههقط عيهههب عهههدم 

شههروعية، وي سههب القههرا  الصههفة اظتشههروعة، ؽتهه  دي ههن القههول  ن القههرا  غههري اظت
و ههذا ب اظتشههروع ي تسههب بعههد جضهه  تلهه  اظتههدة حصهه نة جههن اإللغهه ء والسههح

كم  أن نله  اظتبه دئ جسهتقر     و ج  ابتقر علي، قض ء غتلس الدولة اظتصري
 قضههه ء كذ هههل يف قضههه ء ديهههوان اظتظههه مل، وؽتههه  يهههدل علهههى األيهههذ  هههذا اظتبهههدأ يف

ديههههوان اظتظهههه مل، التصههههريح البههههدأ حتصههههن القههههرا  اإلدا ي اظتعيههههب يف العديههههد جههههن 
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األح  م .وجن نله  أنه، يقهر  أن جهن خيه لا عهروط التعيه  اظتنصهوص علي ه  
ءلنظهه م، ؼت لفهه ت تههؤدي إ  بطههالن القههرا  اإلدا ي، يرتتههب علههى نلهه  جههواز 

   إبلغهه ء نلهه  القههرا  الطعههن يف القههرا  أجهه م القضهه ء، وللقضهه ء أن يصههد  ح مهه
بشهههرط جراعههه ة الطعهههن ءظتهههدد ا هههددة نظ جههه  ، وإ  فهههان القهههرا  يتحصهههن الضههه  
تلهههه  اظتههههدة، حيههههث نكههههر  نهههه، "وألن كهههه ن تعيهههه  اظتههههدع  يف وةيفههههة جنههههدي 

 ههه قههد جهه ء جعيبهه   ظتف لفتهه، لنظهه م 2/1/1392ءضتههرس الههوطش اعتبهه  ا  جههن 
 هههه 1/2/1391وات يههه   5  م/اظتهههوةف  العههه م الصههه د  ءظتربهههوم اظتل ههه   قههه

... إ  أن  ههذا العيههب الههذي عهه ب قههرا  تعيهه  اظتههدع  ءضتههرس الههوطش لههيس 
جن العيوب اصتو رية الن تصم، ء نعدام بل إن  ذا القرا  ق    وجنهت  ل  فهة 

 ههه يف القضههية  قهه  1407لعهه م  3/ت/145ح هه   يئههة تههدقيق القضهه اي  قهه   آاث و النظ جيههة"

 . ه  ح   غري جنشو (.1405/ ق لع م 1200/1
كمهه   ههرح ديههوان اظتظهه مل البههدأ حتصههن القههرا  اإلدا ي وأ ههب  عليهه، اظتشههروعية، 
حيههث نكههر  نهه، "ؽتهه    جههدل فيهه، أن قههرا  تعيهه  اظتههدع    ءظتف لفههة 
ألح هههه م النظهههه م الههههذي كهههه ن حي هههه  واقعههههة إعهههه دة تعيينهههه، آنههههذا  إ  أن 

دا يهههة قهههد يرتتهههب علي ههه  جهههنح اظتسهههتقر يف الفقههه، اإلدا ي أن القهههرا ات اإل
حقوق أو إنشه ء جراكهز نظ جيهة لألفهراد وإنا عه ب بعهض  هذو القهرا ات 
عيهههوب نظ جيهههة فاهنههه  ت هههون ق بلهههة لةبطههه ل أي دي هههن اضت ههه  ببطالهنههه  
قضهه ء إنا طعههن في هه  نو اظتصههلحة كمهه  دي ههن صت ههة اإلدا ة أن تسههحب 

 بليههههة  ههههذو  ههههذو القههههرا ات إنا انتب ههههت ظتهههه  في هههه  جههههن ؼت لفهههه ت ول ههههن ق
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القرا ات لةبط ل   تظل بيف   جسلط   على  ق ب األفراد أبد الد ر ظت  
يف نل  جن تع  ض جع ج  توجب، اظتصلحة الع جة جن ابتقرا  األوضه ع 
وبث الثقة ب  اإلدا ة واألفراد وبد الذ ا ع أج م اظتن زع ت واظتش حن ت 

 هههدو  القهههرا  ولههذا ابهههتقر الفقههه، علهههى أنههه، إنا جضههت جهههدة جعينهههة علهههى 
دون أن يههههت  الطعههههن فيهههه، أو يههههت   -وحيههههدد   النظهههه م عهههه دة  -اإلدا ي 

بحب، إدا اي  فان، يظل  غ  ج  به، جهن عيهوب ق  مه   وجنت ه    اث و عهذن، 
 هه 1412لعه م  1/ت/161ح    يئة تدقيق القضه اي  قه   عذن القرا  الصحيح"

  ه. 1410/ق لع م 3634/1يف القضية  ق  
جع ع ت التق عد بصرمل جع ش اظتهدع ، لعهدم قيه م  كم  ألزم جصلحة

اجتن ع   على أب س بهلي ، ولتحصهن قهرا  تعيه  اظتهدع  فهذكر : "أن الث بهت 
أن اظتدعى علي ه  مل تطعهن يف قهرا  تعيه  اظتهدع ، ومل تطلهب إلغه ءو بهواء قبهل 
 دو  قواعد اظترافع ت واإلجراءات اظتشه   إلي ه  أو يف يهالل اظتواعيهد ا هددة 

عههد ات يهه  العمههل  هه ،  غهه   بههوت علم هه  ءلقههرا  وإيط   هه  بهه،.... فمههن   ب
ي هههون القهههرا  قهههد حتصهههن ءنقضههه ء جواعيهههد الطعهههن فيههه، وتلتهههزم اظتهههدعى علي هههه  
 عمهه ل آاث و النظ جيههة، وحيههث أنهه، بنهه ء علههى نلهه  كهه ن  فههض اظتههدعى علي هه  
  ههرمل اظتعههه ش اظتسههتحق للمهههدع  يعهههد غههري قههه    علهههى أبهه س بهههلي ، كمههه   
يقبهل جن ه  الههدفع بهبطالن القههرا  بعهد أن أقهه م اظتهدع  دعههواو وبعهد أن انقضههت 

ح هه   يئههة تههدقيق  اظتواعيههد ا ههددة للطعههن فمههن   يتعهه  إلزاج هه  بصههرمل اظتعهه ش"
 هههه  ح ههه  غهههري 1411، لعههه م 1570 هههه يف القضهههية  قههه  1413/ت/العههه م 28القضههه اي  قههه  
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 .جنشو (.
حتصهن القهرا  اإلدا ي ءنقضه ء جواعيهد  فهع واضتقيقة أنه، إبقهرا  جشهروعية جبهدأ 

دعههههوغ اإللغهههه ء وإن كهههه ن جقههههر ا  لههههدغ القضهههه ء وعههههراح النظهههه م اإلدا ي؛ فانهههه،  
 كذل  دتلي، رتلة جن اظتص ف والفوا د الن   دي ن جت  ل   وجن  :

 ابتقرا  اظتراكز النظ جية واضتقوق اظت تسبة. أواًل:
 قرا  اإلدا ي.إضف ء اعتيبة وا حرتام على ال اثنياً:
 نشر الثقة اظتتب دلة ب  الفرد وج ة اإلدا ة ثيث يطمئن األفراد.  اثلثاً:
 التقليل جن اظتن زع ت اإلدا ية رابعاً:

 ذا له، وجه، جعته   ادلطلب الثاين: مشروعية حتصن القرار اإلداري يف الفقه
عتبهه   يف الفقهه، اإلبههالج ، حيههث اظتههدد جعتهه ة يف حتقيههق اظتصهه ف، كمهه  أن  

اظتهههدد يف األح ههه م الشهههرعية جصههه ف  اجحهههة وواضهههحة، ل وهنههه  حتقهههق جصههه ف 
ع جة وجعت ة، و و  اعتب   اظتدد يف األح  م الشرعية تظ ر يف عدة أح  م، 

 وجن   على ببيل اظتث ل   اضتصر ج  يل :
أي أن حيلا الزوج الق د  على الوطء، ءهلل تع   أو  فة جهن أواًل: اإليال :

 إ  يطذ زوجت، جدة جعينة زا دة على أ بعة أع ر.  ف ت،،
ْن األ ل في، قول، تعه  :  ثُهٍر اَثِْ ْْ لِّلَِّذيَن يُثْؤُلوَن ِمن نَِّسآِئِهْم تَثَربُُّص َأْربَثَعثِة َأ

يثثثثٌع  ّللََّ ٱاَثثثثِْنَّ  لطَّثثثثاَلقَ ٱَوِإْن َعَزُمثثثثوْا * َغُفثثثثوٌر رَِّحثثثثيمٌ  ّللََّ ٱاَثثثثآُ وا اَثثثثِْنَّ  َسَِ
 (.227-226، ا يت ن  البقرةبو ة  َعِليمٌ 

فَنزلت  ذو ا يهة إلبطه ل عمهل اصت  ليهة وظته  فيه، جهن اإلضهرا  ءلزوجهة، وكمه   
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" و ههههو ءظتعهههه  اإلدا ي مل   وي عههههن ابههههن عب س"يههههدع     أديهههه   و  نات بعههههل 
عت  اظتدة فترتبا أي تنتظر، فهان  يستقر جركز   النظ ج ، فلذل  جعل  

ب على قول جن ق ل إن الف ء الهوطء، وإ  أجه  علهى ف ء الزوج و جع أو وط
 الطالق أو طلق اجرأت، اضت ك  إنا اجتنع عن طالق زوجت،. 

واضت   ءعتب   اظتدد جعت  يف اظتطلقة الرجعية ، ق ل   اثنياً: الطالق الراعي:
بهو ة البقهرة، ا يهة   ٍ يَثتَثَربَّْصَن ِِبَنْثُفِسِهنَّ َثالَثََة يُثُرو   ْلُمطَلََّقاتُ ٱوَ  تعه  : 

 228.) 
.و ذا إو  ك ن  بتقرا  اظتركز النظ ج  واألبري للمرأة، وح    يطول األجهر 
 هه  دون حتديههد وضههع   وابههتمرا  األضههرا   هه ، بههل تصههري جطلقههة الضهه  اظتههدة 

 ودت ن جن الزواج بغري جطلق  .
فهههان  فهههانا ايتههه   إجضههه ء العقهههد أو جضهههت اظتهههدة دون فسهههف،،اثلثثثثاً: اخليثثثار:

األ ل يف العقد بعد إبراج، اجتنه ع انفهراد أحهد الع قهدين بفسهف،، وعلهى نله  
 دي ن القي س على بعض أنواع اطتي   على جسذلة حتصن القرا  اإلدا ي.

و ههو حهههق الع قههد يف إجضههه ء العقههد أو  دو يف غتلهههس العقهههد،  اخيثثار اسلثثث :
 . جنذ التع قد إ  التفرق أو التف ير

 فعلهههههههههههى قهههههههههههول جهههههههههههن قههههههههههه ل  يههههههههههه   اجمللهههههههههههس و ههههههههههه  الشههههههههههه فعية، واضتن بلهههههههههههة، 
"البيع ن كل واحهد جن مه  ءطتيه   علهى  ه حب، جه   ج  و د عن، ل والظ  رية

 .(.3853 واو جسل  يف  حيح، حديث  ق    مل يتفرق  إ  بيع اطتي  "
و هههذا األ هههر  نت ههه ء جهههدة اطتيههه   يشهههب ، األ هههر اظترتتهههب علهههى انقضههه ء جواعيهههد 
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طعهههن يف القهههرا  اإلدا ي، وجههه  يلهههزم جهههن ترتهههب أ هههر نلههه  جهههن حتصهههن القهههرا  ال
اإلدا ي  ولو ك ن جعيب  ( ضد السحب واإللغ ء، ويتضح نل  أكثر يف ييه   

 الشرط.
يي   الشهرط  هو حهق يثبهت ء عهرتاط ألحهد اظتتع قهدين رابعاً: خيار الشرط:

 . أو كلي م  خيول جشرتط، فس  العقد يالل جدة جعلوجة
و كفيههه   اجمللهههس جهههن إضههه فة الشههه ء لسهههبب،، ف لشهههروط  هههو بهههبب وجهههود و ههه

اطتيهههه   و ههههو ؽتهههه  اتفههههق عليهههه، األ مههههة األ بعههههة جههههن اضتنفيههههة واظت ل يههههة والشهههه فعية 
 .  واضتن بلة، واعتب  و جشروع   

لرجههل  جههن األنصهه   وك نههت بلسهه ن،  وقههد و د فيهه، أح ديههث عههدة جن هه  قولهه، 
: "إنا  غه  يف البيهع فقه ل له،  بهول   أن، ي لو ٌة يش و إ   بول   

ءيعههت فقههل   يالبههَة   أنههت ءطتيهه   يف كههل بههلعة ابتعت هه   ههالث ليهه ل  فههان 
 قه   يف السهنن ال ه غ أيرجه،  هذا اللفهر البي قه   ضيت فذجس  وإن بفطت فه  دد"

وأ ههل، يف ، (4/6( نصههب الرايههة للزيلعهه   2355اضتههديث  قهه   ،بههنن ابههن ج جهه، (،10239 
 ( 0683  اضتههديث  قهه  جسههل (، و 043ص  ، (7112   قهه  البفهه  ي أيرجهه،صهحيح ،فقد ال
. 

واظتهههراد  هههذا اطتيههه   أنههه، اعهههرتاط يبديههه، أحهههد اظتتع قهههدين أو كالمهههه  عنهههد العقهههد، 
ثيث ي ون لص حب، اضتق يف فسه  العقهد أو إجضه  ، يهالل جهدة جعينهة، ويف 
أ ن ء تل  اظتدة إنا فس  العقد  راحة  أو ال  يعت  فسهف   د لهة، اعته  العقهد  

يف فسههف، حهه  جضههت  كههذن مل ي ههن، وإن أجضههى العقههد أو مل يسههتعمل حقهه،
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 . اظتدة ا ددة؛ زال حق اطتي   و    العقد ءات   زج   
و ذا  و األب س الذي يقوم علي، جبهدأ حتصهن القهرا  اإلدا ي وإكسه ب، ح لهة 

 القرا  اظتشروع، 
و هههو الغ  هههب الهههذي   يعهههرمل جوضهههع،، و  يعلههه  حي تههه، أو خامسثثثاً: ادلفقثثثود:

 .جوت،
جقهههه م تفصههههيل وإيضهههه ح، فههههانش أنكههههر جهههه  أو دو والهههه  أن اظتقهههه م جقهههه م قيهههه س   

اضتن بلههة يف جسههذلة تههربا زوجههة اظتفقههود ل هه  حتههل لههألزواج جههن بعههدو  عتبهه  و 
 جيت   ح م   ف ظتفقود عند اضتن بلة قسم ن: 

 جن انقطع ي و لغيبة ة  ر   السالجة – 1
 .ة  ر   اعتال ، أو يفقد يف ج ل  جن انقطع ي و لغيبة – 2

فهه ضت   يف اظتفقههود خيتلههها ءيههتالمل ح لههه،، فهه ظتفقود لغيبهههة ة  ر هه  السهههالجة 
 قو ن: 
 أن   يقس  ج ل، و  تتزوج اجرأت، ح  يتيقن جوت،. األول:
أن ينتظههر بهه، حهه  دتهه م تسههع  بههنة جههن يههوم فقههد ألن الغ لههب أنهه،    الثثثاين:

 يعيش أكثر جن  ذا، والرواية األيرغ أن اظتدة جفوضة إ  اجت  د اضت ك .
وأجههه  اظتفقهههود الهههذي ةههه  ر غيبتههه، اعتهههال ، فانههه، ينتظهههر بههه، أ بهههع بهههن  فتهههرتبا 

عهدة الوفه ة زوجت، أ بع بن ، فان مل يظ ر له، يه  قسه  ج له، واعتهدت اجرأته، 
 .  وحلت لألزواج و و اظتذ ب

والقول  ذا  و يف اضتقيقة ابتقرا  للمراكز النظ جية اظتتعلقهة   هل اظتفقهود جهن 
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زوجهههة  وجههه ل  وحقهههوق .واألح ههه م الشهههرعية اظتبنيهههة علهههى اعتبههه   للمهههدد كثهههرية، 
وألمهية اظتدد يف حتديد اضتقوق، فان، قد أيهذ  ه  يف نظه م اظترافعه ت الشهرعية، 
وقواعد اظترافع ت واإلجراءات أج م ديوان اظتظ مل. فف  نظه م اظترافعه ت الشهرعية 
نصت اظت دة الث جنة والسبعون بعد اظت  ة "جدة ا عرتاض بطلب التمييز  ال ون 
يوجههه  ، فهههان مل يقهههدم اطتصههه  اعرتاضههه   يهههالل  هههذو اظتهههدة بهههقط حقههه، يف طلهههب 

( وات يههه  21لصههه د  ءظتربهههوم اظتل ههه   قههه   ( جهههن نظههه م اظترافعههه ت ا178اظتههه دة   التمييهههز..."
  ه20/5/1421

وأجههه  قواعهههد اظترافعههه ت واإلجهههراءات أجههه م ديهههوان اظتظههه مل فقهههد تضهههمنت 
اظتههه دة اضت ديهههة والثال هههون جنههه، أن "علهههى الهههدا رة الهههن أ هههد ت اضت ههه  أن تعلههه  
ا  هههوم عليهههه، بعهههد تسههههليم، نسهههفة إعههههالم اضت ههه ،  ن لهههه، أن يطلهههب تههههدقيق 

ال ه  يوجه   جهن ات يه  تسهليم، نسهفة إعهالم اضت ه ، وأنه، إنا مل اضت   يهالل  
يطلههههب تههههدقيق اضت هههه  يههههالل تلهههه  اظتههههدة فههههان اضت هههه  ي ههههون يف حقهههه، هن  يهههه   

 وواجب النف ن".
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 كيفية حتصن القرار اإلداري يف الفقه والنظامادلبحث الثالث  
عربيههة يف اظتمل ههة الادلطلثثب األول: كيفيثثة حتصثثن القثثرار اإلداري يف النظثثام:

( جههن نظهه م ديههوان اظتظههه مل 13السههعودية فقههد نصههت الفقههرة  ب( جههن اظتهه دة  
ختهههتا ا ههه ك  اإلدا يهههة ءلفصهههل يف ا  : ب( دعههه وغ إلغههه ء القهههرا ات :"…

اإلدا يهههههة الن   يهههههة الهههههن يقهههههدج   نوو الشهههههذن، جههههه  كههههه ن جرجهههههع الطعهههههن عهههههدم 
الههنظ  ا يتصهه ص و وجههود عيههب يف الشهه ل أو عيههب يف السههبب أو ؼت لفههة 

( جهههن نظههه م ديهههوان اظتظههه مل:"يب  نظههه م 25واللوا ح....".كمههه  نصهههت اظتههه دة  
.ولههههذل   اظترافعهههه ت أجهههه م ديههههوان اظتظهههه مل قواعههههد اظترافعهههه ت واإلجههههراءات أج جهههه،"

نصههت اظتهه دة الث لثههة جههن قواعههد اظترافعهه ت واإلجههراءات أجهه م ديههوان اظتظهه مل علههى 
إلجراءات أج م ديوان اظتظه مل الصه د ة بقهرا  غتلهس الهوز اء ح لي   جيري العمل بقواعد اظترافع ت وا أن،

 هههه، و نههه   جشهههروع لقواعهههد اظترافعههه ت واإلجهههراءات أجههه م 16/11/1409( وات يههه  190 قههه   
 : ( جن نظ م ديوان اظتظ مل اصتديد.25ديوان اظتظ مل إنف نا  للم دة  

"فيم  مل يرد ب، نا ي ص جيهب يف الهدعوغ اظتنصهوص علي ه  يف الفقهرة "ب" 
جن اظت دة الث جنة جن نظ م ديوان اظتظ مل أن يسبق  فع   إ  الهديوان الهتظل  إ  
اصت ة اإلدا ية اظتفتصة يالل بت  يوج   جن ات ي  العل   ذا القرا ، ويتحقهق 

اصتريدة الرشتية إنا تعذ  اإلبهال ،  العل  ب، إببال  نوي الشذن ب، أو بنشرو يف
وءلنسهههبة إ  القهههرا ات الصههه د ة قبهههل نفههه ن  هههذو الال حهههة فتبهههدأ اظتهههدة ا هههددة 
للتظل  في   جن ات ي  نف ن  . وعلى اصت ة اإلدا يهة أن تبهت يف الهتظل  يهالل 
تسهههع  يوجههه   جهههن ات يههه  تقدديههه،، وإنا  هههد  القهههرا  ءلهههرفض وجهههب أن ي هههون 
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جضههه  تسهههع  يوجههه   علهههى ات يههه  تقهههدو الهههتظل  دون البهههت فيههه، جسهههبب  ، ويعتههه  
الث بهههة  هههدو  قهههرا  برفضههه،.وترفع الهههدعوغ إن مل ت هههن جتعلقهههة بشهههئون اطتدجهههة 
اظتدنية إ  الديوان يهالل بهت  يوجه   جهن ات يه  العله  ءلقهرا  الصه د  ءلهرفض 

علقهة أو جض  التسع  يوجه   اظتهذكو ة دون البهت فيه،.أج  إنا ك نهت الهدعوغ جت
بشههئون اطتدجههة اظتدنيههة فيتعهه  قبههل  فع هه  إ  الههديوان الههتظل  إ  الههديوان العهه م 
للفدجة اظتدنية يالل بت  يوج   جن ات ي  العل  ءلقرا  الص د  برفض التظل  
أو انقضههه ء جهههدة التسهههع  يوجههه   ا هههددة لل  هههة اإلدا يهههة دون البهههت فيههه، وعلهههى 

ت يف الهتظل  يهالل بهت  يوجه   جهن ات يه  الديوان العه م للفدجهة اظتدنيهة أن يبه
وإنا  د  قرا  الهديوان العه م للفدجهة اظتدنيهة بهرفض الهتظل  أو جضهت  تقددي، 

اظتهههدة ا هههددة لههه، دون البهههت فيههه، جههه ز  فهههع الهههدعوغ إ  ديهههوان اظتظههه مل يهههالل 
تسههع  يوجهه   جههن ات يهه  العلهه  ءلقههرا  الصهه د  ءلههرفض أو انقضهه ء السههت  يوجهه   

دون البههت يف الههتظل  ، وجيههب أن ي ههون قههرا  الههديوان العهه م للفدجههة اظتههذكو ة 
اظتدنيهههة بهههرفض الهههتظل  جسهههبب  .وإنا  هههد  قهههرا  الهههديوان العههه م للفدجهههة اظتدنيهههة 
لصههه ف اظتهههتظل  ومل تقههه  اصت هههة اإلدا يهههة بتنفيهههذو يهههالل  ال ههه  يوجههه   جهههن ات يههه  

جههه   الت ليهههة عتهههذو إبالغههه، جههه ز  فهههع الهههدعوغ إ  ديهههوان اظتظههه مل يهههالل السهههت  يو 
 اظتدة". 

وتبهههدأ اظتهههدة جهههن ات يههه  النشهههر أو إعهههالم  ههه حب الشهههذن بههه،  هههذا يف القههه نون 
اظتصري ، أج  يف النظ م السعودي، فان اظتدة تبدأ جن ات ي  العل   هذا القهرا ، 
وقهد حهدد اظتهنظ  أوجه، العله  ءلقهرا  بطهريق  مهه : إبهال  نوي الشهن ءلقهرا ، 
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الرشتيههة إنا تعههذ  اإلبال .ويتحقههق العلهه  ءلقههرا  اإلدا ي  أو بنشههرو يف اصتريههدة
( جههن قواعههد 3يف النظهه م السههعودي إببالغهه، لههذوي الشههذن طبقهه   لههنا اظتهه دة  

اظترافع ت، وجهن  نه  تبهدأ جهدة الطعهن ءلقهرا  اإلدا ي، الهن يرتتهب علهى فواهته  
ا  حتصهههن القهههرا  اإلدا ي ضهههد اإللغههه ء والسهههحب. ول ههه  يتحقهههق العلههه  ءلقهههر 

 جيب أن ي ون البال  ك جال.
أجهههه  النشههههر ف ههههو إعههههالم النهههه س وجههههن    هههه حب الشههههذن الحتههههوايت القههههرا ات 

وقههد نصههت علههى  الصهه د ة عههن اصت هه ت اإلدا يههة، حهه  ي ونههوا علههى بينههة جن هه 
جههن قواعههد اظترافعهه ت واإلجههراءات أجهه م ديههوان  -الث لثههة  –نلهه   ههراحة اظتهه دة 

اظته دة  إببالغ   أو النشهر إنا تعهذ  اإلبهال  اظتظ مل  ن عل  نوي الشذن يتحقق

 .( جن قواعد اظترافع ت واإلجراءات أج م ديوان اظتظ مل .3 
إ  أن القض ء اإلدا ي يف بعض الدول وجن   اظتمل ة وجصهر وفرنسه ، أضه مل 

 وبيلة اثلثة    عل  نوي الشذن ءلقرا  علم   يقيني   انفي   لل   لة. 
لهههه   هههه حب الشههههذن ءلقههههرا  بغههههري النشههههر أو ويقصههههد ءلعلهههه  اليقيههههش ع

اإلعههالن، كمهه  عههرمل العلهه  اليقيههش " ن يصههل القههرا  إ  علهه  األفههراد بطريقههة 
جؤكدة عن غري طريق اإلدا ة". و ن  يتحصن القرا  بفوات اظتدد ا ددة نظ جه   

 . والن يت  احتس    جن ات ي  نل  العل 
ضهههح   زجنههه   وجوضهههوع   فهههال ويقتضههه  ليتحقهههق أ هههرو أن ي هههون ػتهههددا  ووا

تشههههوب،، جههههن حيههههث ات يهههه   بوتهههه، أو عن  ههههر جوضههههوع،، عهههه  بة جههههن ةههههن أو 
 افرتاض.
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وقد أيدت نله  ا  مهة اإلدا يهة العليه إ  أن ديهوان اظتظه مل يف اظتمل هة  جهرغ 
على تضييق نط ق العل  اليقيش، ولذل  ف لدعوغ ت ون غري جقبولهة عه ال  ، 

اظتهه دة الث لثههة جههن قواعههد اظترافعهه ت واإلجههراءات أجهه م ءنقضهه ء اظتههدد ا ههددة يف 
ديههوان اظتظهه مل .وقههد  ههد  تعمههي  جعهه يل   ههيس ديههوان اظتظهه مل ءلني بههة ونهها يف 
البنههههد أو   علههههى أنهههه، : "تعتهههه  الههههدعوغ غههههري جقبولههههة عهههه ال  إنا مل ترفههههع وفقهههه   
 لألح هههه م اظتنصههههوص علي هههه  يف قواعههههد اظترافعهههه ت واإلجههههراءات أجهههه م الههههديوان،
وعلههههى وجهههه، اطتصههههوص األح هههه م اظتتعلقههههة ءظتط لبههههة اإلدا يههههة اظتسههههبقة والههههتظل  
الوجويب الس بق لل  ة اإلدا ية جصد ة القرا  واظتواعيهد اظتقهر ة لهذل  واظتواعيهد 
اظتقههر ة لرفههع الههدعوغ، واظتنصههوص علي هه  يف اظتههواد جههن الث نيههة وحهه  الرابعههة جههن 

( وات يههههههه  2ديهههههههوان اظتظههههههه مل ءلني بهههههههة  قههههههه   تعمهههههههي  جعههههههه يل   هههههههيس  القواعهههههههد اظتشههههههه   إلي ههههههه 
   ه3/4/1410

 ادلطلب الثاين: كيفية حتصن القرار اإلداري يف الفقه:
لقد ب    ببح ن، وتع   أن، أ بل الربل جن أجل إبهال  النه س وإعالج ه  
الهه  جيههب علههي   وجعههل نلهه  ح ههة علههي   ونلهه  يف آايت كثههرية .قهه ل 

َ  لُِيِضلَّ يَثْوماً بَثْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحّتَّى  ّللَُّ ٱَوَما َكاَن ببح ن، وتع  :  يُثبَثنيِّ
 (.115بو ة التوبة، آية   ذَلُم مَّا يَثتثَُّقونَ 

إ  أن، ليس  ن ل  جدة ػتددة لتحصهن القهرا  اإلدا ي يف الفقه،، جثهل جه   هو 
ػتدد يف النظه م، وجه  نله  إ  ألن حتديهد اظتهدة أجهر جهرتو  لهويل األجهر، 
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  يف األنظمهههههة الهههههن قهههههر ت ابتهههههداء  هههههذو القهههههرا ات ءلنشهههههر وقهههههد حهههههدد 
 .  -اإلع     –واإلعالن 

ولههذل  قههر  العلمهه ء يههرزت     وجههوب اإلعهه  د علههى القههرا  الصهه د  
بتولية القض ة، ونل  جن أجل أن يتوج، الش ود إ  البلد الذي ويل الق ضه  

الهذي ويل القضه ء فيه، القض ء في، ويقيمهون الشه  دة  نه  ، إ  إنا كه ن البلهد 
قريب   جن بلد ويل األجر، ثيهث دي هن أن يصهل يه  التوليهة بسه ولة ويشهيع يف 

 . البلد دون إق جة الش  دة
و نكهههر بعهههض أ هههل العلههه  : "... وحيتههه ج يف لهههزوم النظهههر إ  عهههرط زا هههد علهههى 
عهههروط العقهههد و هههو إعههه عة تقليهههد اظتهههو  يف أ هههل عملههه،؛ ليهههذعنوا ءلط عهههة لههه، 

 إ  ح م، و و عرط يف لزوم الط عة وليس عرط   يف نفون اضت  ".وينق دوا 
وجيههههب عهههه ر األواجههههر والقههههرا ات الههههن تتعلههههق بشههههؤون األفههههراد وإبيبهههه      هههه  
جب عرة ، وإنا مل يت  إيب   أ ح ب الشذن  ذو الطريقة؛ فان،   دي ن إلزاج   

 آباث   ، أو ا حت  ج    يف جواج ت  .
ات اظتتعلقهة ب  فهة النه س، فلمه  كه ن إبهال  ال  فهة الضهمون أج  األواجهر والقهرا  

 هههذو القهههرا ات بشههه ل جب عهههر فيههه، عسهههر وجشهههقة وحهههرج ، وكهههل جههه  فيههه، 
حههرج وجشههقة جرفههوع يف الشههريعة اإلبههالجية، يقههول   بههبح ن، وتعهه  : 

 286بو ة البقرة، آية   نَثْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها ّللَُّ ٱالَ ُيَالُِّف.) 

، أجهه  جهه   ة أل ههر اظتههدة يف الفقهه، اإلبههالج  فقههد بههبق اضتههديث عنهه،وأجهه  ءلنسههب
يتعلهههق الهههدة حتصهههن القهههرا  اإلدا ي؛ ف ظتسهههتقر يف الفقههه، اإلبهههالج  أن ترتيبههه ت 
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الدولههة والتنظيمهه ت دايلههة يف نطهه ق السي بههة الشههرعية، وويل األجههر  ههو الههذي 
 حيدد   وفق   ظت  تقتضي، جصلحة الن س.

ن اظتدة وكيفية انقضه    ، ولهيس  نه   جه  ويديل يف  ذا أح  م براي
دينهههع يف الشهههريعة اإلبهههالجية جهههن اعتبههه    هههذا، إ  إنا ي لفهههت قواعهههد العدالهههة، 
وعتههذا فانهه، دي ههن اإلح لههة ظتهه  نكههر يف النظهه م السههعودي فيمهه  يتعلههق ءألح هه م 

 التفصيلية لتحصن القرا  اإلدا ي.
 يشتبه بهمتييز حتصن القرار اإلداري عما  ادلبحث الرابع

عرفهههت ادلطلثثب األول: متييثثز حتصثثن القثثرار اإلداري عثثن أعمثثال السثثيادة:
أعم ل السي دة  هنه  "ط  فهة جهن أعمه ل السهلطة التنفيذيهة تتمتهع ثصه نة ضهد 
 ق بة القض ء اميهع  هو    أو جظ  ر ه ، بهواء يف نله   ق بهة اإللغه ء، و ق بهة 

 التعويض، و ق بة فحا الشرعية". 
  ، ف هههو أن  هههذو األعمههه ل تتصههها اليهههزات ي  هههة والسهههبب اظتوضهههوع

دتيز هه  عههن العمههل اإلدا ي العهه دي، ف هه  فعههال  أعمهه ل إدا يههة ول ن هه  تتميههز يف  
كثههري جههن األحيهه ن ءعههتداد الصههبغة السي بههية في هه ، أو ي ههون لههدغ اضت وجههة 

 .  جن األبب ب ج  تقتض  جصلحة الدولة أ  تعرض على اصتم و
 حيههث نصههت اظتهه دة الرابعههة عشههرة جههن نظ جهه، والههن و العمههل يف ديههوان اظتظهه مل

جنعهههت ديهههوان اظتظههه مل جهههن نظهههر عهههدة دعههه وغ، وجن ههه  أعمههه ل السهههي دة فهههذكرت 
 نههههه،: "  جيهههههوز  ههههه ك  ديهههههوان اظتظههههه مل النظهههههر يف الهههههدع وغ اظتتعلقهههههة  عمههههه ل 

 ه 19/9/1428( وات ي  78نظ م ديوان اظتظ مل الص د  ءظتربوم اظتل    ق    السي دة... "
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وجنع ديوان اظتظ مل جن نظر أعم ل السي دة جنصوص علي، يف نظ ج، الس بق بنا اظت دة الت بعة جهن 
 . ه.17/7/1402( وات ي  51نظ ج، الص د  ءظتربوم اظتل    ق   

ولنتههه    أعمههه ل السهههي دة، وحتصهههن   التلقههه    عهههن اإللغههه ء، فقهههد وضهههع الشهههراح 
قههرا ات اإلدا يههة األيههرغ، وجههن أ هه  عههدة جعهه يري لتمييههز أعمهه ل السههي دة عههن ال

  ذو اظتع يري ج  يل :
ويعتمههههد  ههههذا اظتعيهههه   يف حتديههههدو لطبيعههههة الباعثثثثث السياسثثثثي:  – 1

العمهههل علهههى النظهههر إ  ءعهههث إ هههدا و، فهههان كههه ن  هههذا الب عهههث بي بهههي    ن 
قصهههد إ  زت يهههة اصتم عهههة جهههن أعهههدا    يف الهههدايل واطتههه  ج؛ عهههد جهههن أعمههه ل 

 .   يديل يف نط ق القرا ات اإلدا يالسي دة، وج  عدا نل
 ههههو التمييههههز بهههه  الوةيفههههة ادلعيثثثثار ادلسثثثثتمد مثثثثن ذبيعثثثثة العمثثثثل ذاتثثثثه: – 2

اضت وجية الن تقوم    اضت وجة وب  الوةيفة اإلدا ية الن تتوعت  اإلدا ة، وبنه ء 
علهههى نلههه  ت هههون أعمههه ل السهههي دة الهههن تفلهههت جهههن  ق بهههة القضههه ء؛  ههه  تلههه  

ءلوةيفههههة اضت وجيههههة، أجهههه  األعمهههه ل الههههن تههههت  يف نطهههه ق  األعمهههه ل الههههن تتعلههههق
الوةيفههههة اإلدا يههههة؛ فاهنهههه  تصههههبح أعمهههه    إدا يههههة ختضههههع لرق بههههة القضهههه ء إلغهههه ء  

 . وتعويض   
والقتضى  ذا اظتعي   يصبح حتديهد القائمة القضائية ألعمال السيادة:  – 3

أعمهههه ل اضت وجههههة ونط ق هههه  أجههههرا  جرتوكهههه   للقضهههه ء ناتهههه،، وجهههه  علههههى الشههههراح إ  
الرجوع إ  األح ه م القضه  ية اظتتعلقهة  عمه ل اضت وجهة ضتصهر   وجتميع ه  يف 
ق  مههة تضههم   رتيعهه  .وعلى نلهه  فههان أعمهه ل اضت وجههة وفقهه   للق  مههة القضهه  ية 
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   :تت لى يف جب دئ أمه
 . األعم ل اظتنظمة لعالقة السلطة التنفيذية ءل ظت ن –أ 

 األعم ل اظتتعلقة ءلعالق ت الدولية. –ب 
 األعم ل اظتتعلقة ءضتر. –ج 

وجههههن يههههالل ابههههتقراء بعههههض األح هههه م النهههه د ة لههههديوان اظتظهههه مل بشههههذن أعمهههه ل 
السهههي دة أو أعمههه ل اضت وجهههة، دي هههن القهههول أن الهههديوان قهههد أيهههذ العيههه   

ق  مة القض  ية، حيث جعل اضتق ل، يف حتديد طبيعهة العمهل، وجه  إنا  ال
ك ن جن أعم ل السي دة جن عدج، حيهث نكهر: "أن القضه ء  هو اصت هة 
اظتفتصههة يف تقههدير الو هها النظهه ج  للعمههل اظتطههروح عليهه،...  ههل  ههو 
عمل إدا ي جن أعم ل اضت وجة ، خيتا بنظرو ، ءعتب  و جهن القهرا ات 

خيهههتا بنظر ههه  وفقههه   ضت ههه  اظتههه دة الث جنهههة جهههن نظ جههه، ، أو اإلدا يهههة الهههن 
عمال  جن أعم ل السي دة ديتنع علي، النظر في،، وفق   للم دة الت بعة جهن 
نظ جههه،... وأن الهههدا رة تهههرغ أن الطعهههن يف قهههرا  اإلدا ة يف تطبيهههق النظههه م 

اضت هه   جههن، عدجهه، لههيس جههن أعمهه ل السههي دة وخيههتا الههديوان بنظههر نلهه 
  ه  ح   غري جنشو (.1407لع م  3/ت/30 ق  
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 ادلطلب الثاين: متييز حتصن القرار اإلداري عن حتصينه
حتصهههه  القههههرا  اإلدا ي  ههههو: "حصهههه نة نظ جيههههة يضههههفي   اظتههههنظ  علههههى بعههههض  

 . القرا ات اإلدا ية  دمل ابتبع د   جن الرق بة"
والقههرا ات اإلدا يههة ا صههنة  هه : "ط  فههة جههن األعمهه ل اإلدا يههة تصههد  

يقهوم إبيراج ه   –على يالمل األ هل  –عن السلطة التنفيذية إ  أن اظتنظ  
 ".–الق نون  –جن  ق بة القض ء بنا نظ ج   ريح يرد يف  لب النظ م 

ات اإلدا يهههة جهههن  ق بهههة وجهههن  هههذو الهههدول الهههن أيهههذت بتحصههه  بعهههض القهههرا  
أجههه  يف اظتمل هههة فهههال يوجهههد نههها نظههه ج  لتحصههه  القهههرا ات ا ي دلقضههه ء اإلا

اإلدا ية بوغ ج  و د يف نظه م ديهوان اظتظه مل، حيهث نصهت اظته دة الرابعهة عشهر 
جنهه، علههى "   جيههوز  هه ك  ديههوان اظتظهه مل النظههر يف الههدع وغ اظتتعلقههة  عمههه ل 

القضه ء اإلدا ي جهن  السي دة ... أو ج  يصد و اجملل  األعلى للقض ء، وغتلس
( وات يههههههه  78اظتل ههههههه   قههههههه    ءألجهههههههر( جهههههههن نظههههههه م ديهههههههوان اظتظههههههه مل الصههههههه د  14م   قهههههههرا ات"

  ه.19/9/1428
 –التحصهه  النظههه ج   –أجهه  األ ههدامل واظتهه  ات لتحصهه  القههرا ات اإلدا يههة 

فقد  أغ البعض أن اظتنظ  قد يقوم بتحصه  بعهض القهرا ات اإلدا يهة لبواعهث 
 جن  :
د ي هون الب عههث جهن حتصهه  القهرا ات اإلدا يههة  هو  غبههة اظتههنظ  يف أنه، قهه – 1

 عدم عرقلة نش ط اإلدا ة.
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ويف  أيهه  أن بههطء إجههراءات التق ضهه    يهه   إطالقهه   ابههتبع د بعههض القههرا ات 
 اإلدا ية جن  ق بة القض ء.

كمهه  دي ههن أن ي ههون الب عههث جههن حتصهه  بعههض القههرا ات اإلدا يههة جههن   – 2
ضهه  ية، عنههدج  ت ههون القههرا ات ا صههنة وا دة يف أنظمههة جؤقتههة نطهه ق الرق بههة الق

 . وػتددة اظتدة
و  هههذا الب عهههث غهههري جستسههه  ، ف هههو بهههذل  يشههه ل هتديهههدا  ضتقهههوق وحهههرايت 

 اإلفراد،.
وقهههد يهههرغ الهههبعض أن نظريهههة حتصههه  القهههرا ات اإلدا يهههة تشهههتب، بنظريهههة أعمههه ل 
السي دة ا جع أن ف رة حتص  القرا ات اإلدا ية تعش الهنا علهى حتصهين   يف 
األنظمههة، و ههذا جهه  تضههمنت، أعمهه ل السههي دة حيههث د جههت بعههض الههدول علههى 

مه ل السهي دة  جواد دتنع القض ء جن النظهر يف أع –القوان   –تضم  األنظمة 
( جههن نظهه م ديههوان 14م   كمهه  يف نظهه م ديههوان اظتظهه مل بههنا اظتهه دة الرابعههة عشههر جههن

،كمهه  أن كههال جن مهه   ههه.19/9/1428( وات يهه  78اظتل هه   قهه    ءألجههراظتظهه مل الصهه د  
ديثل يرق   ظتبدأ اظتشروعية، وهتديدا  ضتقوق األفراد.إ  أن، دي ن بي ن الفرق ب  

 دا ية وأعم ل السي دة جن أوج، عدة جن أمه   :حتص  القرا ات اإل
ونل  أن غتلهههس الدولهههة الفرنسههه   هههو الهههذي أوجهههد جهههن حيهههث اظتصهههد : أواًل:

.ل هن جصهد  نظريهة   ألول جرة  ذو النظرية وأيهرج أعمه ل السهي دة عهن  ق بته،
 التحص  التنظيم   و النظ م نات،.
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اإلدا يهة غهري ػتهدد وغهري جن حيهث اجمل ل:نطه ق نظريهة حتصه  القهرا ات  اثنياً:
 ق بل للتحديد،.

وأيههههريا  يههههرغ الههههبعض أن الفههههرق بهههه  نظريههههة أعمهههه ل السههههي دة ونظريههههة حتصهههه  
القههرا ات اإلدا يههة، ي مههن يف أن أعمهه ل السههي دة  هه  النههذغ عههن  ق بههة القضهه ء 
بطبيعت  ، ل وهن  تتميز يف كثري جهن األحيه ن ءعهتداد الصهبغة السي بهية في ه ، 

تقتض  عدم عرض   على اصتم و .أج  نظرية حتص  القهرا ات  أو أن اظتصلحة
اإلدا ية، فاهن  ختضع لرق بة ا  ك  اإلدا ية بطبيعت  ، ول ن   أ هبحت الن ه ة 
جن  ق بة ا  ك  بنا نظه ج ، ولهذل  يطلهق علي ه  القهرا ات اإلدا يهة ا صهنة 

 . بتنظيم ت ي  ة
نطواين على يطو ة ءلغة وتشه الن ويف اضتقيقة أن كال  جن   ت  النظريت  ت

افتئههههه ات  علهههههى جبهههههدأ اظتشهههههروعية إلن   مهههههه  حهههههق ؼت  هههههمة جشهههههروعية القهههههرا ات 
 اإلدا ية.

فههان ك نههت نظريههة أعمهه ل السههي دة واج ههت انتقهه دات عههدة، واعت  هه  الههبعض 
نقطهههههة بهههههوداء يف جبههههه  اظتشهههههروعية، ل هههههون اإلدا ة تتحهههههر  كليههههه   جهههههن قواعهههههد 

فههان نظريههة حتصهه  القههرا ات  م نة للحههرايت الفرديههةاظتشههروعية، وختتفهه  كههل ضهه
وجههن نلههه  جههه    اإلدا يههة تصهههطدم ثههق قطعههه  ويطههري أ  و هههو حههق التق ضههه 

نهههها عليهههه، النظهههه م األب بهههه  للح هههه  يف اظتمل ههههة العربيههههة السههههعودية يف اظتهههه دة 
الس دبة واأل بع  جهن أن "القضه ء بهلطة جسهتقلة، و  بهلط ن علهى القضه ة 

لط ن الشهههريعة اإلبهههالجية"، وكهههذل  نههها اظتههه دة السههه بعة يف قضههه     لغهههري بههه
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م  واأل بع  جن أن "حق التق ض  ج فول ءلتسه وي للمهواطن  واظتقيمه ..."
وات يههههههههههه   90( جهههههههههههن النظههههههههههه م األب بههههههههههه  للح ههههههههههه  الصههههههههههه د  ءألجهههههههههههر اظتل ههههههههههه   قههههههههههه  أ/47( ،  46 

 . ه.27/8/1412

 الفصل الثاني

 
 نطاق حتصن القرار اإلداري

 ادلباحث التالية: ويشتمل على 
ودي ن حصر .القرار اإلداري القابل للتحصنادلبحث األول: 

 القرا ات اإلدا ية الق بلة للتحصن فيم  يل :
ويقصد ءلقرا  اإلدا ي الصحيح،    تله  أواًل : القرار اإلداري الصحيح:

القرا ات الن تصد  جهن السهلطة اظتفتصهة  جسهتوفية أل ك هنه ، وليسهت جشهوبة 
  ي جن العيوب الن جعل   النظ م ج  ا  إللغ ء القرا  اإلدا ي، 

اظتسل     يف القض ء اإلدا ي أن  ذو القرا ات تصد  حصهينة جهن اإللغه ء أو 
اضتقههوق واظتراكههز الق نونيههة الههن بنيههت علههى أبهه س قهه نوين السههحب، ألن  ههذو 
 بلي ، جيب احرتاج  .

كمهههه  أن  نهههه   جبههههدأ آيههههر يؤكههههد عههههدم جههههواز بههههحب أو إلغهههه ء جثههههل تلهههه  
القهرا ات، و هو جبهدأ عهدم  جعيههة القهرا ات اإلدا يهة، نله  أن القهرا  السهه حب 

جهههن  بهههي ون  جعيههه    –فيمههه  لهههو أبهههيح بهههحب القهههرا ات اإلدا يهههة السهههليمة  –
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 . حيث إعداج،  اث  القرا  اظتسحوب جن ات ي   دو   ذا القرا  األيري
و غههههه  أن حصههههه نة القهههههرا ات اإلدا يهههههة السهههههليمة عهههههن اإللغههههه ء والسهههههحب  ههههه  
الق عهههدة، إ  أننههه  يف جق بهههل التطهههو  يف النظههه م والقضههه ء اإلدا ي؛ ن هههون أجههه م 

 ح لت  للقرا ات السليمة الصحيحة: 
 ات اإلدا يهههة اظتشهههروعة الهههن تولهههد حقوقههه   ويف نلههه  يهههذكر القهههرا احلالثثثة األوى:

ديههوان اظتظهه مل: " ن الفقهه، والقضهه ء اإلدا ي جطههردان، علههى أن القههرا  اإلدا ي 
ج   د  جط بق   للنظ م، فان،   جيوز بحب، جز ي   بتعديل بعض آاث و، وإوه  

  هه3/4/1398قهرا   قه   ي ون جن ضتظة  دو و حصين   ضهد جعه ودة النظهر فيه،"
، غتموعهههة اظتبههه دئ الشهههرعية والنظ جيهههة الهههن قر هتههه   يئههه ت  هههه1398/ق لعههه م 23يف القضهههية  قههه  

 .. 626 ه ص1399-1397وصت ن ودوا ر الديوان لع م 
إنا ك ن القضه ء   القرا ات اإلدا ية اظتشروعة الن   تولد حقوق  احلالة الثانية:

والقهههه نون اإلدا ي قههههد أيههههذ بق عههههدة حتصههههن القههههرا ات اإلدا يههههة السههههليمة عههههن 
السهحب علههى أبه س أن نلهه  يهؤدي إ  ابههتقرا  حقهوق األفههراد الهن تعلقههت 
بتلهه  القههرا ات، فانهه، جق بههل نلهه  قههد أجهه ز بههحب القههرا ات اإلدا يههة الههن مل 

وضهعت جهن أجله، الق عهدة يتولد عن   حق ألحد، ونل   نتفه ء اظته   الهذي 
 .  الس بقة 

، وعلهههى  هههذا و  يقصهههد ثصههه نة القهههرا ات اإلدا يهههة السهههليمة رتود ههه  اظتطلهههق 
األبهه س، فههان القههرا ات الفرديههة السههليمة جيههب كق عههدة ع جههة أن تظههل بهه  ية 
حهه  تنت ههه  هن يهههة طبيعيهههة، والقهههرا ات اإلدا يهههة الفرديهههة تنت ههه  هن يهههة طبيعيهههة يف 
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 :   اضت  ت الت لية 
 تنفيذ القرا  اإلدا ي،.  -1
 هن ية اظتدة ا ددة لنف ن القرا .  -2

 اعتال  اظت دي للش ء الذي يقوم علي، القرا  اإلدا ي.  -3

جههههههوت اظتسههههههتفيد يف ح لههههههة القههههههرا ات اإلدا يههههههة الههههههن يراعههههههى يف  -4
  دو    عفا جع . 

إنا ك نههت القههرا ات اظتعيبههة اثنيثثاً: القثثرار اإلداري القابثثل للثثبطالن )ادلعيثثب(: 
ق بلهههههة لةبطههههه ل أقهههههر الفقههههه، والقضههههه ء اإلدا ي ف هههههرة التحصهههههن، ثيهههههث إنا مل 
يسههحب القههرا  أو يطعههن عليهه، يف يههالل اظتواعيههد ا ههددة أ ههبح عصههي   علههى 
اإللغههه ء أو السهههحب، وةهههل جنت ههه    اث و كمههه  لهههو كههه ن قهههرا ا   هههحيح  ، وحيهههق 

القههرا  جههن حقههوق وجراكههز نظ جيههة،  لههذوي الشههذن التمتههع ب ههل جهه  ترتههب علههى
 وليس صت ة اإلدا ة أو غري   أن حترج   جن جش آاث  القرا . 

وإنا كهههه ن القضهههه ء اإلدا ي قههههد أيههههذ البههههدأ التحصههههن زت يههههة  بههههتقرا  
األوضههههه ع وءظتف لفهههههة لقواعهههههد النظههههه م والعدالهههههة أحيههههه ان ، إ  أنههههه، حهههههدد   جهههههن 

 وفق   ظت  يل :  انحيت  ليقلل ا اث  اظترتتبة علي   ونل 
ت ههون ف هههرة التحصهههن واجبهههة وهن  يههة ءلنسهههبة للقهههرا ات الفرديهههة  -1

الهههن دتهههس فهههردا  بذاتههه،، أجههه  القهههرا ات الال حيهههة اظتعيبهههة أي الهههن 
تضههع قواعههد تنظيميههة ع جههة كهه للوا ح التنظيميههة، فانهه،  غهه  جههرو  
جهدد التق ضهه  وانغههالق بههبل الطعههن في هه ، إ  أنهه، جيههوز لألفههراد 
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 القرا ات الفردية الن تصد  تطبيق   عت . الطعن يف 
إن جضههه  اظتههههدة الالزجههههة لطلههههب اإللغهههه ء   حيههههول دون اظتط لبههههة  -2

 ءلتعويض عن األضرا  الن رتة عن تنفيذ القرا  الب طل. 

كمههه  أن  يئهههة التهههدقيق بهههديوان اظتظههه مل قهههد قهههر ت غتتمعهههة  نههه، "دي هههن 
ونله  بتغليهب جبهدأ ابهتقرا   اعتب   حتصن القرا ات اإلدا ية اظتعيبة  و األ ل

األوضهههه ع واظتراكههههز النظ جيههههة، وا بههههتثن ء  ههههو عههههدم التحصههههن ونلهههه  ءلنسههههبة 
قهرا   يئهة التهدقيق غتتمعهة  للقرا ات اظتعيبة غهري اصتهديرة ءضتم يهة اظتقهر ة لسهوا  ...."

 .    ه. 1429( لع م 84 ق   
 القرار اإلداري غري القابل للتحصن ادلبحث الثاين

عرفههت  يئههة التههدقيق بههديوان اظتظهه مل القههرا ات اظتنعدجههة أواًل: القثثرار ادلنعثثدم  : 
 هنهه : "الههن اعههتملت علههى ؼت لفههة جسههيمة للنظهه م جردهتهه  جههن  ههفت   
اإلدا يههة، وجههرد نلهه  أن  ههذو القههرا ات يشههو   عيههب جفههرط يف اصتسهه جة 

ظتث بة فهال جيرد   جن  فت   اإلدا ية وي بط    إ  د جة العدم، و ذو ا
الفقهرة  ت تسب اضتص نة اظتقر ة، وحيق صت ة اإلدا ة بحب   يف أي وقت"

  ه. 1429( لع م 84 أو  ( جن قرا   يئة التدقيق غتتمع  ق   
. وجهههن  هههو  القهههرا ات اظتعدوجهههة يف قضههه ء ديهههوان اظتظههه مل، جههه  ن هههب إليههه، يف   

..  هههو أحههد أح  جهه، جهههن أن "القههرا  الهههذي تصههد و الههوزا ة بنههه ء علههى..
غتهههرد قهههرا  إدا ي   يتسههه  بسهههم ت اضت ههه  القضههه    و  حيمهههل جعنههه و، 
و هههو حقيهههق ءإللغههه ء إنا جهههه  طعهههن فيههه،، ألنههه، ينطههههوي علهههى تعهههد علههههى 
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ايتصهههه ص الق ضهههه  الههههذي وكههههل إليهههه، النظهههه م ج مههههة الفصههههل يف تلهههه  
اظتن زعههه ت، وجهههن اظتسهههل  بههه، واظتسهههتقر أن القهههرا  اإلدا ي الهههذي يتعهههدغ 

ح ههه   قههه   ضههه  ية  هههو إجهههراء جعهههدوم   قيمهههة لههه،"علهههى ايتصههه ص  يئهههة ق
 ههه  ح هه  غههري 1405/ق لعهه م 620/1 ههه يف القضههية  قهه  1407لعهه م  3/ت/158

 جنشو (. 
. واضت هه  يتعلههق ث لههة جههن حهه  ت اغتصهه ب السههلطة والههن تتمثههل يف اعتههداء  

 اصت ة اإلدا ية على ايتص ص  يئة قض  ية. 
تههه    علهههى ف هههرة القهههرا  وعلهههى نلههه  يرتهههب القضههه ء اإلدا ي بعهههض الن

 اظتعدوم وأ    ذو النت    ج  يل : 
 عدم التزام األفراد ءحرتام القرا ات اإلدا ية اظتعدوجة.  -1
إن الدعوغ الن يرفع     حب الشذن ضهد القهرا  اظتعهدوم  ه   -2

 دعوغ تقرير بطالن القرا  اظتعدوم وليست دعوغ إلغ ء. 

ان العملية كل   تعت  إنا ديل القرا  اظتعدوم يف عملية جركبة، ف -3
ءطلة، و ذا البطالن جن النظ م الع م، ودي ن للق ض  أن يثريو 

 جن تلق ء نفس،  . 

إنا ح ولههت اإلدا ة تنفيهههذ القههرا  اإلدا ي اظتعهههدوم فاهنهه  ترت هههب  -4
 ج  يسمى ء عتداء اظت دي. 

إن القرا  اإلدا ي اظتعدوم   وجود ل،، وءلت يل جهن حهق اإلدا ة  -5
  أي وقت  . أن تسحب، يف
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القههههههههرا  اظتعههههههههدوم   جيههههههههوز تصههههههههحيح، جسههههههههتقبال  ءإلجهههههههه زة أو  -6
التصهديق، و  يهؤ ر علههى  هحت، قبهول نوي الشههذن له،، ألنهه،   

 يتصو  ث ل جن األحوال حتول، إ  عمل جشروع  . 

اعت  ديوان اظتظه مل اثنياً: القرار اإلداري الصادر بنا  على غش أو تدلي : 
غههش أو تهههدليس جسهههتث  جههن حتصهههن القهههرا ات السهههليمة القههرا  الصههه د  نتي هههة 

واظتعيبهههة، فهههذكرت صتنهههة التهههدقيق غتتمعهههة يف قرا  ههه ،  ن جهههن القهههرا ات الهههن   
: القههرا ات الصهه د ة نتي ههة غههش أو تههدليس اثنيثثاً تتحصههن الضهه  اظتههدة: " ... 

ؽتههن  ههد ت ظتصههلحت  ، ونلهه  أن زت يههة األوضهه ع واظتراكههز النظ جيههة بتحصههن 
فرتض دوج   حسن نية اظتستفيد، وعدم علم، ءلعيب الذي انطهوغ جص د    ي

عليه، القههرا  حهه  تتحمههل اإلدا ة نتي هة جهه  وقههع جن هه  جهن يطههذ، غههري أن نلهه  
التحصههن يههزول إنا ابههتعمل اظتسههتفيد التههدليس علههى اإلدا ة، أو أومه هه  بطههرق 

جهدير  احتي لية دفعت   إل دا  القرا  لص ضت،، فحينئذ ي ون نله  القهرا  غهري
ءضتم يههههة، وجيههههوز بههههحب، جههههن قبههههل اإلدا ة جصههههد ت، يف أي وقههههت ألن الغههههش 

 .  ه1429( لع م 84قرا   يئة التدقيق غتتمعة  ق    يفسد كل ع ء
 ذا ول   تتحقهق عهروط الغهش اظتبهيح لسهحب القهرا  اظتبهش علهى الغهش دون 
تقيههد ءظتههدة، جيههب أن ي ههون ذتههة أعمهه ل تتسهه  ءلغههش والتههدليس  ههد ت جههن 
 ج نب اظتستفيد، وأن ت ون  ذو األعم ل    الن أدت إ  إ دا  القرا . 

ليه، العمهل و هذا جه  ابهتقر عاثلثاً: القثرار اإلداري ادلسثتمر والقثرار السثل : 
يف قضهه ء ديههوان اظتظهه مل، حيههث تضههمن أحههد أح  جهه، " ... أن اظتههدع  حصههر 
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دعههههواو يف طلههههب إلههههزام إجهههه  ة الب حههههة بتسههههليم، جهههه  تضههههمن، الصهههه  الشههههرع ، 
فحقيقهههة دعهههوغ اظتهههدع   ههه  الطعهههن يف قهههرا  اإلجههه  ة السهههل  بعهههدم تنفيهههذ جههه  

ل  جنههه، تضهههمن، الصههه  الشهههرع  الصههه د  ظتصهههلحت، ...وحيهههث إن القهههرا  اظتهههتظ
يت ههه، إ  اجتنههه ع اصت هههة اإلدا يهههة اظتهههدعى علي ههه  عهههن تنفيهههذ جههه  تضهههمن، الصههه  
الشرع ، الذي يرغب اظتدع  تطبيق، على الواقع جن قبهل اظتهدع  علي ه ، فهان 
 ههذا األ ههر جسههتمر اضتههدوث، جهه  دام مل يسههتلم، يف واقههع األجههر، ؽتهه  ت ههون جعهه، 

لعههههه م  11/د/أ/61  ضت ههههه   قههههه الهههههدعوغ جقبولهههههة عههههه ال  علهههههى أي ح لهههههة ك نهههههت"
 ه غتموعة األح ه م واظتبه دئ 1427لع م  6/ت/116 ه اظتؤيد ث    يئة التدقيق  ق  1426

 .  . 3/935 ه 1427اإلدا ية لع م 
ويف ح   آير ل، عند طلب اظتدع  اضت   إبلزام وزا ة الرتبيهة والتعلهي  

لتصههرمل برفههع يههد   عههن األ ض اظتملوكههة لهه،، و فههع اضت ههز عن هه ، ودت ينهه، جههن ا
في  ، أو تعويض، عن   بنزع  ، يذكر  ن "حق، يف اظتط لبة يرفع يد الوزا ة عن 
أ ضهه، أو نزع هه  والتعههويض جسههتمر، ويت ههدد تبعهه    بههتمرا  ختصههيا األ ض، 
وجنع ج ل    جهن التصهرمل ال  جهل في ه ، وابهتمرا  اظتهدعى علي ه  يف اجتن ع ه  

بنهههزع اظتل يهههة، وتصهههرمل  عههن إ هههدا  قهههرا   فهههع اضت هههز عهههن األ ض أو تعويضههه،
اصت ة اظتدعى علي   يعد قهرا ا  بهلبي   جسهتمرا  وجت هددا ، ؽته  جيعهل  فهع الهدعوغ 

 هه اظتؤيهد ث ه   يئهة التهدقيق  قه  1426لعه م  6/د/أ/50اضت ه   قه   بشذن،   تتقيد الهدة"
 . 3/1487 هه 1427 ه، غتموعهة األح ه م واظتبه دئ اإلدا يهة لعه م 1427لع م  6/ت/220
 . 
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قهههد ياظهههن أن ديهههوان اظتظههه مل جهههع تقهههديرو ظتبهههدأ عهههدم حتصهههن القهههرا ات اإلدا يهههة و 
اظتستمرة والسلبية، إ  أن  يئة التدقيق غتتمعة قد أغفلت نكرمه ، عنهد نكر ه  
لالبتثن ءات على جبدأ حتصن القرا  اإلدا ي، ول ن  ذا الظهن يهزول إنا عاله  

يت ل  عن ا بهتثن ءات  أن قرا   يئة التدقيق غتتمعة ؛ -حسب اجت  دي  –
علهههى جبهههدأ حتصهههن القهههرا  اإلدا ي الهههن حيهههق صت هههة اإلدا ة بهههحب القهههرا  جهههع 
جضهه  اظتههدة، أي ان ا بههتثن ءات الههوا دة علههى جبههدأ التحصههن إوهه  تعلقههت الهه  
دي ههن لههةدا ة القيهه م بسههحب، جههن قرا اهتهه ، و  أدل علههى نلهه  جههن إقههرا   يئههة 

  ههه 1429( لعه م 84قهرا   يئههة التهدقيق غتتمعهة  قه     (  1 التهدقيق للح مه  السه بق  
 . 

جبههدأ عههدم حتصههن رابعثثاً: القثثرار اإلداري الصثثادر بتسثثوية خاذبثثة للمرتثثب: 
القرا ات اإلدا ية الص د ة بتسوايت ي طئة يف اظترتبه ت جسهتقر عليه، يف قضه ء 
ديهههوان اظتظههه مل، فقهههد تضهههمن قهههرا   يئهههة التهههدقيق غتتمعهههة يف ا بهههتثن ءات علهههى 

 أ ل حتصن القرا ات اإلدا ية اظتعيبة: 
ال القرا ات الص د ة بتسوايت ي طئة للمرتب ت وجه  يف ح م ه  فه سابعاً:"...

تتن وعتههه  اضتصههه نة، بهههل جيهههب علهههى ج هههة اإلدا ة بهههحب   يف أي وقهههت، ونلههه  
ل ون اظتوةا يستمد حق، الوةيف  جن ق عهدة تنظيميهة ع جهة، ثيهث يقتصهر 
دو  ج ههههة اإلدا ة علههههى تنفيههههذ   فقههههط، فههههانا جتهههه وزت يف التنفيههههذ عههههد نلهههه  

 الرجهوع يروج   على بلطت   اظتقيدة ءلق عدة التنظيمية، ويتحت  علي   جهن  
   يئهة التهدقيق غتتمعهة  إلي  ، ونل  بسحب القرا  اظتفه لا عته  دون التقيهد الهدو"
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 .   ه 1429( لع م 84 ق   
ابهههتقر خامسثثثاً: القثثثرار اإلداري الثثثذي يعثثثارا حضيثثثة األمثثثر ادلقضثثثي بثثثه: 

ديوان اظتظ مل بقرا   يئة التهدقيق غتتمعهة علهى أن القهرا ات الهن تعه  ض ح يهة 
بههه،،   تتحصهههن بفهههوات جواعيهههد الطعهههن، ونلههه  ابهههتثن ء جهههن الشههه ء اظتقضههه  

أ ل جبدأ حتصن القرا ات اظتعيبهة، حيهث نكهرت اعتيئهة جهن ا بهتثن ءات علهى 
 جبدأ حتصن القرا  اإلدا ي. 

القهههرا ات الهههن تعههه  ض ح يهههة الشههه ء اظتقضههه  بههه،، نلههه  أن جهههن  سادسثثثاً:"
جطلقهههة، ثيهههث   األجهههو  اظتسهههلمة أن اضت ههه  الصههه د  ءإللغههه ء يتمتهههع ث يهههة 

يقتصر أ رو على أطرامل اطتصوجة فحسب بل يتعدا   إ  جن بوا  ، وجيهوز 
ل ههل ني جصههلحة أن يتمسهه  بهه، ءعتبهه  و عنههوان اظتشههروعية فيمهه  قضههى بهه،،  
كمه  أنه، يعهدم القهرا  جهن ات يه   هدو و، وتهزول عنه، ك فهة ا اث  اظترتتبهة عليهه،، 

 ات الن ترتهب علي ه ، واعتب   ه  والنتي ة اضتتمية لذل     بقوط رتيع القرا
كذن مل ت ن،  نعدام بند   الذي ك نهت ترت هز عليه،، ويقهع علهى اإلدا ة يف 
 هههذو اضت لهههة التهههزام بهههحب تلههه  القهههرا ات ج مههه  تقههه دم زجهههن  هههدو    إعمههه    

 هه  بهبق اإلعه  ة 1429ع م ( ل84قرا   يئة التدقيق غتتمعة  ق    ضت ية األجر اظتقض  ب،

 .   إلي،(. 
 هذا جه  ن بهت إليه، سادساً: القثرار اإلداري الثذي   ينشثر و  يعلثن للغثري: 

 يئههة التههدقيق غتتمعههة يف ديههوان اظتظهه مل فيمهه  نكرتهه، جههن ابههتثن ءات علههى أ ههل 
جبهههدأ حتصهههن القهههرا ات اإلدا يهههة اظتعيبهههة، فهههذكر جهههن ا بهههتثن ءات علهههى األ هههل 
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 الع م و و حتصن القرا  اظتعيب:. 
القرا ات اظتعيبة الن مل تنشر ومل تعلن أل ح ب الشذن، نله  ألن  اثلثاً:...  

النشههر واإلعههالن مههه  وبههيلة علهه  أ ههح ب الشههذن ءلقههرا ات، و هه  الههن يبههدأ 
جن   حس ب اظتيع د اظتقر  للطعن علي  ، فهانا مل يتحهدد اظتيعه د للطعهن بسهبب 

ب عهههدم العلهههه  فانهههه، جيههههوز السههههحب يف أي وقهههت، جهههه  مل يتحقههههق علهههه  أ ههههح 
قهرا   يئههة  الشهذن، فهانا حتقهق العله  لهزم التقيههد يف السهحب ءظتهدة اظتقهر ة للطعهن"

 .    ه.1429( لع م 84التدقيق غتتمع  ق   
كمهه  أن قههرا  اعتيئههة اظتههذكو  قههد أضهه مل لالبههتثن ءات علههى جبههدأ حتصههن القههرا  
اإلدا ي اظتعيههب، قههرا ان   يتحصههن ن الضهه  اظتههدة، ومههه  اظتههذكو ان يف الفقههرت  

القههرا ات الههن يوجههب أو  رابعثثاً: ابعهه   وي جسهه   يف القههرا  اظتههذكو  ومههه : " ... 
 ل جيهههههوز أو جيهههههب ثسهههههب جييهههههز النظههههه م إلغ ء ههههه  أو بهههههحب  ، ويف  هههههذو اضتههههه

 األحوال صت ة اإلدا ة أن تقر  السحب إعم    للنظ م دون التقيد الدو. 
القهههههرا ات الصههههه د ة تنفيهههههذا  لق عهههههدة تنظيميهههههة تنشهههههب اظتركهههههز  خامسثثثثثاً:

النظ ج  بنفسه  ، ثيهث يقها القهرا  إزاء ه  عنهد حهد التنفيهذ فقهط، ودون أن 
كهههز نظههه ج ، ويطلهههق علهههى تلههه  حيهههدث   هههرو إنشههه ء أو إلغههه ء أو تعهههديل أي جر 
( لعههه م 84قهههرا   يئهههة التهههدقيق غتتمهههع  قههه    الط  فهههة جهههن القهههرا ات، القهههرا ات التنفيذيهههة"

 .    ه. 1429
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 تفسري القرار اإلداري ادلتحصن ادلبحث الثالث
إنا  أت اإلدا ة أن قرا  هههه  اإلدا ي اظتتحصههههن الههههذي أ ههههد ت،، كهههه ن جشههههوء    

إ ادهت ، ؽت  يرتتهب عليه، ا يهتالمل يف تفسهريو، بغموض وإ  م   يب  حقيقة 
وف مههه،، وتعطيههههل العمهههل بهههه،، فهههان اظتسههههتقر عليههه، يف فقهههه، النظهههه م اإلدا ي، أن 
لل  ههة اإلدا يههة أن تصههد  قههرا ا  تفسههرياي ، يبهه  جهه  اجت ههت إليهه، إ ادهتهه  اضتقيقيههة 
بصههدد القههرا  اإلدا ي اظتتحصهههن األ ههل ؛ ونلهه  ل ههه  تزيههل الغمههوض الهههذي 

، علهههى أن يرجهههع  هههذا القهههرا  اظتفسهههر آباث و إ  ات يههه  القهههرا  اإلدا ي حيهههيط بههه،
اظتتحصههن، جهه  دام يقتصههر عملهه، علههى إبههراز اظتعهه  اضتقيقهه  الههذي أ ادتهه، اصت ههة 

 اإلدا ية بقرا    الذي ع ب، الغموض.
وعتهههذا يهههرغ الهههبعض أن الرجعيهههة  نههه  يف القهههرا  اإلدا ي إوههه   ههه  ة  ريهههة وغهههري 

قهههرا  اظتفسهههر ال شههها عهههن إ ادة جوجهههودة حقيقيهههة، وقهههد حقيقيهههة، ألن دو  ال
قصدت اإلدا ة    إحداث القرا  اإلدا ي اظتتحصن، كم  مل يتغري نله  القهرا  

 بسبب  ذا التفسري، وإو  ك ن  حيح   بتحصن،.
ويههرغ الههبعض أنهه،   دي ههن القههول  ن القههرا  التفسههريي   يرتههب أي أ ههر، ف ههو 

  م الذي حيوط القرا  األول. على األقل يزيل الغموض واإل 
أجههه  إنا كههه ن القهههرا  اظتفسهههر الصههه د  جهههن اصت هههة اإلدا يهههة، مل يقتصهههر علهههى دو و 
الطبيع  جهن إزالهة الغمهوض واإل ه م الهذي حيهوم حوله، القهرا  اإلدا ي ا صهن، 
ومل يقا عند  ذا الدو ، بل أض مل عيئ   جديدا ، ، فهان القهرا  اظتفسهر يغهدو 
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ا ، يطبههق   ههر فههو ي جههن ات يهه   ههدو و، كمهه  ي ههون جنبههت بههذل  قههرا ا  جديههد
 الصلة عن القرا  اإلدا ي اظتتحصن فيم  تضمن، جن أح  م.

وأيريا  فان اضت مة جن تقرير جبدأ عدم  جعية القرا ات اإلدا ية وتطبيق     هر 
 فو ي وجب عر يستند إ  عدة اعتب  ات   : 

 احرتام قواعد ا يتص ص. –أ 
 قرا  اظتع جالت.ضم ن ابت –ب 
 زت ية ضتقوق األفراد اظت تسبة، وعدم اظتس س   .  –ج 
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 تعديل بياانت القرار اإلداري ادلتحصن  ادلبحث الرابع
اظتبدأ الع م يف تصحيح القرا ات اإلدا ية، أن،   جيوز لةدا ة تصحيح أو 

تعديل القرا  اإلدا ي   ر  جع ، ولتعديل القرا  الذي أمهلت بعض بي انت،، 
أو حصل في   غلط ي ون إب دا  قرا  جديد .وتعديل بي انت القرا  

ج ة  و عمل ج دي تقوم ب،  –الذي أحتدث عن،  –اإلدا ي اظتتحصن 
 اإلدا ة ل شا ج  يف  أو بقط جن بي انت القرا .

ويلههزم إل ههدا  قههرا  التعههديل لبيهه انت القههرا  اإلدا ي اظتتحصههن، احههرتام ق عههدة 
تق بههل األعهه  ل  ن يصههد  القههرا  اإلدا ي اظتعههدل، جههن نفههس اصت ههة اإلدا يههة 
 الن أ د ت القرا  األول، وإتب ع نفس اإلجهراءات الهن اتبعهت عنهد إ هدا و،

 و ذو الق عدة يقول عن   عراح الق نون تفرض   البدي ة واظتنطق.
ولههو ق جههت اصت ههة اإلدا يههة إب ههدا  قههرا  إدا ي، وحتصههن نلهه  القههرا  اإلدا ي 
الضهه  اظتههدد النظ جيههة، وكهه ن جههن عههذن البيهه انت الههن تضههمن   القههرا  اإلدا ي 

دا ي، ، اظتتحصن، إيف ؤ   الشفصية اضتقيقيهة لصه حب الشهذن يف القهرا  اإل
فهان اصت هة اإلدا يهة   دي هن عته  أن تتمسه  بتحصهن قرا  ه  األول يف جواج هة 

 اظتوةا   حب الشذن.
وؽتهه  ابههتقر يف أح هه م ديههوان اظتظهه مل بشههذن األعهه  ل اصتو ريههة وغههري اصتو ريههة، 
جهه  نكههر يف أحههد أح  جهه،: "أن القضهه ء اإلدا ي د ج علههى القضهه ء  ن  نهه   

اظتم هههن أ  يرتتهههب علهههى ؼت لفت ههه  بطهههالن القهههرا   إجهههراءات عههه لية اثنويهههة جهههن
اإلدا ي، ومه  نوع ن، أوعتم  : اإلجراءات اظتقر ة ظتصلحة ج ة اإلدا ة وحد   
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وآيرمههه : تلهه  اإلجههراءات الههن   تههؤ ر ؼت لفت هه  علههى جضههمون القههرا  اإلدا ي 
اظتطعههون فيهه،، وحيههث إنهه، ءلنظههر إ  الفقهه، والقضهه ء اإلدا ي تظ ههر نتي ههة أن 
اإلجههراءات الشهه لية اصتو ريههة تشههمل كههل إجههراء جههن عههذن، أن يههؤ ر يف  ههحة 
القرا  اإلدا ي، واظتقصود ءلشه ل واإلجهراء اصتهو ري  هو نله  اإلجهراء الهذي 
 إنا أمهههل كهه ن جههن عههذن، أن يقلههل جههن الضههم انت الههن حتمهه  حقههوق األفههراد"

/ت/مل لعهههههه م 223 ههههههه اظتؤيههههههد ث هههههه  التههههههدقيق  قهههههه  1426لعهههههه م  5/د/مل /74اضت هههههه   قهههههه  
 ..3/1134 ه 1427 دئ اإلدا ية لع م  ه غتموعة األح  م واظتب1427
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 دور القضا  يف نطاق حتصن القرار اإلداري  ادلبحث اخلام
جن ب  اظتب دئ الن ابتدع   القض ء اإلدا ي، وقيهد اإلدا ة وحهد جهن حريت ه ،  

القرا  اإلدا ي، ، كم  قيد األفراد يف إق جة الدعوغ أج م القض ء، جبدأ حتصن 
وكهه ن الههدافع إ  نلهه  الرغبههة يف ابههتقرا  األوضهه ع، وإضههف ء ا حههرتام واعتيبهههة 

 على القرا ات اإلدا ية.
والقضههه ء اإلدا ي أوجهههد جبهههدأ حتصهههن القهههرا  اإلدا ي، وجعهههل الهههدفع ءنقضههه ء 
جيعهه د الطعههن جتعلقهه   ءلنظهه م العهه م، فههال ديلهه  القضهه ء واطتصههوم تعههديل جههدة 

ا  اظتعيهب زايدة أو نقصه  ، ويبه  علهى نله  أنه، جيهوز إبهداؤو يف أيهة حتصهن القهر 
ح لههة ك نههت علي هه  الههدعوغ، كمهه  يتعهه  علههى ا  مههة أن حت هه  بهه، جههن تلقهه ء 

أجهه  يف ح لههة جضهه  اظتههدة؛ فههان ا  مههة حت هه  جههن تلقهه ء نفسهه   بعههدم  نفسهه  
"وحيث قبول الدعوغ ع ال ، ويف نل  يقول ديوان اظتظ مل يف أحد أح  ج،: 

يتبهههه  أن جهههه  اتبعهههه، اظتههههدع  يف طلبهههه، إلغهههه ء قههههرا  إيق فهههه، عههههن العمههههل ؼتهههه لا 
لةجههراءات الشهه لية... فلهه  يتقههدم إ  بعههد جهه  يزيههد علههى أ بههع بههنوات... ؽتهه  

اضت هههههه   قهههههه   تنت ههههه  جعهههههه، الههههههدا رة إ  عههههههدم قبههههههول طلبهههههه، إلغهههههه ء القههههههرا  عهههههه ال "
 هههه اظتؤيهههد ث ههه   يئهههة 1426/ق لعههه م 749/1 هههه يف القضهههية  قههه  1426لعههه م  6/د/مل/97

 ههه 1427 ههه، غتموعههة األح هه م واظتبهه دئ اإلدا يههة لعهه م 1427لعهه م  6/ت/361التههدقيق  قهه  
، وكههههذل  جهههه  نكههههر يف ح هههه  آيههههر بقولهههه،: "... وحيههههث أن نلهههه  .4/1980

ؼتههه لا ظتههه  نصهههت عليههه، اظتههه دة الث لثهههة جهههن قواعهههد اظترافعههه ت واإلجهههراءات أجههه م 
مل يتقيههههد ءظتواعيههههد واإلجههههراءات اظتنصههههوص  ديههههوان اظتظهههه مل، وحيههههث أن اظتههههدع 
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اضت ه   قه   علي   يف تل  اظت دة فان الدا رة ختلها إ  عهدم قبهول دعهواو عه ال "
 هههه اظتؤيهههد ث ههه  1425/ق لعههه م 4789/1 هههه، يف القضهههية  قههه  1426لعههه م  17/د/مل/70

م  هههههه، غتموعهههههة األح ههههه م واظتبههههه دئ اإلدا يهههههة لعههههه 1427لعههههه م  6/ت/259 يئهههههة التهههههدقيق  قههههه  
 ..1/80 ه 1427

ح  وإن قهر  أحهد األطهرامل ج له، البهدأ حتصهن القهرا  اإلدا ي، فهان نله    
يعفيهه، و  يقبههل عههذ و بههذل ، ويف  ههذا نكههر ديههوان اظتظهه مل يف أحههد أح  جهه،: 

 هههههه، أي بعهههههد 1/12/1426"... ومل يتقهههههدم إ  ديهههههوان اظتظههههه مل إ  بتههههه  ي  
  جعههه، الهههدا رة إ  عهههدم قبهههول فهههوات اظتهههدة ا هههددة نظ جههه  ؛ األجهههر الهههذي تنت ههه

الهههدعوغ عههه ال ، أجههه  جههه  نكهههرو اظتهههدع  جهههن أنههه، مل يتقهههدم يهههالل اظتهههدة ا هههددة 
بسههبب ج لهه، ءلنظهه م، ف ههذا   يعتهه  عههذ ا  يعفيهه، جههن تطبيههق النظهه م عليهه،، إن 
إنهه، بنشههر النظهه م يفهههرتض علهه  النهه س رتيعهه   بصهههدو و ويعهه جلون وفههق أح  جههه، 

 ههه يف القضههية  قهه  1427لعهه م  2/د/مل/5اضت هه   قهه   ..."حهه  ولههو مل يعلمههوا بهه، فعههال  
 ههه، 1427لعهه م  5/ت/188 ههه، اظتؤيههد ث هه   يئههة التههدقيق  قهه  1426/ق لعهه م 4865/1
 ..1/222األح  م واظتب دئ اإلدا ية غتموعة 

وحيهههث أوجهههد القضههه ء جبهههدأ حتصهههن القهههرا  اإلدا ي؛ فقهههد وضهههع لههه، تطبيقههه ت 
عدة قهرا ات دي هن بهحب   أو إلغ ؤ ه  يف  عديدة، وأيرج جن نط ق  ذا اظتبدأ

 أي وقت.
كم  أن القضه ء اإلدا ي ويف بهبيل زت يهة اظتراكهز النظ جيهة واضتقهوق اظت تسهبة، 
إضههههههه فة للحهههههههد جهههههههن حريهههههههة اإلدا ة أ نههههههه ء ؽت  بهههههههت   ظت  ج ههههههه ؛ جعهههههههل تقهههههههدير 
ا بههتثن ءات جههن جبههدأ حتصههن القههرا  اإلدا ي إليهه،، ففهه  جعههرض  دو يف أحههد 
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لهههب ؽتثلههه  إجههه  ة الهههرايض، وبلديهههة الهههدوادج   فهههض الهههدعوغ أح  جههه، علهههى ط
نكههر: "أن الطعههن يف القههرا ين قههدم يههالل اظتههدة ا ههددة نظ جهه  ، فضههال  عههن أن 
 ههذين القههرا ين جههن القههرا ات اظتسههتمرة الههن   تتحصههن الضهه  اظتههدة، ولههذا فههان 

 قهههه   هههه يف القضههههية 1426لعهههه م  6/د/أ/46اضت ههه   قهههه    هههذو الههههدعوغ جقبولههههة عهههه ال "
 هههه، 1427لعههه م  6/ت/115 هههه اظتؤيهههد ث ههه   يئهههة التهههدقيق  قههه  1426/ق لعههه م 2869/1

 .. 3/929 ه 1427غتموعة األح  م واظتب دئ اإلدا ية لع م 
وكههههههذل  بهههههه  أن تصههههههدي إدا ة اصتههههههوازات إل ههههههدا  قههههههرا ات تتصههههههل بنشهههههه ط 
يههدج ت العمههرة،  ههو يف  ههو ت،  ههذو بههلب لسههلط ت ج ههة أيههرغ، وتعههد يف 

أن، : "يبطل القرا  الصه د  عن ه  ويعهدم أ هرو النظه ج ، ويضهح   ا يتص ص و 
كههذن مل ي ههن وي ههون غههري ق بههل للتحصهه  الضهه  اظتههدة ءعتبهه  و قههرا ا  جعههدوج   

/ق 832/2 ه يف القضية  ق  1426لع م  9/د/أ/26اضت    ق   تقض  الدا رة ببطالن،"
 ههه، غتموعههة األح هه م 1427لعهه م  5/ت/101 ههه اظتؤيههد ث هه   يئههة التههدقيق  قهه  1426لعهه م 

 .. 3/949 ه 1427واظتب دئ اإلدا ية لع م 
أو أن يقضههه  القضههه ء  ن تصهههرمل اصت هههة اإلدا يهههة كههه ن اغتصههه ء  للسهههلطة لهههذا 
في ون: "إ دا  جثل  ذا القرا  جن قبل البلدية قد  د  جهن غهري ؼتهتا فيه، 

ظتنعهدم   يتقيهد اغتص ء  للسلطة ف  ن القرا  جنعدج   جهديرا  ءإللغه ء، والقهرا  ا
 ه يف القضية  قه  1426لع م  18/د/أ/40اضت    ق   ءظتدد، ف لدعوغ جقبولة ع ال "

 ههه ، 1427لعهه م  6/ت/345 ههه اظتؤيههد ث هه   يئههة التههدقيق  قهه  1425/ق لعهه م 5175/1
 .. 3/1167 ه 1427غتموعة األح  م واظتب دئ اإلدا ية لع م 
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 الفصل الثالث
 

 اإلداريآاثر حتصن القرار 
 ويشتمل على أربعة مباحث هي: 

 ادلبحث األول: واوب تنفيذ القرار اإلداري ادلتحصن واحرتامه
وإبهال   –وجن ءب أو  بتحصن،  –األ ل أن، ال رد  دو  القرا  اإلدا ي 

 هههه حب الشههههذن بهههه،، أن يبهههه د  ايتيهههه  ا  وطواعيههههة بتنفيههههذو.كم  أن اإلدا ة ظتهههه  
  تسههعى لتحقيههق اظتصههلحة الع جههة   جصهه ف علي هه  جههن  ق بههة قضهه  ية، ول وهنهه

فرديههههة، فعلي هههه  يقههههع احههههرتام جبههههدأ حتصههههن القههههرا  اإلدا ي فتبهههه د  إ  تنفيههههذو؛ 
احرتاج   للحقوق اظت تسبة واظتراكز النظ جية وظت  ابتقر جن اظتص ف الفردية  ذو 

 القرا ات اظتتحصنة.
دا ي حتصهن ضهد اإللغه ء واظتفرتض عدم قي م اإلدا ة ء جتن ع عن تنفيذ قهرا  إ

والسههحب، كههون اصت ههة اإلدا يههة إوهه  تسههعى للصهه ف العهه م، كمهه  أهنهه    تقهها 
 جوقف   جع داي  و افض   لتنفيذ قرا ات    ت حصينة واجبة التنفيذ.

ويف ح لهههة اجتنههه ع اإلدا ة عهههن تنفيهههذ قهههرا  إدا ي، فاهنههه  تلتهههزم بتعهههويض 
 ن اظتسهههؤولية، علهههى أبههه س أن اظتهههدع  عهههن األضهههرا  اضت  هههلة، إنا تهههوافرت أ كههه

 هههذا ا جتنههه ع جههههن قبيهههل األعمهههه ل غهههري اظتشههههروعة، كمههه  أهنهههه  دي هههن أن يسههههذل 
اظتوةهها الههذي تسههبب يف عههدم تنفيههذ القههرا  وفقهه   ألح هه م اظتسههؤولية اصتن  يههة،  

  ه. 1377( لع م 43ك  نا على نل  اظتربوم اظتل    ق   
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 ي اظتتحصهن؛ فانه، لهةدا ة يف تله  أج  إنا اجتنع األفراد عهن تنفيهذ القهرا  اإلدا
اضت لههة أن تل ههذ يف تنفيههذ قرا  هه  اظتتحصههن، إ  الطههرق الههن تسههل    يف تنفيههذ 
قرا اهت  عموج  ، ولةدا ة يف تنفيذ قرا اهت  بلو  أحهد طهريق  مهه : التنفيهذ عهن 
 طريق ابتفدام حق ه  يف التنفيهذ اظتب عهر للقهرا ، أو التنفيهذ عهن طريهق القضه ء

. 
:حهدد الفقه، والقضه ء حه  ت جعينهة جيهوز  التنفيذ اظتب عر للقرا  اإلدا ي :أوالً 

 في   لةدا ة أن تل ذ إ  التنفيذ اظتب عر و ذو اضت  ت   :
يبههههيح لههههةدا ة ابههههتعم ل حههههق  -القههههوان   –إنا وجههههد نهههها يف األنظمههههة  –أ 

 التنفيذ اظتب عر.
إنا مل ي ههن  نهه   نهها جييههز لههةدا ة التنفيههذ اظتب عههر، ومل ي ههن ا جتنهه ع  –ب 

عن تنفيذ القرا  جنصوص على جزاء للمع قبهة عليه،، ففه   هذو اضت لهة يقتضه  
 اظتنطق النظ ج  جنح اإلدا ة اضتق يف التنفيذ اظتب عر.

ح لهههة الضهههرو ة، فهههانا كههه ن جيهههوز لهههةدا ة إنا ق جهههت ح لهههة ضهههرو ة نتي هههة  –ج 
ع ةرومل ابتثن  ية جن عذهن  هتديد اجملتمع  يط   جسيمة وح لة، جه ز لوقو 

 لةدا ة الل وء للتنفيذ اظتب عر لقرا اهت  نات الصلة ءلظرومل ا بتثن  ية.
و ههذا  ههو الطريههق األ ههيل   تنفيههذ القههرا ات اإلدا يههة عههن طريههق القضهه ء اثنيثثاً:

لتنفيههههههذ القههههههرا ات اإلدا يههههههة الههههههن   جيههههههوز ا لت هههههه ء يف تنفيههههههذ   إ  الطريههههههق 
اظتب عههر.فانا مل ينفههذ القههرا  اإلدا ي ايتيهه  ا ، ومل تسههتطع اإلدا ة تنفيههذو إجبههه  ا  
جن يالل التنفيذ اظتب عر، فال ي ون  ن   جن بهبيل لتنفيهذ القهرا  بهوغ عهن 
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 ن يالل صتوء اإلدا ة إ  الدعوغ اصتن  ية أو اظتدنية. طريق القض ء ونل  ج
يشرتط يف  ذو الطريقة،  تنفيذ القرا  اإلدا ي عن طريق الدعوغ اصتن  ية: –أ 

أن ي ون  نه   نها يقضه  بعقوبهة جن  يهة ك هزاء ظتف لفهة قهرا  إدا ي جعه ، 
 و نههه  ت ههههون إق جههههة الههههدعوغ اصتن  يههههة  ههه  وبههههيلة إجبهههه   األفههههراد علههههى احههههرتام

 القرا ات اإلدا ية وتنفيذ  .
يف اظتمل ههههة العربيههههة السههههعودية فانهههه،   يوجههههد نهههها نظهههه ج  دي  ههههل نهههها اظتهههه دة 

( جن ق نون العقوءت اظتصهري، إ  أنه، إنا وجهد قهرا  تنظيمه  أو قهرا  380 
فههردي مل يههنا فيهه، علههى جههزاء ظتههن خي لفهه،؛ فههان اإلدا ة تسههتطيع يف  ههذو اضت لههة 

ع عقوبههة تعزيريههة علههى اظتفهه لا، ط ظتهه  إن ؼت لفههة  ههذا الل ههوء إ  القضهه ء لتوقيهه
 . القرا  ؼت لفة لألح  م الشرعية

تنفيذ القرا  اإلدا ي عن طريق الدعوغ اظتدنية:ءلنسبة للممل ة العربيهة  –ب 
السعودية يرغ البعض  ن، وإن ك ن ابتفدام اإلدا ة حق ه  يف التنفيهذ اظتب عهر 

العمليهههة لسهههرعة تنفيهههذ قرا اهتههه ، إ  أنههه،    لقرا اهتههه ؛ ي هههون أفضهههل جهههن الن حيهههة
يوجهههد جههه  دينهههع نظ جههه   جهههن أن تل هههذ اإلدا ة إ  القضههه ء إلجبههه   األفهههراد علهههى 

 . احرتام قرا اهت  التنظيمية أو الفردية
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 نالداع بعدم يبول الطعن إبلغا  القرار ادلتحص ادلبحث الثاين
اظتتحصهههن، ف هههو الهههدفع بعهههدم الهههدفع بعهههد قبهههول الطعهههن إبلغههه ء القهههرا  اإلدا ي 

القبول لتقدو الدعوغ بعهد اظتيعه د، و  نهزاع يف أن الهدفع بتقهدو الهدعوغ بعهد 
اظتيعهههه د  ههههو دفههههع جههههن النظهههه م العهههه م، جيههههوز إبههههداؤو يف أيههههة ح لههههة ت ههههون علي هههه  
الههدعوغ، ويف أيههة جرحلههة ت ههون علي هه ، كمهه  يتعهه  علههى ا  مههة أن حت هه  بهه، 

ويف  ذا نكهر ديهوان  ض ء ديوان اظتظ مل على  ذا،وقد ابتقر ق جن تلق ء نفس،
اظتظهههههههه مل يف أحههههههههد أح  جهههههههه،: "... ومل يتقههههههههدم إ  ديههههههههوان اظتظهههههههه مل إ  بتهههههههه  ي  

 ههه، أي بعههد فههوات اظتههدة ا ههددة نظ جهه  ؛ األجههر الههذي تنت هه  1/12/1426
لعههههه م  2/د/مل/5ضت ههههه   قههههه   ..." جعههههه، الهههههدا رة إ  عهههههدم قبهههههول الهههههدعوغ عههههه ال  

 هههههه، اظتؤيهههههد ث ههههه   يئهههههة التهههههدقيق  قههههه  1426/ق لعههههه م 4865/1ة  قههههه   هههههه يف القضهههههي1427
 .1/222األح  م واظتب دئ اإلدا ية  ه، غتموعة 1427لع م  5/ت/188

 و ذا الرأي ابتقر علي، قض ء ا  مة اإلدا ية يف جصر.
 ول   تقبل دعوغ اإللغ ء جيب أن يقدم الطعن يف اظتيع د ا دد نظ ج .

اإللغهه ء يف القهه نون اظتصههري، فقههد حههددت بسههت  يوجهه   أجهه  جيعهه د  فههع دعههوغ 
 جن ات ي  نشر القرا  اإلدا ي اظتطعون في، يف اصتريدة الرشتية.

حيث نصت اظت دة الث لثة جن قواعد اظترافع ت واإلجراءات أجه م ديهوان اظتظه مل، 
علههى نهها عهه م حههددت فيهه، جيعهه د تقههدو الههدعوة أجهه م الههديوان بسههت  يوجهه  ، 

ظل  جههن  ههذا القههرا  أجهه م الل نههة الههن أ ههد ت القههرا  يههالل جههدة وأوجبههت الههت
ػتددة وأج م وزا ة اطتدجة اظتدنية، إنا كه ن القهرا  جتعلهق  نظمهة اطتدجهة اظتدنيهة 
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"فيمه  مل يهرد به، نها يه ص جيهب يف الهدعوغ حيث نصت اظت دة علهى ا  : 
اظتظهه مل أن  اظتنصههوص علي هه  يف الفقههرة "ب" جههن اظتهه دة الث جنههة جههن نظهه م ديههوان

يسبق  فع   إ  الهديوان الهتظل  إ  اصت هة اإلدا يهة اظتفتصهة يهالل بهت  يوجه   
جن ات ي  العل   ذا القرا ، ويتحقق العل  ب، إببال  نوي الشذن به، أو بنشهرو 
يف اصتريدة الرشتية إنا تعذ  اإلبال ، وءلنسهبة إ  القهرا ات الصه د ة قبهل نفه ن 

ة ا ههددة للههتظل  في هه  جههن ات يهه  نف ن هه .وعلى اصت ههة  ههذو الال حههة فتبههدأ اظتههد
اإلدا يههة أن تبههت يف الههتظل  يههالل تسههع  يوجهه   جههن ات يهه  تقدديهه،، وإنا  ههد  
القرا  ءلرفض وجهب أن ي هون جسهبب  ، ويعته  جضه  تسهع  يوجه   علهى ات يه  
تقهههدو الهههتظل  دون البهههت فيههه، الث بهههة  هههدو  قهههرا  برفضههه،.وترفع الهههدعوغ إن مل 

جتعلقههة بشههئون اطتدجههة اظتدنيههة إ  الههديوان يههالل بههت  يوجهه   جههن ات يهه   ت ههن
العل  ءلقرا  الص د  ءلرفض أو جضه  التسهع  يوجه   اظتهذكو ة دون البهت فيه،. 
أجههه  إنا ك نهههت الهههدعوغ جتعلقهههة بشهههئون اطتدجهههة اظتدنيهههة فيتعههه  قبهههل  فع ههه  إ  

الل بهت  يوجهه   جهن ات يهه  الهديوان الهتظل  إ  الههديوان العه م للفدجهة اظتدنيههة يه
العلههه  ءلقهههرا  الصههه د  بههههرفض الهههتظل  أو انقضههه ء جههههدة التسهههع  يوجههه   ا ههههددة 
لل  ة اإلدا ية دون البت في، وعلى الديوان العه م للفدجهة اظتدنيهة أن يبهت يف 

 التظل  يالل بت  يوج   جن ات ي  تقددي، .
تظل  أو جضهت وإنا  د  قهرا  الهديوان العه م للفدجهة اظتدنيهة بهرفض اله

اظتهههدة ا هههددة لههه، دون البهههت فيههه، جههه ز  فهههع الهههدعوغ إ  ديهههوان اظتظههه مل يهههالل 
تسههع  يوجهه   جههن ات يهه  العلهه  ءلقههرا  الصهه د  ءلههرفض أو انقضهه ء السههت  يوجهه   
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اظتههذكو ة دون البههت يف الههتظل  ، وجيههب أن ي ههون قههرا  الههديوان العهه م للفدجههة 
 اظتدنية برفض التظل  جسبب  .

  قهههرا  الهههديوان العههه م للفدجهههة اظتدنيهههة لصههه ف اظتهههتظل  ومل تقههه  اصت هههة وإنا  هههد
اإلدا يههة بتنفيههذو يههالل  ال هه  يوجهه   جههن ات يهه  إبالغهه، جهه ز  فههع الههدعوغ إ  

 ديوان اظتظ مل يالل الست  يوج   الت لية عتذو اظتدة". 
 وأجههه  انقطههه ع اظتيعههه د فيقصهههد بههه،: بهههقوط األايم السههه بقة علهههى واقعهههة ا نقطههه ع
وا بتهههداء يف احتسههه ب اظتيعههه د جهههن جديهههد، فهههانا ابهههت د بهههبب جهههن أبهههب ب 
ا نقطههههه ع يبهههههدأ اظتيعههههه د كههههه جال  جهههههن جديهههههد وػتسهههههوء  جهههههن ات يههههه  زوال بهههههبب 

.ويف نل  يذكر ديوان اظتظ مل  ن: "الق عدة الع جهة يف السهقوط، أنه،  ا نقط ع
ا    للمهدة إنا انقطعت جدت، ءظتط لبهة بهدأت له، جهدة جديهدة جسه وية يف جقهد

الس بقة الن و د علي   ا نقط ع، ويف  ذو اضت لة حتسب تل  اظتدة جن ات ي  
،  ه1400/ق لع م 294/1القضية  ق    ه، يف1400لع م  16/86القرا   ق   ا نقط ع"

 ههه 1400بههديوان اظتظهه مل لعهه م غتموعههة اظتبهه دئ الشههرعية والنظ جيههة الههن قر هتهه  صتنههة تههدقيق القضهه اي 
 ..236ص

فهانا مل يهت   فهع الهدعوغ يهالل اظتههدة اظتقهر ة إلق جهة دعهوغ اإللغه ء؛ فانه، دي ههن 
الههدفع ءكتسهه ب القههرا  اإلدا ي حصهه نة هن  يههة تعصههم، جههن الطعههن ءإللغهه ء، 
وجهههن     جيهههوز أن يثههه   الطعهههن يف القهههرا  جهههن جديهههد أجههه م القضههه ء اإلدا ي،  

قضههه،، ولهههذل  ت هههون كمههه    جيهههوز ألي  يئهههة إدا يهههة ك نهههت أو قضههه  ية أن تن
 الدعوغ بعد نل  غري جقبولة ع ال  لرفع   بعد اظتيع د.
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ويف نلهه  يههذكر ديههوان اظتظهه مل يف أحههد أح  جهه، عنههد طعههن اظتههدع  يف 
قهههرا  نقلههه، إ  ػت فظهههة الهههرس، ودفهههع اظتهههدعى علي ههه  بعهههدم قبهههول الهههدعوغ جهههن 
الن حيههههة الشهههه لية، ظتف لفههههة اظتههههدع  للمواعيههههد اظتقههههر ة يف دعههههوغ اإللغهههه ء  ن: 
"ثههههههث القبههههههول الشهههههه ل  للههههههدعوغ بهههههه بق ث هههههه  اللههههههزوم علههههههى الههههههديول يف 

   ثسههههب ن، جههههن النظهههه م العهههه م الههههذي   جتههههوز ؼت لفتهههه،، فههههان الههههدا رة جوضههههوع
بتمحا اضت ل لتتب  جدغ توافر نل  الشهرط يف الهدعوغ، ويف بهبيل نله  

 هه ، وقهد 13/5/1426جتد الدا رة أن القرا  اظتهتظل  جنه، قهد  هد  بته  ي  
نه، أجه م  دو و، و  ؾتد له، تظلمه   ج جنأقر اظتدع  بتبليغ، ءلقرا  بعد أببوع 

 ههه وفقهه   إلقههرا  اصت ههة اظتههدعى علي هه  أي 22/12/1426ج تهه، إ  بتهه  ي  
بعد جض  ج  يزيد علهى بهت  يوجه   جهن ات يه  التبله  ءلقهرا ، و هذا ؼته لا ظته  
تضمنت، اظت دة الث لثة.... فلذل  وبعد د ابة القضهية والتذجهل ح مهت الهدا رة 

لعههههه م  8/د/مل/7اضت ههههه   قههههه   ءضت ههههه  التههههه يل: عهههههدم قبهههههول الهههههدعوغ عههههه ال ...."
 هههههه اظتؤبهههههد ث ههههه   يئهههههة التهههههدقيق  قههههه  1426/ق لعههههه م 4540/1 هههههه يف القضهههههية  قههههه  1427
 .  1/304 ههه 1427 ههه، غتموعههة األح هه م واظتبهه دئ اإلدا يههة لعهه م 1427لعهه م  6/ت/470

. 
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عثثثدم اثثثواز إلغثثثا  القثثثرار اإلداري ادلتحصثثثن مثثثن يبثثثل   ادلبحثثثث الثالثثثث
 اإلدارة أو سحبه

ديهههوان اظتظههه مل أن اإللغههه ء جيهههب أن يصهههد  جهههن السهههلطة اظتفتصهههة نظ جههه  ، أكهههد 
حيههههث ن هههههب إ  أن "قهههههرا  وكيههههل الهههههوزا ة   يقهههههوغ علههههى إلغههههه ء قهههههرا  الهههههوزير 

 .  ه "ح   غري جنشو ".1413لع م  2/ت/80ح    يئة التدقيق  ق   ءظتوافقة"
جهههه  دام أهنهههه   وأجهههه  القههههرا ات الفرديههههة السههههليمة، فانهههه،   جيههههوز لههههةدا ة إلغ ؤ هههه 

بههليمة، ف ههذو ػتصههنة ضههد اإللغهه ء، وإنا فعلههت نلهه  كهه ن عمل هه   ههذا الث بههة 
 . اعتداء على حقوق األفراد الن تعلقت بتل  القرا ات

جه  إنا كه ن القهرا  مل يرتهب حقوقه   لألفهراد  –كمه  جهر بنه    –ويستث  جن نل  
 فان، جيوز إلغ ؤو ح  ولو ك ن بليم  .

قرا  اإلدا ي جعيبه  ، فهان جهن اظتنطهق ا عهرتامل لهةدا ة ثهق وءلنسبة إنا ك ن ال
إلغ  ، بهواء أكه ن القهرا  اإلدا ي   حيه   أو فهرداي ، وءلنسهبة للقهرا  التنظيمه ؛ 
فان، ج  دام أن اإلدا ة دتل  حق إلغ  ، بليم   فمن ءب أو  أن دت هن لهذل  

ا ة تتقيههد إبلغ  هه،،  ن عنههدج  ي ههون جعيب  .أجهه  القههرا  الفههردي اظتعيههب، فههان اإلد
يههت  نلهه  يف جوعهههد الطعههن القضههه   ، فههال تسههتطيع اإلدا ة بعهههد جضهه  جيعههه د 

 الطعن إلغ ء القرا  اإلدا ي اظتعيب.
وديوان اظتظ مل وإن ابتقر أيريا  على جبدأ حتصن القرا ات اظتعيبة عهن السهحب 

غهه ء القههرا  واإللغه ء قبههل األفهراد وج ههة اإلدا ة جصههد ة القهرا ، أي عههدم جهواز إل
لعهه م  2/ت/80ح ه   يئهة التههدقيق  قه   ةاإلدا ي اظتتحصهن أو بههحب، جهن قبههل اإلدا 
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إ  أن، قد وجد جن أح ه م به بقة للهديوان، قضهى  ، ه "ح   غري جنشو ".1413
 في   النع ج ة اإلدا ة جن إلغ ء قرا اهت  اظتعيبة الن حتصنت الض  اظتدة.

ن هههب إ  أن ".... قهههرا  تعيههه  اظتهههدع  و هههذا جههه  أكهههدو ديهههوان اظتظههه مل حينمههه  
بتهههه  ي  .... وجضههههى عليهههه، بههههنوات طويلههههة.... دون أن يههههت  إلغهههه ؤو.... فانهههه، 
حف ة   علهى ابهتقرا  األوضه ع الوةيفيهة، وحتقيقه   لقواعهد العدالهة يف اإلبهالم، 
فان قرا  تعي  اظتدع   ق .... ي ون قد حتصهن الضه  تله  اظتهدة... وجهن   

 د  جن ... إبلغ ء تعي  اظتدع  على غري جقتضى؛ ؽت  يتع  ي ون القرا  الص
 ههههه يف القضههههية  قهههه  1413لعهههه م  3/د/مل/22ح هههه   قهههه   إلغهههه ؤو واعتبهههه  و كههههذن مل ي ههههن

 ه  ح ه  1415لع م  2/ت/191 ه اظتؤيد ث    يئة التدقيق  ق  1412/ق لع م 790/3
لعه م  1/ت/36 ق  و  1/ت/101و ق   1/ت/23غري جنشو (، وتضمنت نل  األح  م  ق  

 .  ه  أح  م غري جنشو ة(.1413
ويقصهههد بسهههحب القهههرا  اإلدا ي جهههن قبهههل اإلدا ة،  جهههوع اصت هههة اإلدا يهههة فيمههه  
أ هههد ت، جهههن قهههرا ات، ثيهههث يهههزول القهههرا  جنهههذ  هههدو و ويعتههه  وكذنههه، مل يوجهههد 

 إطالق 
وقههد نكههر جعهه  السههحب يف قههرا   يئههة التههدقيق، حيههث نكههرت أن "السههحب 

إ  اظت ضهه ، ويزيههل القههرا  اظتسههحوب وجهه  ترتههب عليهه، جههن آاث  جههن يرتههد   ههرو 
 .  ه "ح   غري جنشو "1411لع م  3/ت/109ح    يئة التدقيق  ق   ات ي   دو و"

، وقههد ي ههون قبههل ج ههة اإلدا ة قههد ي ههون  ههرحي  ،وبههحب القههرا  اإلدا ي جههن 
بههحب القههرا  ضههمني  ، ونلهه   ن تصههد  اصت ههة اإلدا يههة قههرا ا    يسههتقي  جعهه، 
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 القول إ  أن، النزلة بحب القرا  الس بق.
إ  أن حهههق اإلدا ة بسهههحب القهههرا ات لهههيس علهههى إطالقههه،، فب لنسهههبة للقهههرا ات 
  السليمة فان اإلدا ة وإن ك ن عت  اضتق يف بحب القهرا ات التنظيميهة، كمه  عته

أن تلغي هه ، إ  أن نلههه  جشههروٌط    ي هههون قههد ترتهههب علي هه  حقهههوق لألفهههراد 
 بطريق جب عر أو غري جب عر.

ول ههن اظتسههتقر عليهه، يف النظهه م والقضهه ء اإلدا ي، أن اإلدا ة   دتلهه  بههحب 
القهرا ات اإلدا يهة الفردىنجه  ءلنسهبة للقههرا ات اإلدا يهة اظتعيبهة، فانه، وكمه  بههبق، 

عتههه  بهههحب القهههرا ات التنظيميهههة اظتعيبهههة، بشهههرط أن   ت هههون فهههان اإلدا ة حيهههق 
 تبههت حقههه   فهههرداي  ج تسهههب   جن ههه ، وأجههه  القهههرا ات اإلدا يهههة الفرديهههة اظتعيبهههة، فانههه، 
و غهه  اإلقهههرا  بوجههود العيهههب يف القههرا  اإلدا ي، فهههان ابههتقرا  اظتراكهههز النظ جيهههة 

ة اعت جهة يف نله  وزت ية اضتقوق اظت تسبة لألفراد، يقضه  التذكيهد علهى الق عهد
 ن اإلدا ة دتلههه  بهههحب القهههرا ات الفرديهههة اظتعيبهههة، بهههل إن نلههه  يعتههه  واجبههه   

 علي   أ ن ء جب عرهت  أعم ل الرق بة اإلدا ية على أعم ل،.
وجنع ج ة اإلدا ة جن بحب القرا  اإلدا ي اظتعيب بعد انقض ء جيع د الطعن 

ن السههحب أو التعههديل ءإللغهه ء، واكتسهه ب القههرا  اظتعيههب حصهه نة تعصههم، جهه
 جن قبل ج ة اإلدا ة يقوم على اعتب  ين:

ضرو ة التوفيق به  حهق اإلدا ة يف إ هالح جه  انطهوغ عليه، قرا  ه  جهن  أوذلما:
ؼت لفة للنظ م والق نون، ووجوب ابتقرا  اضت لة النظ جية والق نونية اظترتتبة علهى 

  ذا القرا ، ابتقرا ا  يعصم، جن كل تغيري أو تعديل.
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جراع ة ا تس ق ب  اظتيع د الذي جيهوز فيه، أل هح ب الشهذن طلهب  اثنيهما:و 
إلغ ء القرا ات اإلدا ية ءلطريهق القضه   ، وبه  اظتيعه د الهذي جيهوز فيه، لهةدا ة 

 . بحب قرا    ح  يت  ا بتقرا  بعد جض  زجن واحد
ويههههذكر نلهههه  ديههههوان اظتظهههه مل حيههههث ن ههههب إ  أن "القههههرا  الق بههههل لةبطهههه ل   
ي ههون ءطههال  جههن تلقهه ء ناتهه،، وجهه  مل يههت  بههحب، أو إلغهه ؤو يف يههالل اظتواعيههد 
ا هههددة، فانههه، يتحصهههن ويستعصههه  علهههى السهههحب واإللغههه ء، و  يسهههتث  جهههن 

 ههههه يف القضههههية  قههههه  1418لعههههه م  9/د/مل/43ح هههه   قهههه   نلهههه  إ  القههههرا ات اظتنعدجهههههة
 ههه  ح هه  1419لعهه م  5/ت/6 ههه اظتؤيههد ث هه   يئههة التههدقيق  قهه  1418/ق لعهه م 1164/1

 . غري جنشو (.
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 التعويض عن أضرار القرار اإلداري ادلتحصن ادلبحث الرابع
 التعويض: دفع ج  وجب جن بدل ج يل بسبب إضت ق الضر  ءلغري.

ودعهههوغ التعهههويض:  ههه  تلههه  الهههدعوغ الهههن يرفع ههه  أحهههد األفهههراد إ  القضههه ء 
 اإلدا ةللمط لبة بتضم  ج  أ  ب، جن ضر  نتي ة تصرمل 

 –وإنا ك نت دعوغ إلغ ء القرا ات اإلدا ية ػتهددة اليعه د قصهري نسهبي   
إ  أن تق دم دعوغ اإللغ ء ي ون أطول جهن نله ،  –بت  يوج   بصفة ع جة 

فهههههدعوغ التعهههههويض يف قضههههه ء ديهههههوان اظتظههههه مل   تسهههههقط إ  بعهههههد جهههههرو  ستهههههس 
فعهه ت واإلجههراءات أجهه م ديههوان اظتهه دة الرابعههة جههن قواعههد اظترا بههنوات جههن ات يهه  نشههوء اضتههق

 .اظتظ مل .
ويشهههههرتط ل ههههه  تسهههههذل اإلدا ة عهههههن التعهههههويض بسهههههبب القهههههرا  اإلدا ي الهههههذي 

 أ د ت،  ال ة عروط: 
أن ت ههون اإلدا ة قههد أيطههذت، فذ ههد ت قههرا ا  إدا اي  عهه ب، عيههب جههن  األول:
 العيوب.
أن يرتتهههب علهههى  هههذا القهههرا  اظتعيهههب ضهههر  يصهههيب الطههه عن اظتط لههههب  الثثثثاين:

 ءلتعويض.
أن تتهههوافر عالقهههة السهههببية بههه  عهههدم جشهههروعية القهههرا  اطتههه طب وبههه   الثالثثثث:

 . الضر  الذي أ  ب الط عن اظتط لب ءلتعويض
ف لق عههههدة الع جههههة، أن اإلدا ة   تسههههذل ءلتعههههويض عههههن األضههههرا  الن رتههههة عههههن 

 يهههة، إ  إنا ك نهههت غهههري جشهههروعةوقد نكهههر ديهههوان اظتظههه مل بشهههذن القهههرا ات اإلدا
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دعوغ تعويض عن قرا  إحدغ اصت جع ت ءظتمل ة، إيق مل ابهتئ    جسه كن 
ألعض ء  يئهة التهد يس ءصت جعهة  ن: "الث بهت أن  هذا القهرا  مل يتضهمن إلغه ء 
حههههق ج تسههههب علههههى النحههههو السهههه لا بي نهههه،، بههههل غ يههههة جهههه  فيهههه، التوقهههها عههههن 

يف ابهههههتئ    جسههههه كن ألعضههههه ء  يئهههههة التهههههد يس بعهههههد أن ابهههههت د  ا بهههههتمرا 
للمههدعى علي هه  جهه  يسههتدع  التوقهها، و ههو ؽتهه  ديلهه  جههدير اصت جعههة  ههالحية 
اخت نو... وحيث  بت أن قرا  اظتدعى علي   إبيق مل ا بتئ    واظترتب عليه، 
طلهههب التعهههويض قهههد  هههد  جهههن اصت هههة اظتفتصهههة إب هههدا و نظ جههه  ، وعلهههى بهههند 

نظ م، ومل ي تنف، يطذ أو عيب ، فانه،   جسهئولية علهى اظتهدعى  حيح جن ال
علي ه ؛ إنا   يطهذ جههن ج نب ه ؛ وجههن   في هون طلهب اظتههدع  التعهويض عمهه  
ترتههههب علههههى نلهههه  القههههرا  يف غههههري ػتلهههه،، و ههههو حههههري ءلههههرفض؛ فلههههذل  كلهههه، 
ح مت الدا رة ال  يل : ... اثنيه  : بهرفض طلبه، التعهويض عهن أجهرة السهنوات 

 ههههههههه يف القضههههههههية  قهههههههه  1426لعهههههههه م  21/د/إ/85ح هههههههه   قهههههههه   إللغهههههههه ء السهههههههه ن الت ليههههههههة
 هههه، 1427لعههه م  6/ت/526 هههه اظتؤيهههد ث ههه   يئهههة التهههدقيق  قههه  1423/ق لعههه م 2045/1

 .. 4/2018 ه 1427غتموعة األح  م واظتب دئ اإلدا ية لع م 
والتعههويض عههن القههرا  اإلدا ي اظتعيههب الههذي حتصههن، ي ههون دا مهه   نقههداي  و ههذا 

 ج  دييز التعويض يف اظتسئولية اإلدا ية، فال ج  ن للتعويض العيش. أ  
كمهه  أن األ ههل يف التعههويض أن ي ههون كهه جال  يغطهه  كههل الضههر  الههذي أضتقتهه، 
اإلدا ة بصههه حب الشهههذن، و  ي هههون أكثهههر ؽتههه  طلبههه، اظتهههدع ، وي هههون لتغطيهههة 
 الضهههر  الهههذي ضتهههق ءظتهههدع  دون حتقيهههق  بهههح للمهههدع ، أي   ي هههون وبهههيلة
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 لة راء بال ببب.
واظتعتمد يف تقدير التعويض لص حب الشذن، جقدا  الضر  الذي ضتهق به، جهن 
نل  القرا ، كم  يشرتط يف الضر  أن ي ون جب عرا  وػتقق  ، وأن يصيب حقه   

 . جشروع   لص حب الشذن، جع يصو يت، وق بليت، للتقدير ءلنقود
، قي جه، بتعهويض عهدد كبهري وجن أع ر قضه اي التعهويض يف قضه ء ديهوان اظتظه مل

وحتصهنت  –جدا  جن العس ري  برتبهة   هيس  قبه ء،   إحه لت   علهى التق عهد 
بنهه ء  –قههرا اهت  لعههدم الطعههن في هه  جههن قبههل أ ههح ب الشههذن يف اظتههدد النظ جيههة 

علهههى تو هههية جهههن صتنهههة الضهههب ط العليههه ، الهههن  أت أن اظتصهههلحة الع جهههة تسهههتلزم 
يس  قبهه ء، إنا بلغههت يدج تهه،  ال هه  ع جهه  ، إهنهه ء يههدج ت جههن يشههغل  تبههة   هه

فههههذكر ديههههوان اظتظهههه مل يف أحههههد أح  جهههه، تل :"حيههههث ابههههتند قههههرا  ا بههههتغن ء 
 ههراحة علههى تعمههي   هه حب السههمو اظتل هه  جسهه عد وزيههر الدايليههة للشههؤون 
األجنيهههة  قههه  ... اظتتضهههمن العمهههل علهههى إنفههه ن جههه  تضهههمن، ػتضهههر اجتمههه ع صتنهههة 

الهههههدايل  بشهههههذن إهنههههه ء يهههههدج ت جهههههن بلغهههههت الضهههههب ط العليههههه  لقهههههوات األجهههههن 
يدج ت،  ال   ع ج   جن  تبة   يس  قبه ء، ونله  ظتع صتهة جوضهوع أتيهري ترقيهة 
األفراد، وعلي، فال دي ن القول إن جصهلحة العمهل  ه  بهبب القهرا  بهيم  أنه، 
دي ههن جع صتههة أتيههري ترقيههة األفههراد بطههرق أيههرغ، وبههذل  ي ههون القههرا  جشههوء  

 لفهههه   لق عههههدة ختصههههيا األ ههههدامل، و ههههذا السههههبب جهههه  بعيههههب يف السههههبب وؼت
كم   و اضته ل يف إهنه ء يدجهة األفهراد حيهث حصهر     –تديل اظتنظ  وحددو 
فان دو  اإلدا ة يقتصر علهى إهنه ء اطتدجهة جه   – 56اظتنظ  يف فقرات اظت دة 
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حتقههق أحههد تلهه  األبههب ب، ولههيس جههن بهه  األبههب ب الههن تعطهه  اإلدا ة اضتههق 
دجة إجض ء الفرد  ال   بنة ظتن يشغل  تبة   يس  قب ء، ، إ  أن، يف إهن ء اطت

ج  يصا النظ م وج    أو نط ق   جعين   للمصلحة الع جة اظتسهت دفة؛ في هب 
أن يتقيهههد القهههرا  اإلدا ي الصههه د  تطبيقههه   لهههذل  النظههه م ، وحيهههث إن التو هههية 

ع جههه  ، إوههه   ء بهههتغن ء عهههن يهههدج ت   هههيس الرقبههه ء إنا بلغهههت يدجتههه،  ال ههه 
 د ت ظتع صتة جش لة ي  ة تتعلق الن تتذير ترقيت، جن األفراد، فانه، يتعهذ  
اعتب   هه  جههن جقتضههي ت جصههلحة العمههل اظتند جههة حتههت نطهه ق اظتصههلحة الع جههة 
الههن يتغي  هه  اظتههنظ  جههن بههن األنظمههة، وظتهه  كهه ن القههرا  ػتههل الطعههن بههش علههى 

 ههههه؛ فانهههه، 19/3/1422وات يهههه   741/س/34اطتطهههه ب التعميمهههه   قهههه  
يعت  يف  هو ت، الهن  هد   ه  تعهديال  لنظه م قه    وتعهداي  يف ا يتصه ص، ؽته  
يعتهههه  عيبهههه   للقههههرا  كلهههه، أضههههر وأنههههت  أضههههرا ا ةلههههت جتصههههلة ءظتههههدع  وجالزجههههة 
تستوجب النظر يف تعويض،، و  يغري جن نل  جه  و د يف جهذكرة ؽتثهل اظتهدعى 

دع  مل يتضر  جن قرا  إهنه ء يدجته،، علي   يف إج بت، على الدعوغ جن أن اظت
، وؽتههه  يتبههه  عهههدم  هههحة جههه  دفعهههت بههه، اظتهههدعى علي ههه  يف  د ههه  علهههى دعهههوغ 
اظتههههدع  ؽتهههه  يثبههههت جعهههه، يطههههذ اإلدا ة، وحيههههث الث بههههت أن يطههههذ اإلدا ة حههههرم 
اظتدع  جهن ابهت م ل اطتدجهة حه  بلهو  السهن النظ جيهة، و هو جه  ديثهل الضهر  

/ب جهههن نظههه م التق عهههد 11وحيهههث إن اظتهه دة  الههذي يتعههه  النظهههر فيمهه  جيههه و،
 ههه 2/4/1395وات يهه   331العسهه ري الصهه د  بقههرا  غتلههس الههوز اء  قهه  

 ههه نصههت علههى أن 5/4/1395وات يهه   24اظتتههوج ءظتربههوم اظتل هه   قهه  م/
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ع جهه  ، وحيههث إن اظتههدع   52  ههيس الرقبهه ء حيهه ل علههى التق عههد إنا بلهه  بههن 
 ء يدج تههههه، اعتبههههه  ا  جهههههن ات يههههه   هههههه، وحيهههههث   إهنههههه1371جههههن جواليهههههد عههههه م 

 هههه، وعليههه، فهههان اظتتبقههه  جهههن يدجهههة اظتهههدع  حههه  يبلههه  السهههن 1/7/1422
النظ جية للتق عد    بنة، وعلي، فان، دي ن ج  الضر  الذي أ ه ب اظتهدع  
علههى اعتبهه   جهه  كهه ن بيتق ضهه و جههن  اتههب وعههالوة يف حههل عههدم  ههدو  القههرا  

 ههه 1/7/1423 جيههة للتق عههد يف الطعهه ، ...حيههث يبلهه  اظتههدع  السههن النظ
وحيههث تبهه  أن اظتههدة الههن بههلبت جههن يدجههة اظتههدع   هه  بههنة فانهه، يسههتحق 
عن هه  تعويضهه   وفقههه   لرواتبهه، وبد تههه، البلهه  إرتههه يل قههد و... يلهههزم اظتههدعى علي ههه  
أداؤ   للمدع  جه ا  للضهر  الهذي ضتقه، وحفظه   وابهتقرا ا  لألوضه ع الوةيفيهة، 

داولهههههة ح مهههههت الهههههدا رة الههههه  ىن : أو  : عهههههدم قبهههههول عتهههههذو األبهههههب ب وبعهههههد اظت
الدعوغ ع ال  ءلنسبة لطلهب اظتهدع  إلغه ء القهرا . اثنيه  : إلهزام اظتهدعى علي ه  
اظتديريههههة الع جههههة للههههدف ع اظتههههدين،  ن تههههدفع للمههههدع /... جبلغهههه   وقههههد و  ال ههههة 
وعشهههههههههههههرون ألفههههههههههههه   وذت و  هههههههههههههة وا نههههههههههههه ن وعشهههههههههههههرون  اي   وعشهههههههههههههر  لهههههههههههههالت 

 هههههههههههه يف القضهههههههههههية  قههههههههههه  1426لعههههههههههه م  24/د/إ/85اضت ههههههههههه   قههههههههههه   ("23.822.12 
 ه، وكذل  1427لع م  1/ت/24 ه اظتؤيد ث    يئة التدقيق  ق  1426/ت لع م 116/6

 ه، واضت   1426/ق لع م 3029/1 ه يف القضية  ق  1426لع م  7/د/مل/79اضت    ق  
واألح هههه م  ههههه، 1426/ق لعهههه م 768/1 ههههه يف القضههههية  قهههه  1426لعهههه م  7/د/مل/76 قهههه  

 . اظتم  لة عت  كثرية جدا .
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 الفصل الرابع
 

 أساليب اإلدارة يف تاليف آاثر التحصن
 وايه ثالثة مباحث: 

ادلبحثثثثثث األول:تثثثثثاليف آاثر القثثثثثرار اإلداري ادلتحصثثثثثن بتعثثثثثديل القواعثثثثثد 
 النظامية. 

تعديل الق عهدة النظ جيهة الهن تصهد  جهن السهلطة التنظيميهة بطلهب ج هة  أواًل:
اإلدا ة:اصت هههههة اإلدا يهههههة حينمههههه  ترغهههههب تهههههاليف آاث  القهههههرا  اإلدا ي اظتتحصهههههن، 
فتطلب جن اصت ة التنظيمية تعديل القواعد النظ جيهة والهنا يف النظه م  هراحة 

ا تطلههههب علههههى  جعيههههة القواعههههد اصتديههههدة علههههى اظت ضهههه ، و هههه  تقههههوم بههههذل  إن
الص ف الع م الرجوع إ  اظت ض  ونقهض جه  اكتسهب فيه، جهن حقهوق أو ت هون 
جهههن جراكهههز ق نونيهههة أو ترتهههب علي ههه  جهههن آاث ، وتصهههبح الرجعيهههة ضهههرو ة تفهههوق 

. ويهههرت  تقهههدير آاث   هههذو الرجعيهههة  ضهههرو ة ابهههتقرا  اظتراكهههز واضتقهههوق اظت تسهههبة
مليههههة ا ققههههة علههههى جصههههلحة نوي الشههههذن للقضهههه ء الههههذي ديتلهههه  الوبهههه  ل الع

للعدالة، فانا تب  ل، أن  ذا التعديل قصد ب، اإلضرا  بذوي الشذن أو زعزعة 
جراكهز   النظ جيههة، وة هرت بههواد  التعسهها يف ابهتعم ل السههلطة أو ا ؿتههرامل 
  ، فل، أن حي   ال  يرغ في، حتقيق   للعدالة جع األيذ يف ا عتب   تطبيق  ذا 

 ؤولية عن أعم ل السلطة التنظيمية.اصت نب لتص دج، جع أح  م اظتس
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 –تعهههههديل القواعهههههد النظ جيهههههة الهههههن تصهههههد    ج هههههة اإلدا ة يف اللهههههوا ح  اثنيثثثثثاً:
 :  -القرا ات التنظيمية 

صت ههة اإلدا ة بههلطة تعههديل الال حههة يف أي وقههت ءلنسههبة للمسههتقبل كق عههدة 
 عهههدة ع جهههة، ألن األوضههه ع واظتراكهههز الق نونيهههة اظترتتبهههة علهههى الال حهههة ختضهههع لق

التعههديل والتبههديل يف كههل وقههت؛ وفقهه   ظتقتضههي ت اظتصههلحة الع جههة وحسههن بههري 
اظترفههق العهه م.وإن كهه ن نلهه  يصههطدم ءظتبههدأ العهه م و ههو عههدم  جعيههة القههوان ، 
فهههههان اظتسهههههتقر يف النظههههه م والقضههههه ء اإلدا ي جيهههههري التعهههههديالت الصههههه د ة علهههههى 

اإلدا ة إ ههدا   اللههوا ح   ههر  جعهه ؛ إنا كهه ن  نهه   نهها نظهه ج  يههريا صت ههة
.كم  قر  ديهوان اظتظه مل  ن "األ هل أن النظه م بوجه، عه م   اللوا ح   ر  جع 

ويهههديل فيههه، القهههرا ات التنظيميهههة الع جهههة حي ههه  الوقههه  ع واظتراكهههز الهههن تهههت  حتهههت 
بلط ن، و ذا  هو غته ل تطبيقه، الهزجش فيسهري النظه م اصتديهد   هر جب عهر علهى 

نفهههه نو، و  يسههههري   ههههر  جعهههه  علههههى الوقهههه  ع  الوقهههه  ع واظتراكههههز الههههن تههههت  بعههههد
اضت ه   النظ جية الن تقع أو تت  قبل نفه نو إ  بهنا  هريح يقهر  األ هر الرجعه "

 ههههه غتموعههههة اظتبهههه دئ 1399/ق لعهههه م 149/1 ههههه يف القضههههية  قهههه  1401لعهههه م  13/86 قهههه  
 . 149الشرعية والنظ جية لديوان اظتظ مل ص
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 القرار اإلداري ادلتحصن يف حالة الضرورةتاليف آاثر    ادلبحث الثاين
نظرية الظرومل ا بتثن  ية جضموهن  اتس ع جبدأ اظتشروعية يف تل  الظرومل، 

 ثيث إن بعض األعم ل اإلدا ية الن ك ن جيب أن تعد غري جشروعة. 
وتقههههديرا  لف ههههرة الظههههرومل ا بههههتثن  ية أو الضههههرو ة، فههههان  نهههه   قههههرا ات إدا يههههة 

دم ا يتصهه ص، إ  أن نظريههة الضههرو ة تغطهه  عيههب تصههد  جشههوبة بعيههب عهه
عيهب إ  حد اغتص ب السلطة، كمه  تغطه   الذي يصل ا يتص ص اصتسي 

. لذل  فل  ة اإلدا ة عند حتصن -الق نون –، وعيب ؼت لفة النظ م  الش ل
قرا  النقل الهذي أ هد ت،، وتعهذ  علي ه  إلغه ء القهرا  أو بهحب،  نقضه ء اظتهدد 

ترغهههب يف تهههاليف آاث  القهههرا  ا صهههن للمصهههلحة الع جهههة، أن  النظ جيهههة، وك نهههت
تعيههد إ ههدا  قههرا  إدا ي آيههر لههنفس اظتوةهها، ونلهه  عنههد حتقههق الضههرو ة أو 

يههههرغ عههههراح النظهههه م اإلدا ي أنهههه، لقيهههه م  ههههذو النظريههههة و الظههههرومل ا بههههتثن  ية. 
 يتطلب وجود الشروط ا تية  : 

 وجود يطر جسي  ي دد النظ م الع م.  -1
 تعذ  دفع  ذا اطتطر ءلطرق النظ جية الع دية.  -2

أن ي هههههون  هههههدمل اإلدا ة جهههههن تصهههههرف   جقصهههههودا  بههههه، حتقيهههههق  -3
 الص ف الع م. 

جيهههههههب علهههههههى اإلدا ة أ  تشهههههههتد يف تصهههههههرف هت ، فهههههههال تضهههههههح   -4
الصهههههلحة األفهههههراد يف بهههههبيل اظتصهههههلحة الع جهههههة إ  القهههههدا  جههههه  

 تقتضي، الضرو ة. 
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  ية، أن تفلت األعم ل اإلدا ية الصه د ة ول ن   تعش نظرية الظرومل ا بتثن
يف  ههذو الظههرومل جههن اطتضههوع لقواعههد اظتشههروعية علههى ؿتههو جطلههق، فتتصههرمل 
اإلدا ة كيفم  تش ء بال ض بط و  جعي  ، وإو  تعش توبيع قواعد اظتشروعية . 

 لذل  ختضع اإلدا ة يف ؽت  بت   لسلط ت الظرومل ا بتثن  ية للقض ء. 
اد طلهب إلغه ء القهرا ات اإلدا يهة الصه د ة بنه ء علهى ولذل  ديل  األفهر 

بهلطة ابهتثن  ية، ويتحقهق القضه ء يف جه  إنا ك نهت اإلدا ة قهد واج هت ةروفهه   
ابهههههتثن  ية   دي هههههن جع ههههه  أن تهههههؤدي واجب ههههه ، إنا التزجهههههت حهههههدود اظتشهههههروعية 
الع دية، وجه  إنا ك نهت اإلدا ة قهد اقتصهرت علهى القهد  الضهرو ي جهن السهلطة 

 ة تل  اضت لة والظرومل ا بتثن  ية. ظتواج 
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 تاليف آاثر القرار اإلداري ادلتحصن بقرار مضاد ادلبحث الثالث
أجهههه  فيمهههه  يتعلههههق إبلغهههه ء القههههرا  اإلدا ي اظتطهههه بق، فههههان اإلدا ة دتلهههه  إلغهههه ء أو 

وفقهه   للمصههلحة  –تعههديل القههرا ات الال حيههة، إنا مل يرتتههب علي هه  آاث  لألفههراد 
وكههذل  ءلنسههبة للقههرا ات الههن   تولههد جراكههز ق نونيههة، أجهه  القههرا ات  –الع جههة 

، فاهنه  -القه نون  -الفردية اظتولدة للحقوق، فاهن  ج   د ت جط بقة للنظ م 
ت تسههب حصهه نة اتجههة جههن اإللغهه ء، فههال دي ههن إلغ ؤ هه  إ  الوجههب قههرا  إدا ي 

 جديد يسمى القرا  اظتض د. 
ج يف إطههه   نظريهههة القهههرا  اظتضههه د، فانههه، يشهههرتط أن ءلنسهههبة للقهههرا ات الهههن تنهههد  

ي هههون ذتهههة قهههرا  إدا ي ج تمهههل العن  هههر. وءلنسهههبة للقهههرا ات اإلدا يهههة اظتعيبهههة، 
ف هذو ت ههون يهالل اظتههدد اظتقهر ة للسههحب واإللغه ء جسههتبعدة جهن نطهه ق القههرا  
اظتضهه د بصههفة جؤقتههة؛ ونلهه  حهه  يفصههل يف جشههروعيت   بصههفة هن  يههة وبصههو ة 

تتحصهههن لعهههدم الطعهههن علي ههه   –كمههه  جهههر بنههه    –ن  هههذو القهههرا ات ق طعهههة؛ أل
ءإللغهه ء أو السههحب يههالل اظتههدد اظتقههر ة نظ جهه  ، وتصههري تب عهه   لههذل  جشههروعة 
وتع جههل جع جلههة القههرا ات السههليمة، ف هه  يههالل اظتههدد ا ههددة للطعههن ءإللغهه ء 
والسهههحب، إجههه  أن تهههزول ودتحهههو آاث  ههه    هههر  جعههه  عهههن طريهههق السهههحب أو 

لغه ء القضهه   ، وتعته  بههذل  كههذن مل ت هن وتسههتبعد هن  يهه   جهن نطهه ق القههرا  اإل
اظتضهه د، وأجهه  أهنهه  تتحصههن بفههوات اظتواعيههد اظتقههر ة نظ جهه   للسههحب أو اإللغهه ء، 

 وبذل  تند ج يف تطبيق نظرية القرا  اظتض د  . 
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وحصهه نة  ههذو القههرا ات ليسههت ج جههدة؛ ف ههذا يتنهه س جههع التطههو  وحسههن بههري 
، بهل اظتقصههود ثصه نة القههرا ات اإلدا يهة الفرديههة السهليمة، عههدم اظتسهه س اإلدا ة

    إ  عن طريق القرا  اظتض د. 
وبلطة إ هدا  القهرا  اظتضه د جقهر ة عه دة للسهلطة الهن أ هد ت القهرا  األول، 
أو السههههلطة الر بههههية ءلنسههههبة إلي هههه ، إ  يف اضتهههه  ت الههههن ي ههههون القههههرا  جههههن 

للمهههرؤوس، فحينئهههذ   ي هههون للهههر يس ايتصههه ص يف  هههذا ا يتصههه ص اظتطلهههق 
الصدد. ف لقرا  الص د  جن الوزير   دي ن اظتس س ب، بقهرا  جهن وكيهل الهوزا ة، 
وقد أكهد نله  ديهوان اظتظه مل حيهث ن هب إ  أن "قهرا  وكيهل الهوزا ة   يقهوغ 

   ه  غري جنشو (. 1413لع م  2/ت/80ح    يئة التدقيق  ق   على إلغ ء قرا  الوزير ءظتوافقة"
وءلنسبة لتسبيب القرا  اظتض د، فانه، وطبقه   للق عهدة الع جهة أن اإلدا ة   تلهزم 
بتسبب قرا اهت  إ  إنا ألزج   اظتنظ  بذل  بنا  ريح، فانه، دي هن القهول  ن 
اإلدا ة   تلههزم بتسههبب القههرا  اظتضهه د لههذل   . كمهه  أن اظتصههلحة الع جههة تههدعو 

ة األبهب ب يف قرا  ه  حه  تسه ل ج مهة الرق بهة القضه  ية، إ  أن توضح اإلدا  
وبعض الشهراح يقولهون يف نله ، إن الق ضه  اإلدا ي   يهرتدد يف إلغه ء القهرا  

 إنا ك نت األبب ب غري ك فية، أو   ت  و نظ ج  .
 حبمد هللا تعاى صمت التلخي

 هللا وسلم على نبينا دمحم وصلى
 .ديه إى يوم الدينوعلى آله وصحبه ومن اهتدى هب
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 خطة البحث :

 ادلقدمة . 

 التمهيد : ماهية حتوؿ القرار اإلداري .
 . ادلبحث األوؿ : تعريف القرار اإلداري وحتوله ونشأته

 ادلطلب األوؿ : تعريف القرار اإلداري . 

 ادلطلب الثاين : تعريف حتوؿ القرار اإلداري .
 و أساس هذه الفكرة .  –ادلطلب الثالث : نشأة حتوؿ القرار اإلداري 

 ادلبحث الثاين : التمييز بُت حتوؿ القرار اإلداري وما يشاهبه . 
 ري وإلغاء القرار .ادلطلب األوؿ : التمييز بُت حتوؿ القرار اإلدا

 ادلطلب الثاين : التمييز بُت حتوؿ القرار اإلداري وسحب القرار .
 ادلطلب الثالث : التمييز بُت حتوؿ القرار اإلداري وبطالف القرار .

 ادلطلب الرابع : التمييز بُت حتوؿ القرار اإلداري وتفسَت القرار .

 وتعديل القرار . ادلطلب اخلامس : التمييز بُت حتوؿ القرار اإلداري

ادلطلػػػب السػػػادس : التمييػػػز بػػػُت حتػػػوؿ القػػػرار اإلداري و كػػػرة إ ػػػالؿ السػػػبب 
 الصحيح .

 الفصل األوؿ : أسباب وشروط حتوؿ القرار اإلداري .

 ادلبحث األوؿ : أسباب حتوؿ القرار اإلداري .
 ادلطلب األوؿ : محاية اإلدارة من كثرة االعًتاضات.

 مرار ثقة األ راد .ادلطلب الثاين : ضماف است
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ادلطلػػب الثالػػث : تػػو َت السػػرعة   األعمػػاؿ اإلداريػػة وتػػال  الو ػػوع   الفػػراغ 
 اإلداري .

 ادلبحث الثاين : شروط حتوؿ القرار اإلداري .

ً  يططبػع عليػه واػف القػرار  ادلطلب األوؿ : أف يكوف زلل التحوؿ عمػال  إدار
 اإلداري .

 اإلداري ابطال  .ادلطلب الثاين : أف يكوف القرار 

 .ُت القرار الباطل و رار آخر احيحادلطلب الثالث : وجود عطاار توا ع ب
 ادلطلب الرابع : اجتاه اإلرادة اال ًتاضية لإلدارة لقياـ القرار اجلديد .

قػػػػػه مػػػػػن  كػػػػػرة حتػػػػػوؿ القػػػػػرار ادلبحػػػػػث الثالػػػػػث : مو ػػػػػف الطفػػػػػاـ والق ػػػػػاء والف
  اإلداري.

 لفكرة حتوؿ القرار اإلداري . ادلطلب األوؿ : الطفاـ ادلؤيد

 ادلطلب الثاين : الطفاـ ادلعارض لفكرة حتوؿ القرار اإلداري .

 ادلطلب الثالث : الق اء اإلداري و كرة حتوؿ القرار اإلداري .
 ادلطلب الرابع : مو ف الفقه من  كرة حتوؿ القرار اإلداري .

 الفصل الثاين : إجراءات حتوؿ القرار اإلداري وآاثره .

 ادلبحث األوؿ : إجراءات التحوؿ.
 ادلطلب األوؿ : التحوؿ عن طريع اإلدارة :

 الفرع األوؿ : جلوء اإلدارة إىل التحوؿ تلقائيا  .

 الفرع الثاين : جلوء اإلدارة إىل التحوؿ بطاء  على تفلم .
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 ادلطلب الثاين : التحوؿ عن طريع الق اء :

 ل الق ائي . الفرع األوؿ : القيود اليت ترد على التحوي

 الفرع الثاين : سلطة القاضي   حتويل القرار اإلداري.

 ادلبحث الثاين : آاثر حتوؿ القرار اإلداري :

 ادلطلب األوؿ : زواؿ القرار السابع وزلو آاثره .
 ادلطلب الثاين : تكوين  رار  إداري جديد أبثر رجعي.

 ادلطلب الثالث : بقاء ادلراكز الطفامية واستقرارها.
 ادلطلب الرابع : إعادة التوازف اإلداري .

 اخلادتة.

 الفهارس  . 
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 التمهيد
 ماهية القرار اإلداري

 املبحث األول  : تعريف القرار اإلداري وحتوله ونشأته

 املطلب األول : تعريف القرار اإلداري .
أ سن ادلطفم السعودي بعدـ وضػع تعريػف للقػرار اإلداري ن ألنػه يتعػُت علػى 

التطفيميػػة أف تطػػأف بطفسػػها عػػن وضػػع التعريفػػات ن ألف هػػذه ادلهمػػة السػػلطة 
يتوالها بصفة أساسػية الفقػه والق ػاء هػذا مػن ، يػة ن ومػن ، يػة أخػرف أف 

 التعريفات مهما بذؿ   اياغتها من د ة وعطاية ال تستعصي على الطقد.
نػػه   و ػػد اسػػتقر الق ػػاء اإلداري ولفػػًتة طويلػػة علػػى تعريػػف القػػرار اإلداري أب

إ صػػاح اإلدارة   الشػػكل الػػذي يتطلبػػه القػػانوف ن عػػن إرادبػػا ادللزمػػة ن بقصػػد 
إ داث أثر  انوين معُت ن مىت كاف ذلك شلكطػا  وجػائزا   ػانو،  ن وكػاف الباعػث 

 عليه ابتغاء مصلحة عامة . 
 املطلب الثاين : تعريف حتول القرار اإلداري .

ـ ن أاػل وا ػد ن وهػو حتػرؾ   دور ن  ) احلػاء والػواو والػالالتحول يف اللغةة :
و ػػػػػاؿ الشػػػػػ حت كػػػػػوؿ إذا حتػػػػػرؾ ن وكػػػػػذلك كػػػػػل متحػػػػػوؿ  عػػػػػن        الػػػػػه 

 والتحوؿ : التطقل من موضع إىل موضع . 
ويقصد بتحوؿ القرار اإلداري أف القرار الباطل الػذي ال ككػن بسػبب بطالنػه 

األوؿ ن إذا  أف يطتج أثػره القػانوين ن  يتحػوؿ إىل  ػرار آخػر اػحيح غػَت القػرار
 وا ع القرار الباطل عطاار هذا القرار اآلخر الصحيح
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 وأساس هذه الفكرة . –املطلب الثالث : نشأة حتول القرار اإلداري 
 نشأت  كرة حتوؿ التصرؼ القانوين الباطل    قه القانوف اخلاص ن.

ومؤدف هذه الفكرة   نطاؽ القػانوف اخلػاص أنػه إذا ت ػمن العقػد الباطػل أو 
القابل لإلبطاؿ عطاار عقد آخر ن انعقد هذا العقد اآلخػر مػىت أمكػن القػوؿ 
 أبف ادلتعا دين كا، يقبالف األخذ به لو علما ببطالف ذلك العقد حلفة إبرامه 

مػا هػي عليػه اآلف مػن و د مرت هذه الفكرة مبرا ل متعددة  ىت واػل  إىل 
ت العامة ادلعرو ة .  ن وج وتطور  ن لتصبح من الطفًر

 قد عر   الشرائع القدكة  كرة حتوؿ التصرؼ القانوين ن و اول  االستفادة 
من التصر ات القانونية الباطلة ن وعػدـ إااذلػا مكػم العػدـ مػن  يػث الطتػائج 

ؿ التصػرؼ القػانوين الباطػل ادلًتتبة عليها نوأتسيسا  على ذلك  بل   كرة حتو 
 .ار أو شروط تصرؼ  انوين آخر احيحإذا ت مط  عطا

( مػن القػانوف ادلػدين األدلػاين 140و د  طن نفاـ التحوؿ ألوؿ مرة   ادلادة )
 ـ .1896الصادر عاـ 

 و  مصر أخذت رلموعة القانوف ادلدين ادلصري بطفاـ التحوؿ 
 نطػػػػاؽ القػػػػانوف اخلػػػػاص و  وإذا كانػػػػ  تلػػػػك الطفريػػػػة  ػػػػد نشػػػػأت أساسػػػػا   

ت العامػة    نطاؽ التصر ات العقدية ابلػذات ن إال أاػا أاػبح  مػن الطفػًر
 القانوف شلا جيعلها ااحلة للتطبيع على التصر ات الطفامية.

وأف عػػػدـ وجػػػود نػػػحت خػػػاص ابلتحػػػوؿ   رلػػػاؿ القػػػانوف العػػػاـ ال يعػػػٍت علػػػى 
مػػػػة للقػػػػانوف وتطبيقػػػػات اإلطػػػػالؽ غيػػػػاب دور هػػػػذه الفكػػػػرة   ألف الرغبػػػػة العا
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الق اء تؤكد وجود التحوؿ وضرورته ن بل إف ادلططع القانوين والعملي ال يػدع 
رلػػػػاال  للشػػػػك بعػػػػدـ إمكػػػػاف االسػػػػتغطاء عػػػػن هػػػػذه الفكػػػػرة   رلػػػػاؿ القػػػػرارات 

 اإلدارية . 
 املبحث الثاين  : التمييز بني حتول القرار اإلداري وما يشتبه به

 حتول القرار اإلداري وإلغاء القرار  .املطلب األول : التمييز بني 
اإللغػػاء هػػو   ػػاء علػػى القػػرار برمتػػه مكػػم الق ػػاء هػػالؼ التحػػوؿ الػػذي هػػو 
زلاولػػػة التو يػػػع وأخػػػذ مػػػا يصػػػلح اسػػػتثماره مػػػن هػػػذا القػػػرار مػػػع ثبػػػات الشػػػكل 

 وادل موف .
ونفرية حتوؿ القرار اإلداري أخذ هبا كثَت من  قهػاء القػانوف اإلداري وطبقوهػا 

اؿ القرارات اإلدارية وذلك إعماال  دلبدأ أنه جيب تفػادي الػبطالف ادلطلػع   رل
 للقرارات اإلدارية .

 املطلب الثاين : التمييز بني  حتول القرار اإلداري وسحب القرار .
السػحب يػػؤدي إىل إعػػداـ القػرار اإلداري أبثػػر رجعػػي ن وكأنػه   يصػػدر  ػػ  ن 

موضػػػوع القػػػرار ادلسػػػحوب لتغيػػػَت و ػػػد يتعػػػذر  إاػػػدار  ػػػرار إداري جديػػػد   
االختصػػػاص أو لفػػػوات ادلػػػدة ارػػػددة لصػػػدور القػػػرار اإلداري    ػػػُت يػػػؤدي 
التحوؿ إىل است راج  رار جديد من القرار الباطل ن ويعترب هذا القرار  مطتجا  

 آلاثره من اتريخ ادور القرار الباطل .
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ادلعيبػػػة    مػػن ، يػػػة أخػػػرف أف السػػػحب يطصػػب علػػػى القػػػرارات ادلشػػػروعة أو
 ػػػػُت أف التحػػػػوؿ ال جيػػػػري إال علػػػػى القػػػػرارات الباطلػػػػة أو ادلطعدمػػػػة وال يطػػػػاؿ 

 القرارات الصحيحة. 
واالخػػػتالؼ اآلخػػػر بػػػُت التحػػػوؿ والسػػػحب يتمثػػػل   اجلهػػػة ادل تصػػػة  جػػػراء  
ً  تقػػـو بػػه اجلهػػة اإلداريػػة ادل تصػػة ن  كػػل    مطهمػػا ن  ػػالتحوؿ  ػػد يكػػوف إدار

ً  و ػػد يكػػوف   ػػائيا  يطبقػػه  القاضػػي اإلداري ن    ػػُت يكػػوف السػػحب إدار
 جتريه اإلدارة دائما  .
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 املطلب الثالث : التمييز بني حتول القرار اإلداري وبطالن   القرار .
يشػػًتط إلعمػػاؿ حتػػوؿ التصػػر ات القانونيػػة بصػػورة عامػػة ن أف يكػػوف التصػػرؼ 

 لالنقسػػاـ  ػػال ابطػػال  برمتػػه ن  ػػنذا كػػاف جػػزءا  مطػػه ابطػػال ن وكػػاف التصػػرؼ  ػػابال  
يكػػػوف هطػػػاؾ رلػػػاؿ    للتحػػػوؿ ن بػػػل النتقااػػػه ن  يػػػزوؿ اجلػػػزء الباطػػػل ويبقػػػى 

 اجلزء الصحيح .
 املطلب الرابع : التمييز بني حتول القرار اإلداري وتفسري   القرار .

التحوؿ إذف هو إنقاذ لإلرادة مػن الػبطالف عػن طريػع اال ػًتاض ن أمػا التفسػَت 
احلقيقيػػة والكشػػف عطهػػا وإزالػػة الغمػػوض الػػذي ال بسػػها  هػػو إعمػػاؿ لػػإلرادة 

 و   ادور القرار اإلداري .
ومػػن ، يػػة أخػػرف  ػػالتحوؿ اتلػػف عػػن التفسػػَت هصػػوص اآلاثر الػػيت ترتبػػ  
على كل  مطهما إذ أف آاثر القرار اإلداري اجلديػد عطػد إعمػاؿ التحػوؿ ختتلػف 

الؼ التفسػػَت الػػذي عػػن آاثر القػػرار الباطػػل مػػن  يػػث الطػػوع وادل ػػموف ن هػػ
تفػػل آاثر القػػرار  )ادلفسػػر( نفسػػها  بػػل أو بعػػد التفسػػَت ن وال يطػػرأ أي تغيػػَت 

 عليها .
ونػػػرف أف القاضػػػي اإلداري يسػػػتطيع مبػػػا لػػػه مػػػن سػػػلطة واسػػػعة   التفسػػػَت أف 
يكمػػػػػل الػػػػػطقحت   م ػػػػػموف القػػػػػرار اإلداري إذا كػػػػػاف ذلػػػػػك يت ػػػػػمن زعزعػػػػػة  

 التحػػػوؿ ن  يػػػث يشػػػًتط لتحػػػوؿ للغػػػرض مػػػن القػػػرار ن وال جيػػػوز لػػػه ذلػػػك  
 القرار اإلداري الباطل أف يكوف مت مطا  لعطاار التصرؼ الصحيح )اجلديد(.
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 املطلب اخلامس : التمييز بني حتول القرار اإلداري وتعديل القرار .
تعػػػػػديل القػػػػػرارات اإلداريػػػػػة مػػػػػؤداه تغيػػػػػَت أ كامهػػػػػا دوف اعتػػػػػداد  رادة اجلهػػػػػة 

حتػوؿ القػرار اإلداري  ننػه يت ػمن الكشػف عػن  اإلداريػة   هػذا الصػدد ن أمػا
ً  جديػدا  كػاف مػن  عطاار سليمة  ائمة  عال    القرار الباطل تشكل  رارا  إدار

 ادلمكن أف تتجه إليه إرادة اإلدارة . 
واتلػػػػػف تعػػػػػديل القػػػػػرار اإلداري عػػػػػن التحػػػػػوؿ أي ػػػػػا    أف الػػػػػذي يبطػػػػػل   

أما التحوؿ  يتطلب بطػالف القػرار التعديل هو جزء  ق  من القرار اإلداري ن 
 أبكمله .

واالخػػتالؼ اآلخػػر بػػُت التعػػديل والتحػػوؿ يتمثػػل   أف التعػػديل يطصػػب علػػى 
 جزء من القرار

املطلةةةةب السةةةةادس : التمييةةةةز بةةةةني حتةةةةول القةةةةرار اإلداري و كةةةةرة إ ةةةةالل 
 السبب الصحيح .

ة القاعػػدة العامػػة أف القاضػػي اإلداري ال كلػػك سػػلطة إ ػػالؿ أسػػباب اػػحيح
 للقرار اإلداري زلل األسباب الباطلة اليت ذكربا اإلدارة   .

وختتلف  كرة حتوؿ القرار اإلداري الباطػل عػن  كػرة التصػحيح الال ػع للقػرار 
    دخػػاؿ سػػبب جديػػد عليػػه ن إذ أنػػه   نطػػاؽ التحػػوؿ تقػػـو اجلهػػة ادل تصػػة 

لقػػػػرار ) إداريػػػػة أو   ػػػػائية (  عمالػػػػه ابسػػػػت الص  ػػػػرار جديػػػػد مػػػػن عطااػػػػر ا
 الباطل.
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كما اتلف التحوؿ عن  كرة إ الؿ السبب الصحيح   العلة مػن إجازبمػا 
ن إذ أف الغايػػػػػة مػػػػػن إجػػػػػازة التحػػػػػوؿ هػػػػػي إنقػػػػػاذ إرادة اإلدارة مػػػػػن الػػػػػبطالف ن 
وضػػػػػماف اسػػػػػتقرار األوضػػػػػاع وادلراكػػػػػز القانونيػػػػػة ن بيطمػػػػػا احلكمػػػػػة مػػػػػن إجػػػػػازة 

أف اإلدارة تسػتطيع بعػد التصحيح الال ع للقػرار  دخػاؿ السػبب اجلديػد هػو 
 –إبطاؿ القرار أف تعود مػرة أخػرف  تصػدره سػليما  مسػتطدة إىل سػبب جديػد 

 احيح .
واتلػػف التحػػوؿ عػػن إ ػػالؿ السػػبب الصػػحيح أي ػػا    أف التحػػوؿ يتطلػػػب 
عػػدـ إدخػػاؿ أي عطصػػر   القػػرار اجلديػػد   يكػػن موجػػودا    القػػرار الباطػػل ن 

ؿ السػػبب الصػػحيح زلػػل السػػبب    ػػُت علػػى العكػػس مػػن ذلػػك  ػػنف إ ػػال
الباطػػػػل كمػػػػل   طياتػػػػه وا عػػػػة جديػػػػدة   يت ػػػػمطها القػػػػرار الباطػػػػل تتمثػػػػل   

 السبب اجلديد الذي   تعلن اإلدارة عطه و   إادارها للقرار . 
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 الفصل األول
 

 أسباب وشروط حتول القرار اإلداري 
 املبحث األول  : أسباب حتول القرار اإلداري 

 : محاية اإلدارة من كثرة االعرتاضات . املطلب األول
إف مػػن أهػػم األسػػباب الػػيت تػػدعو إىل القػػوؿ بتحػػوؿ القػػرار اإلداري هػػو محايػػة 
اإلدارة مػػػن كثػػػرة االعًتاضػػػات الػػػيت يتقػػػدـ هبػػػا األ ػػػراد للجهػػػات اإلداريػػػة والػػػيت 
 تكوف من أسباب تعطيل وأتخَت تلك اجلهات عن القياـ أبعماذلا ادلطوطة هبا 

 الثاين : ضمان استمرار ثقة األ راد .املطلب 
إف من األسباب الػيت دعػ  إىل حتػوؿ القػرار اإلداري هػو ضػماف اسػتمرار ثقػة 
األ ػػراد   لػػؤال يػػؤدي هػػذا األمػػر إىل زعزعػػة الثقػػة بػػُت األ ػػراد واجلهػػات اإلداريػػة 

 التابعُت ذلا .
يف املطلةةب الثالةةةث : تةةةو ري السةةةرعة يف األعمةةةال اإلداريةةةة وتةةةاليف الو ةةةو  

 الفراغ اإلداري .
التحوؿ   رلاؿ القرارات اإلداريػة يغػٍت اإلدارة عػن الو ػوع   مثػل هػذا ادلػأزؽ 
)الفػػراغ اإلداري( وكقػػع ذلػػا أهػػدا ها مػػن القػػرار الباطػػل ولكػػن مػػن خػػالؿ  ػػرار 
جديػػػػد يتطػػػػابع و كػػػػم القػػػػانوف وكػػػػًـت مبػػػػدأ ادلشػػػػروعية وكمػػػػل اتريػػػػخ القػػػػرار 
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لتحػوؿ مػن الوسػائل ادلهمػة   حتقيػع الطشػاط السابع نفسه ن وبػذلك يصػبح ا
 اإلداري .
 

 املبحث الثاين : شروط حتول القرار اإلداري
املطلةةب األول : أن يكةةون لةةل التحةةول عمةةالً إدارلً يوطبةة  عليةةه و ةةف 

 القرار اإلداري .
ألاية هذا الشرط وأثره   رلػاؿ إعمػاؿ التحػوؿ ن يتعػُت عليطػا أف عػدد معػٌت 

 ي وخصائصه .القرار اإلدار 
وابلطسػػػبة دلعػػػٌت القػػػرار اإلداري وتعريفػػػه  قػػػد سػػػبع بيػػػاف ذلػػػك وال  اجػػػة هطػػػا 

 لتكراره .
و يما يتعلع هصائحت القرار اإلداري  ننه لكي يكػوف العمػل القػانوين الصػادر 
ً  يقبػػل التحػػوؿ جيػػب أف كتػػاز هصػػائحت معيطػػة  عػػن السػػلطة اإلداريػػة  ػػرارا  إدار

القرار اإلداري وابلتػا  ال يكػوف زلػال  للتحػوؿ وإال  قد ذلك التصرؼ واف 
 ن وتتمثل هذه اخلصائحت مبا أييت :

( القرار اإلداري تصرؼ  انوين : نف األعماؿ ادلادية ) اإلرادية والالإرادية ( 1
ختػػرج مػػن رلػػاؿ التحػػوؿ   ألاػػا أعمػػاؿ إداريػػة ال يططبػػع عليهػػا واػػف القػػرار 

 اإلداري .
( القػػرار اإلداري تصػػرؼ  ػػانوين اػػادر عػػن إ ػػدف السػػلطات   اإلداريػػة   2

الدولػػػػػػػة :ال تعػػػػػػػد األعمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػيت تصػػػػػػػدر عػػػػػػػن األ ػػػػػػػراد أو اذليؤػػػػػػػات اخلااػػػػػػػة  



  ملخصات األبحاث القضائية

 
218 

كادلؤسسات ذات الطفع العاـ واجلمعيػات والشػركات ادلدنيػة والتجاريػة  ػرارات 
 إدارية . 

ً  أف يكو  ف اادرا  عن إ دف اجلهات وال يكفي لعد العمل القانوين  رارا  إدار
اإلداريػػة  حسػػب ن بػػل جيػػب أف يصػػدر القػػرار    ػػدود الو يفػػة اإلداريػػة ن ن 
وكذلك األمر إذا كاف دلصدر القرار افتاف ن افة إدارية وافة غػَت إداريػة ن 
 ػػػنف األعمػػػاؿ الػػػيت يقػػػـو هبػػػا بصػػػفته اإلداريػػػة هػػػي و ػػػدها الػػػيت ككػػػن عػػػدها 

  رارات إدارية . 
ً  جيػب ( القرار تصر 3 ؼ  ػانوين انفػرادي :العمػل القػانوين لكػي يعػد  ػرارا  إدار

أف يصدر عن  رد وا د ن بػل  ػد يشػًتؾ   تكػوين العمػل القػانوين أكثػر مػن 
 ػػػػرد يعمػػػػل كػػػػل مػػػػطهم   مر لػػػػة مػػػػن مرا ػػػػل تكويطػػػػه ومػػػػع ذلػػػػك يعػػػػد ذلػػػػك 
ً  مػػا دامػػوا ميعػػا  يعملػػوف   طػػرؼ وا ػػد وحلسػػاب جهػػة  التصػػرؼ  ػػرارا  إدار

 ية وا دة . إدار 
 ( القرار اإلداري كدث أثرا   انونيا  :4

وعلػػػى هػػػذا  ػػػنف األعمػػػاؿ التح ػػػَتية الػػػيت تسػػػبع اختػػػاذ القػػػرار ال تعػػػد  ػػػرارات 
إداريػػػة ألاػػػا ال تطػػػتج بػػػذابا أي أثػػػر  ػػػانوين ن إذ أف األثػػػر يًتتػػػب علػػػى القػػػرار 

 اإلداري    الة ادوره .
ً  أي ا  طلب إ دف ا جلهات اإلدارية من جهة إدارية أخػرف وال يعد  رارا  إدار

 اختاذ  رار إداري   موضوع ما يقع ضمن اختصااها.
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ً  اإلنػػػذار الػػػذي توجهػػػه اجلهػػػة اإلداريػػػة إىل األ ػػػراد  وكػػػذلك ال يعػػػد  ػػػرارا  إدار
 دلراعاة التعليمات الصادرة عطها   ألنه   يرتب آاثرا   انونية .

5  ً :  يشػػًتط   القػػرار اإلداري أف يكػػوف  ( أ ف يكػوف القػػرار اائيػػا  أو تطفيػػذ
اائيػػا   ػػىت يكػػوف  ػػابال  للتحػػوؿ ن ومعػػٌت ذلػػك أف يصػػدر القػػرار عػػن سػػلطة 
إداريػػة سلتصػػػة  اػػػداره دوف أف يكػػػوف  ػػػابال  للتعقيػػػب أو التصػػػديع عليػػػه مػػػن 

 جانب سلطة إدارية عليا .
 املطلب الثاين : أن يكون القرار اإلداري ابطالً .

ؿ مع بطالف القرار اإلداري ابعتبارها وسػيلة  انونيػة يسػتطيع تدور  كرة التحو 
هبػػػػا القاضػػػػي أف يرتػػػػب علػػػػى عطااػػػػر القػػػػرار الباطػػػػل آاثر  ػػػػرار آخػػػػر اػػػػحيح 
ويًتتب على ذلك أف القػرار الصػحيح ال ككػن مػاؿ أف يكػوف رلػاال  إلعمػاؿ 

 التحوؿ .
املطلةةةب الثالةةةث : واةةةود عوا ةةةر توا ةةة  بةةةني القةةةرار الباطةةةل و ةةةرار  خةةةر 

 ال رلاؿ للتحوؿ إذا كػاف القػراراف يتال يػاف بواػفهما و ػدة وا ػدة  حيح .
أو كان  عطااراا تغطي بع ها البعض ن وأف القرار ادلقصود وهو  رار عدمي 

 الصحة دتاما  وعلى أنقاضه يولد القرار اجلديد.
 وال يعػػد حتػػوال  للقػػرار اإلداري أف تقػػـو اجلهػػة اإلداريػػة أو الق ػػاء  زالػػة العيػػب
الذي يشوبه ن  إذ نصبح هطا أماـ  الة من  ػاالت التصػحيح واإلجػازة الػيت 
ال جيػػػوز اللجػػػوء إليهػػػا نفػػػرا  دلػػػا ترتبػػػه مػػػن رجعيػػػة غػػػَت مشػػػروعة   آاثر القػػػرار 

 اإلداري .
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ولغرض اإل اطة هبذا الشرط نرف من ال روري بوجه خاص أف نبُت العطاار 
القػػرار اجلديػػد ن ومػػن أهػػم هػػذه الػػيت جيػػب أف يتوا ػػع  يهػػا القػػرار ادلعيػػب مػػع 

العطااػػػػػر العطصػػػػػر الشػػػػػكلي ن والعطصػػػػػر الش صػػػػػي لالختصػػػػػاص ن والعطصػػػػػر 
 ادلوضوعي .

 يمػػػا اػػػحت موضػػػوع حتػػػوؿ القػػػرار اإلداري وضػػػرورة العوصةةةر الشةةةكل  : -1
 –الصػحيح  –والقػرار اآلخػر  –ادلعيػب  –توا ع العطصر الشػكلي بػُت القػرار 

ألشػػػػكاؿ واإلجػػػػراءات اجلوهريػػػػة وال نػػػػرف أف التوا ػػػػع الشػػػػكلي يطصػػػػب علػػػػى ا
يشمل العطاار الشػكلية غػَت اجلوهريػة ن إذ جيػب أف تتوا ػع العطااػر الشػكلية 

 األساسية بُت القرار ادلعيب والقرار  الصحيح .
وخنلػػحت أنػػه مػػن ال ػػروري أف توجػػد   القػػرار اإلداري ادلعيػػب األشػػكاؿ الػػيت 

سػبب بطػالف القػرار األوؿ وأف ال يكػوف  –الصػحيح  –يتطلبها القرار اآلخر 
يعػػود إىل ختلػػف األشػػػكاؿ واإلجػػراءات اجلوهريػػػة الػػيت تتطلبهػػػا  واعػػد الشػػػكل 
اخلااػػة ابلقػػرارات اإلداريػػة ن كمػػا جيػػب أف توجػػد   القػػرار ادلعيػػب األشػػكاؿ 

 اليت جيب استعماذلا   القرار اجلديد .
 العوصر الشخص  لالختصاص :  -2

يشًتط أف تكػوف السػلطة ادلت صصػة  اػدار    رلاؿ حتوؿ القرارات اإلدارية
  (القرار اجلديد هي نفسها ادل تصة  ادار القرار األالي ) الباطل (.
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يشػػًتط إلعمػػاؿ التحػػوؿ أف يت ػػمن القػػرار ادلعيػػب العوصةةر املوضةةوع  : -3
العطصػػػػر ادلوضػػػػوعي لقػػػػرار إداري آخػػػػر اػػػػحيح ن ويقصػػػػد بػػػػذلك أف يتوا ػػػػع 

 ث ادل موف .القراراف الباطل واجلديد من  ي
ولكػػي يتحقػػع التوا ػػع ادلوضػػوعي بػػُت القػػرارين جيػػب أف تكػػوف األسػػباب الػػيت 
د ع  اجلهة اإلدارية إىل اختاذ  رارها الباطل اػاحلة ألف تكػوف أسػبااب  معقولػة 
ومشػػروعة ن أمػػا إذا كانػػ  تلػػك األسػػباب الػػيت  ػػاـ عليهػػا القػػرار الباطػػل غػػَت 

ة ألف يقػـو عليهػا القػرار اجلديػد مشروعة أو كان  مشروعة ولكطها غػَت اػاحل
 ننػػػه ال جيػػػوز إجػػػراء التحػػػوؿ ن ألف القػػػرار اجلديػػػد هػػػو اآلخػػػر سػػػيكوف ابطػػػال  

 لعدـ احة سببه أو ختلفه .
 املطلب الرابع : اجتاه اإلرادة اال رتاضية لإلدارة لقيام القرار اجلديد .

ضػػمطية ( التحػػوؿ   نطػػاؽ القػػانوف اإلداري ال يتطلػػب أي إرادة ) اػػركة أو 
 قيقيػػة   أو ا تماليػػة متجهػػة إىل القػػرار اجلديػػد ن بػػل يتطلػػب إرادة ا ًتاضػػية 
إلعمػػاؿ التحػػوؿ .  ػػاإلرادة احلقيقيػػة ليسػػ  الزمػػة ن بػػل إاػػا تعػػوؽ التحػػوؿ   
ألاػػػػػا تػػػػػؤدي إىل تفسػػػػػَت القػػػػػرار ال حتولػػػػػه ن وكػػػػػذلك األمػػػػػر ابلطسػػػػػبة لػػػػػإلرادة 

 اال تمالية  هي ليس  شرطا  إلجراء التحوؿ.
. 
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املبحث الثالث : مو ف الوظام والقضاء والفقه من  كرة حتول القرار 
 اإلداري

 املطلب األول : الوظام املؤيد لفكرة حتول القرار اإلداري .
انعقػد   الفقػه شػػبه إمػاع علػػى إجػازة التحػوؿ   نطػػاؽ القػانوف العػػاـ ن ألف 

 اخلاص.  اجات هذا القانوف أشد إحلا ا    تطلبه من  اجة القانوف 
 املطلب الثاين : الوظام املعارض لفكرة حتول القرار اإلداري .

بعد أف  اـ شبه إماع   الفقه اإلداري   الدوؿ اليت أ رت نفػاـ التحػوؿ   
نطػػػاؽ القػػػانوف اإلداري وطبقتػػػه   رلػػػاؿ القػػػرارات اإلداريػػػة ن  قػػػد  هػػػر مػػػن 

 يعارض إجازة التحوؿ أو تعامل معه مذر شديد 
أف  إعمػػػػػاؿ التحػػػػػوؿ   نطػػػػػاؽ القػػػػػانوف اإلداري و  رلػػػػػاؿ القػػػػػرارات و نػػػػػرف 

اإلداريػػػة علػػػى وجػػػه اخلصػػػوص ال يتطػػػاق وطبيعػػػة هػػػذه القػػػرارات ن وأف احلاجػػػة 
الػػػيت دعػػػ  إليػػػه   رلػػػاؿ القػػػانوف العػػػاـ ال تقػػػل أبي  ػػػاؿ مػػػن األ ػػػواؿ عػػػن 
ل احلاجػػة إليػػه   نطػػاؽ عال ػػات القػػانوف اخلػػاص ن بػػل إف احلاجػػة إليػػه    ػػ

 القانوف العاـ أشد شلا هي عليه    ل القانوف اخلاص .
ذلػػك أف ادلصػػايت الػػيت كثلهػػا القػػانوف العػػاـ إاػػا هػػي ادلصػػايت العامػػة الػػيت تسػػمو 

 وتعلو على مصايت األ راد .
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 املطلب الثالث : القضاء اإلداري و كرة حتول القرار اإلداري .
وؿ القرار اإلداري بقبوؿ   سػن تقبل الق اء اإلداري   معفم الدوؿ  كرة حت

ن  قد استقر الق ػاء اإلداري   أدلانيػا علػى إجػازة  كػرة حتػوؿ القػرار اإلداري 
 ادلعيب إىل  رار آخر احيح .

كمػػا أف الق ػػاء   كػػل  مػػن ايطاليػػا واليػػو،ف  ػػد أخػػذ هبػػذه الفكػػرة و  الػػبالد 
ؿ   رلػػػػاؿ العربيػػػػة كػػػػاف الق ػػػػاء اإلداري   مصػػػػر أوؿ مػػػػن أ ػػػػر  كػػػػرة التحػػػػو 

القػػػػرارات اإلداريػػػػة ن كمػػػػا أف اركمػػػػة اإلداريػػػػة العليػػػػا   األردف عر ػػػػ  نفػػػػاـ 
 التحوؿ وطبقته   بعض أ كامها . 
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 املطلب الرابع : مو ف الفقه من  كرة حتول القرار اإلداري .
إف التصػػػػرؼ الباطػػػػل   الفقػػػػه اإلسػػػػالمي ال وجػػػػود شػػػػرعي لػػػػه نإال أف هػػػػذه 

 هػػا ن  قػػد اهػػتم الفقهػػاء ادلسػػلموف ب ػػرورة اسػػتثمار القاعػػدة   جتػػر علػػى إطال
التصػػػرؼ الباطػػػل ن وتبعػػػا  لػػػذلك  قػػػد وضػػػعوا ملػػػة مػػػن القواعػػػد الفقهيػػػة الػػػيت 

 ككن أف يستدؿ من خالذلا على أام أ روا نفاـ التحوؿ .
ومػػػن هػػػذه القواعػػػد  اعػػػدة )إعمػػػاؿ الكػػػالـ أوىل مػػػن إاالػػػه ولكػػػن إذا تعػػػذر 

لقاعػدة األخػرف هػي )العػربة   العقػود للمقااػد و إعماؿ الكالـ يهمل( ن وا
 ادلعاين ال لأللفاظ وادلباين( 

وهطاؾ تطبيع آخر لطفاـ التحوؿ   الشريعة اإلسالمية ن يتمثل   اآلاثر اليت 
تًتتػػب علػػػى عقػػد الػػػزواج الباطػػػل أو الفاسػػد الػػػذي لػػػيس لػػه وجػػػود شػػػرعي   

 يطػػػػتج أثػػػػره كونػػػػه تصػػػػر ا  الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية ن إال أنػػػػه لػػػػه وجػػػػود  علػػػػي ن  ػػػػال
شػرعيا ن غػَت أنػػه يطػتج بعػض اآلاثر القانونيػػة بواػفه وا عػة ماديػػة كػدرء احلػػدود 

 بثبوت الطسب ووجوب العدة وادلهر .
و ػػد أ ػػرت الشػػريعة اإلسػػالمية نفػػاـ التحػػوؿ بصػػورة واضػػحة وجليػػة   اعتبػػار 

  كم تصر ات ادلريض مرض ادلوت  كم الواية    دود الثلث 
قة أف الشريعة اإلسالمية الغراء  د عر   نفاـ حتوؿ التصرؼ ن بل إاػا واحلقي

أ امػػ  هػػذا الطفػػاـ علػػى أسػػاس موضػػوعي ولػػيس علػػى أسػػاس ذايت ن  يػػث 
رتبػػ  الطتػػائج الشػػرعية علػػى التصػػر ات القانونيػػة الباطلػػة مكػػم مػػن الشػػارع ن 
ن  ولػػيس علػػى أسػػاس مػػن مبػػدأ سػػلطاف اإلرادة ن  ػػاإلرادة لػػديهم تطشػػ  العقػػد
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ولكن أ كاـ العقود وآاثرها تكوف من الشارع ال مػن العا ػد ن  العا ػد يطشػ  
 العقد ولكطه ال يطش  اآلاثر .
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 الفصل الثاني
 

 إاراءات حتول القرار اإلداري و اثره
 املبحث األول  :  إاراءات التحول 

 ادلطلب األوؿ : التحوؿ عن طريع اإلدارة : وحتته  رعاف .
 .جلوء اإلدارة إىل التحوؿ تلقائيا  .الفرع األوؿ : 

 ػػد تقػػـو اجلهػػة اإلداريػػة الػػيت أاػػدرت القػػرار الباطػػل وهيؤػػات الر ابػػة الر سػػية 
 عمػػػػاؿ التحػػػػوؿ مػػػػن تلقػػػػاء نفسػػػػها مػػػػن غػػػػَت الطعػػػػن أمامهػػػػا بػػػػبطالف  رارهػػػػا 

 اإلداري وطلب إجراء التحوؿ عليه .
وؿ والقػرار اجلديػد وللقاضي اإلداري هطػا سػلطة  حػحت  ػرار اجلهػة اإلداريػة األ

 ػػػنف تبػػػػُت اػػػحة اجتػػػػاه اإلدارة  ػػػػرر رد دعػػػوف ادلكلػػػػف ن وإف  هػػػر لػػػػه عػػػػدـ 
مشروعية هذا االجتاه  ننه يقرر إلغاء القرار اجلديد واإلبقاء على القرار السابع 
وهػػذا يػػؤدي مططقيػػا  إىل القػػوؿ أف التحػػوؿ اإلداري ال يهػػدر  قػػوؽ األ ػػراد   

 ر ابته .ألنه كارس حت  والية الق اء و 
 الفر  الثاين : جلوء اإلدارة إىل التحول بواًء على تظلم .

ويتحقع ذلك عطدما تكتشػف اإلدارة عػدـ مشػروعية  رارهػا نتيجػة تفلػم ير ػع 
 إليها من ادلكلف ابلقرار اإلداري يطلب  يه إعماؿ حتوؿ هذا القرار .

 ادلعيب ؟ولكن ما هي الطريقة اليت ككن هبا إجراء حتويل القرار اإلداري 
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احلقيقة أف التحويل الذي تقـو به اإلدارة هو  ػرار إداري شػأنه شػأف القػرارات 
 اإلدارية األخرف ن  هل جيب أف يصدر بشكل معُت أو بصيغة معيطة ؟

مػػػن خػػػالؿ البحػػػث   شػػػروط التحػػػوؿ نػػػرف أف اجلهػػػة اإلداريػػػة عطػػػدما تقػػػـو 
ـ مشػروعية القػرار ن  عماؿ حتوؿ القػرار اإلداري لػيس أمامهػا إال أف تقػرر عػد

مث تعرب عن إرادبا معلطة  أف القرار الباطػل  ػد حتػوؿ إىل  ػرار آخػر اػحيح . 
ولكػػن لػػيس مػػن الواجػػب أف يكػػػوف إبطػػاؿ القػػرار اإلداري اػػركا  ن بػػل علػػػى 
العكػػػس مػػػن ذلػػػك جيػػػوز أف يكػػػوف  ػػػرار اإلبطػػػاؿ ضػػػمطيا  ن ذلػػػك أف اإلبطػػػاؿ 

لقػػػػانوين إعػػػػالف اإلرادة ادلعيػػػػب الصػػػػريح إذا مػػػػا اػػػػدر  ننػػػػه كحػػػػو مػػػػن العػػػػا  ا
 )القرار الباطل( األمر الذي يًتتب عليه استحالة إجراء التحويل .

 املطلب الثاين : التحول عن طري  القضاء .
سػلطة القاضػي   رلػاؿ التحػػوؿ  ػد تصػطدـ ابلقيػود الػػيت  رضػ  علػى  ريتػػه 

رلػػرد  عطػػد  حػػحت مشػػروعية القػػرارات اإلداريػػة ادلعيبػػة ن ألف سػػلطته تقػػف عطػػد
احلكم  لغػاء القػرار اإلداري دوف أف يكػوف لػه  ػع إاػدار األوامػر لػإلدارة أو 
احللػوؿ زللهػا   إاػدار القػرارات اإلداريػة ن ولػذلك يتعػُت عليطػا التعػرؼ علػػى 
القيػػػود الػػػيت تػػػرد علػػػى سػػػلطة القاضػػػي اإلداري ومػػػن مث نبػػػُت سػػػلطته   رلػػػاؿ 

 إعماؿ التحوؿ ن وذلك   الفرعُت التاليُت :
 :الفر  األول : القيود اليت ترد على التحويل القضائ  :
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( لػػػيس للقاضػػػي إاػػػدار أوامػػػر لػػػإلدارة . ومقت ػػػى هػػػذا القيػػػد أنػػػه ال جيػػػوز 1
للقاضي اإلداري أف يصدر أوامر اركة لػإلدارة تت ػمن إلزامهػا ابلقيػاـ بعمػل 

 معُت أو االمتطاع عن القياـ به 
 ارة .( ليس للقاضي اإلداري أف كل زلل اإلد2

أما القيد الثاين الذي يقيػد  ريػة القاضػي اإلداري  هػو لػيس للقاضػي أف كػل 
زلل اإلدارة   إادار القرارات اإلدارية أو أف يعدؿ  يها أو يغَت   م مواا 

 ن وتقتصر سلطته على إلغاء القرار أو رد دعوف اإللغاء . 
 الفر  الثاين : سلطة القاض  يف حتويل القرار اإلداري .

التحػوؿ ككػن أف يطبقػه القاضػي اإلداري مػن تلقػاء نفسػه إذا تػوا رت شػروطه 
دوف احلاجة إىل أف يطلبه مطػه أي طػرؼ مػن أطػراؼ الطػزاع ن بػل إنػه يسػتطيع 
إعمػػاؿ التحػػوؿ ضػػد إرادة أطػػراؼ الطػػزاع احلاليػػة إذا مػػا حتقػػع مػػن تػػوا ر شػػرط 

 اإلرادة اال ًتاضية عطد ادور القرار الباطل .
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 ثاين :  اثر حتول القرار اإلدارياملبحث ال
 املطلب األول : زوال القرار الساب  ولو  اثره .

التحوؿ يزيل القرار اإلداري ادلعيػب أبثػر رجعػي وجيعلػه كػأف   يصػدر ن ويعيػد 
األوضػػػاع القانونيػػػة وادلاديػػػة الػػػيت اػػػدرت اسػػػتطادا  إليػػػه إىل  التهػػػا الػػػيت كانػػػ  

 عليها  بل ادوره .
 تكوين  رار إداري اديد أبثر راع  .املطلب الثاين : 

إف أثر التحوؿ يقع أبثر رجعي وليس أبثر مباشر ن أي ليس مػن اتريػخ تقريػره 
أو طلبػػه ن بػػل مػػن التػػاريخ الػػذي اػػدر  يػػه القػػرار الباطػػل نغػػَت أف آاثر القػػرار 
اجلديػد ختتلػػف عػن آاثر القػػرار الباطػػل علػى الػػرغم مػػن أف القػرار الصػػحيح إاػػا 

 إىل القرار الباطل . يستطد   ذلك
 املطلب الثالث : بقاء املراكز الوظامية واستقرارها .

التحػػػػػوؿ كػػػػػاوؿ  ػػػػػدر اإلمكػػػػػاف إعػػػػػادة تلػػػػػك األوضػػػػػاع وادلراكػػػػػز إىل وضػػػػػعها 
علػػػى أسػػػاس مػػػن مبػػػدأ   ادلشػػػروعية ن علػػػى خػػػالؼ  –الطفػػػامي  –الصػػػحيح 

راكػػز نفريػػة سػػحب القػػرارات اإلداريػػة الػػيت بػػدر أبثػػر رجعػػي تلػػك احلقػػوؽ وادل
 وتغلب مبدأ ادلشروعية   األ ل   مدة السحب . 

ومػػع التحػػوط ادلطلػػوب   هػػذا الصػػدد نعتقػػد أف إعمػػاؿ التحػػوؿ ال يتعػػارض 
ومبػػدأ اسػػتقرار ادلراكػػز واألوضػػاع الطفاميػػة ن بػػل إف التحػػوؿ سي ػػمن اسػػتقرار 
تلػػك األوضػػاع وادلراكػػز   ألف اآلاثر الػػيت تًتتػػب علػػى القػػرار ادلتحػػوؿ سػػتكوف 

ثر رجعي دتتد إىل حلفة ادور القرار ادلعيب ن   ػال  عػن أف عطصػر التوا ػع أب
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بػػػُت القػػػرار السػػػابع والقػػػرار اجلديػػػد سػػػػي لع نوعػػػا  مػػػن التػػػوازف والتكػػػا ؤ بػػػػُت 
 احلقوؽ وااللتزامات الواردة   القرارين  .

 املطلب الرابع : إعادة التوازن اإلداري .
إليهػػا للمحا فػػة علػػى سػػالمة إرادة التحػػوؿ أ ػػد الوسػػائل الػػيت ككػػن اللجػػوء 

اجلهػػػة اإلداريػػػة وبػػػذلك يصػػػبح التحػػػوؿ ضػػػرورة ملجؤػػػة لػػػإلدارة إلعػػػادة التػػػوازف 
  للطشاط اإلداري الذي  د اتل بسبب كثرة القرارات ادلعيبة .

 
 حبمد هللا تعاىل صمت التلخي

 هللا وسلم على نبيوا دمحم و لى
 .الدينوعلى  له و حبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم 



  

 هلخص بحج
 القرار اإلداري الوعذوم 

 
 إعذاد الطالب: 

 بـذر بي عبذ اهلل بي هحوذ الوطـــرودي
  

 إشـــــــراف:
 د.  هصطفـــــى البـــــــــــاز  

 
 هـ1429/1430

  
 A4 159)بحجن ) البحج قبل التلخيص بالوقذهة والفهارس

 A4131)بحجن ) البحج قبل التلخيص بذوى الوقذهة والفهارس

 A445)بحجن ) البحج بعذ التلخيص 
 

 إعذاد

 لجنة هلخصات األبحاث القضائية

 بالجوعية العلوية السعودية )قضاء(



  القضائية ملخصات األبحاث

 
232 

 خطة البحث : 
  -، وتشتمل على:املقدمة 

 التنويو ابدلوضوع وأمهيتو ، وسبب اختياره.  -1
 الدراسات السابقة.  -2
 منهج البحث. -3

 تقسيمات البحث.   -4

: يف التعريففففففففت الففففففففملحات البحففففففففث ويشففففففففتمل علففففففففى مبح فففففففف ، التمهيددددددددد
 ومها : 

 :  تعريت القرار اإلداري .املبحث األول
 ادلملب األول :  مفهوم القرار اإلداري يف الفقو والنظام. 

 ل اين :  أركان القرار اإلداري يف الفقو والنظام. ادلملب  ا
 ادلملب ال الث :شروط القرار اإلداري. 
 ادلملب الرابع : أنواع القرار اإلداري. 

 ادلملب اخلامس: أمهية أركان القرار اإلداري يف بناء القرار اإلداري
املبحددددددث التددددددلق :  اإلدددددددع القددددددإلاا اميااي املادددددددو  و  دددددد  و والتمييدددددد  

 بينو وبني القإلاا اميااي البلطل، وفيو ثالثة مطللب: 
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 ادلملب األول : تعريت القرار اإلداري ادلعدوم يف الفقو والنظام. 
 ادلملب ال اين : نشأة القرار اإلداري ادلعدوم. 
اإلداري ادلعففففففففدوم والقففففففففرار اإلداري ادلملففففففففب ال الففففففففث: التمييفففففففف  بفففففففف  القففففففففرار 

 . الباطل
الفلففففففففففففففل األول : قففففففففففففففافت انعففففففففففففففدام القففففففففففففففرار اإلداري ومو ففففففففففففففت الفقففففففففففففففو 

 اإلسالمي من القرار ادلعدوم: 
املبحدددددددث األول : عدددددددلار ا اددددددددا  القدددددددإلاا اميااي و  ددددددد     عللدددددددة 

 ختلع أعد األاكل  التللية : 
    ادلملب األول :  ختلت ركن افختلاص.  

 ال اين:  ختلت ركن السبب . ادلملب 
 ادلملب ال الث : ختلت ركن احملل . 
 ادلملب الرابع : ختلت ركن الغاية. 

 املبحث التلق:  م قع الفقو امسالمي من القإلاا املادو  
 الفلل ال اين  : معايري دتيي  القرار اإلداري ادلعدوم وآاثره . 

 ادو  املبحث األول: مالدري متيي  القإلاا اميااي امل
 ادلملب األول: معيار اغتلاب السلمة. 
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 ادلملب ال اين: معيار الوظيفة اإلدارية. 
 ادلملب ال الث : معيار الظاىر. 

 ادلملب الرابع: معيار ختلت األركان. 
 املبحث التلق: آاثا القإلاا اميااي املادو    وفيو مخسة مطللب: 

 ار اإلداري ادلعدوم.  ادلملب األول: عدم ترتيب أثر  انوين على القر 
 ادلملب ال اين :جواز تلحيح القرار ادلعدوم. 

 ادلملب ال الث:  بمالن القرار ادلعدوم إذا دخل يف العملية ادلركبة .
 ادلملب الرابع:  تنفيذ القرار ادلعدوم يعد اعتداءاً مادايً.

ادلملففففب اخلففففامس:  الففففدعوا ادلقامففففة ضففففد القففففرار ادلعففففدوم ليسفففف  مففففن  بيففففل 
 اإللغاء .دعوا 

 الفلل ال الث: تمبيقات  ضائية من ديوان ادلظامل. 
اخلادتفففففففة :  وتشفففففففتمل علفففففففى أىففففففف  النتفففففففائج ادلسفففففففتفادة مفففففففن البحفففففففث، وأىفففففففف  

 التوصيات. 
 الفهارس 
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 ويشتمل على مبح  :  التمهيد

ويشتمل على ادلبحث األول : تعريت القرار اإلداري وأركانو وشروطو وأنواعو وأمهيتو  

 مخسة ممالب ، ىي : 

 ادلملب األول : تعريت القرار اإلداري يف الفقو والنظام . 

 الفرع األول: تعريت القرار اإلداري يف الفقو.  

القففففففرار لغففففففة: ىففففففو ادلسففففففتقر مففففففن األر  ومنففففففو يففففففوم القففففففر وىففففففو يلففففففي النحففففففر  
 ألن الناس يقرون يف منازذل . 

ح الفقهففففففي قلفففففف  يسففففففب  أن عرقففففففو أمففففففا تعريففففففت القففففففرار اإلداري يف افصففففففمال
الفقهففففففففاء بتعريففففففففت مسففففففففتقل رففففففففذا اللففففففففف  قيففففففففث أن لففففففففف  القففففففففرار اإلداري 

 ململح جديد ظهر يف ال من احلاضر وف مشاقة  يف افصمالح. 
وإذا كففففففففان ققهففففففففاء الشففففففففريعة مل يسففففففففت دموا القففففففففرار اإلداري كملففففففففملح قفففففففف  
لكونففففففففو غففففففففري مسففففففففتعمل لففففففففديه ،لكنه  تلففففففففدوا لتقريففففففففر أقكامففففففففو وضففففففففب  
مسفففففائلو ابعتبفففففاره مفففففن األوامفففففر الفففففل تلفففففدر مفففففن اإلمفففففام أو نوابفففففو لفففففذا ق نفففففو 
مفففففففففففن خفففففففففففالل مفففففففففففا سفففففففففففب   ديكفففففففففففن أن يعفففففففففففر  القفففففففففففرار اإلداري يف الفقفففففففففففو 
اإلسففففففففالمي ونففففففففو: ع ىففففففففو التلففففففففر  الشففففففففرعي اللففففففففادر مففففففففن و  األمففففففففر أو 
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ًون رعيتففففففففو،  اصففففففففداً رففففففففذا التلففففففففر   ًول عففففففففن شفففففففف انئبففففففففو ، ابعتبففففففففاره ادلسفففففففف
 ادلشروعة للرعيةع.  إقداث تغيري يف ادللاحل

  الفرع ال اين: تعريت القرار اإلداري يف النظام.  

ادلففففففففنظ  السففففففففعودي مل يضففففففففع تعريفففففففففاً للقففففففففرار اإلداري، و ففففففففد أقسففففففففن ادلففففففففنظ  
السفففففعودي بعفففففدم وضفففففع تعريفففففت للقفففففرار اإلداري  ألنفففففو يتعففففف  علفففففى السفففففلمة 

 التنظيمية أن تنأا بنفسفففها عن وضع التعريفات 
ر عليففففففو قاليففففففاً قهففففففو التعريففففففت القضففففففائي اللففففففادر مففففففن أمففففففا التعريففففففت ادلسففففففتق

ديففففففففوان ادلظفففففففففامل يف ادلملكفففففففففة العربيفففففففففة السفففففففففعودية قيفففففففففث  ضفففففففففى ون القفففففففففرار 
اإلداري ىففففففففففوع إقلففففففففففاح اإلدارة عففففففففففن إراد ففففففففففا ادلل مففففففففففة ااذلففففففففففا مففففففففففن سففففففففففلمة 
اقتضففففففففى األنظمففففففففة واللففففففففوائح بقلففففففففد إقففففففففداث أثففففففففر  ففففففففانوين يكففففففففون جففففففففائ اً 

واقر وجفففففود القفففففرار اإلداري سفففففواء كفففففان ورفففففذه األركفففففان يتففففف –وشلكنفففففاً نظامفففففاً 
األثفففففر ادلقلفففففود بفففففو قفففففوراً أو كفففففان تنفيفففففذه م اخيفففففاً لو ففففف  فقففففف ، قفففففذل  ف 
ًثر يف وجففففود القففففرار ويف وجففففوب تنفيففففذه يف الو فففف  احملففففدد لففففذل ع القففففرار  يفففف

ىفففففففففففف ، 1398/ق لعفففففففففففام 23ىفففففففففففف يف القضفففففففففففية ر ففففففففففف  3/4/1398ر ففففففففففف  
ىفففففففف ، ص 1399-1397رلموعفففففففة ادلبفففففففادئ الشفففففففرعية والنظاميفففففففة ألعفففففففوام 

 . اللادر من ديوان ادلظامل.   .627
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مفففففففففن وجهفففففففففة نظفففففففففري ىفففففففففو التعريفففففففففت القضفففففففففائي  –وهللا أعلففففففففف   –والفففففففففراجح
اللففففففادر مففففففن ديففففففوان ادلظففففففامل، مففففففع أنففففففو  ففففففد وردت عليففففففو انتقففففففادات وأجيففففففب 
عليهفففففا، وبفففففذل  يكفففففون ىفففففو التعريفففففت الفففففراجح، وذلففففف  للمرجحفففففات التاليفففففة 

 : 
 . -السواب  القضائية  –أنو مستقى من أقكام القضاء  (1
 أنو واضح العبارة يف دخول القرار السليب .  (2

 ادلملب ال اين: أركان القرار اإلداري يف الفقو والنظام:
 الفرع األول: أركان القرار اإلداري يف الفقو  :  

ويقلفففففففففففد بفففففففففففو أن يكفففففففففففون القفففففففففففرار صفففففففففففادراً  الإلكن األول: ُمصدا القإلاا:
ر، أو مففففن ينيبففففو، قلففففو صففففدر القففففرار شلففففن ديلفففف  قفففف  إصففففداره، وىففففو و  األمفففف

اإلداري مففففففن شفففففف   غففففففري و  األمففففففر أو انئبففففففو  ق نففففففو ف يلففففففح وف يكففففففون 
  راراً إدارايً صحيحاً 

ون يكفففففففففون غفففففففففري سلفففففففففالت للنلفففففففففوص الدددددددددإلكن التدددددددددلق:  دددددددددي ة القدددددددددإلاا: 
الشففففففففرعية،واإلرتاع، وأف يتعففففففففار  مففففففففع  فففففففففرارات أخففففففففرا أ ففففففففوا منفففففففففو، وأف 

 تكون الليغة غامضة 
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ويشفففففف ط قيففففففو أن يكففففففون احملففففففل مشففففففروعاً الددددددإلكن التللددددددث:  ددددددل القددددددإلاا: 
 ،وممابقاً للوا ع.  

الدددددإلكن الإلابدددددل: ال ددددد ل الدددددداخل   ملىيدددددة القدددددإلاا، وأو بدددددو و  األمدددددإل 
ويشففففف ط قيفففففو أن يكفففففون ىمفففففاً ،وزلتفففففوايً علفففففى كاقفففففة الشفففففروط الفففففل سيلسدددددة: 

  د يتملبها و  األمر سياسة.  
رار اإلداري يف النظاوىففففففففففففذه األركففففففففففففان ىففففففففففففي: الفففففففففففففرع ال ففففففففففففاين: أركففففففففففففان القفففففففففففف

 افختلاص، والشكل ، والسبب، احملل ، والغاية. 
أوًف: افختلفففففاص: ويقلفففففد بفففففو القفففففدرة النظاميفففففة الفففففل دتلكهفففففا سفففففلمة عامفففففة 
أو موظففففففت عمففففففومي وختففففففول لففففففو احلفففففف  يف إصففففففدار  ففففففرار معفففففف ، وإذا صففففففدر 

 خارج قدود افختلاص كان ابطالً أو منعدماً 
كل:  األصففففففل أن القففففففرار اإلداري ف يكففففففون لففففففو صففففففيغة معينففففففة ،  اثنيففففففاً: الشفففففف

كمففففففا ف يشفففففف ط قيففففففو أن يلففففففدر يف شففففففكل زلففففففدد، وىففففففذا مففففففا  ففففففرره ديففففففوان 
ادلظففففامل يف أقكامففففو الففففل أصففففدرىا ، ومنهففففا  ففففراره اللففففادر يف القضففففية ر فففف    

/ق لعفففففففففففففام 264ىفففففففففففففف  ضفففففففففففففية ر ففففففففففففف  1/4/1397(  فففففففففففففرار ر ففففففففففففف  264
 . 269يوان ادلظامل، صالشرعية لدىف ، رلموعة ادلبادئ 1397
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اثل فففففاً: السفففففبب : السفففففبب عبفففففارة عفففففن قالفففففة وا عيفففففة أو  انونيفففففة بعيفففففدة عفففففن 
رجففففففل اإلدارة ، ومسففففففتقلة عففففففن إرادتففففففو، تففففففت  قتففففففوقي لففففففو ونففففففو يسففففففتميع أن 

 يتدخل وأن يت ذ  راراً ما. 
رابعففففاً : احملففففل: زلففففل القففففرار ىففففو موضففففوعو الففففذي ي تففففب عليففففو قففففافً ومباشففففرة 

 مع  أو تعديلو أو إلغائو.  إقداث مرك  نظامي 
 –خامسففففففففاً: الغايففففففففة: وىففففففففي النتي ففففففففة النهائيففففففففة الففففففففل يسففففففففعى رجففففففففل اإلدارة 

 إىل حتقيقها أو الوصول إليها –ملدر القرار 
 روط القرار اإلداريادلملب ال الث  ش

ومعففففك ذلفففف  أ  د دددد   القددددإلاا اميااي  ددددليااً مددددن سددددلطة  ياادددددة:  -1
  األخففففففففري  يف الدولففففففففة، وىففففففففي أن القففففففففرارات الففففففففل تلففففففففدر عففففففففن السففففففففلمت

التشففففففففففريعية والقضففففففففففائية يف رلففففففففففال افختلففففففففففاص المبيعففففففففففي ذلمففففففففففا ف تعتفففففففففف  
  رارات إدارية. 

ققفففففد يكفففففون ىفففففذا األثفففففر أ  دتضدددددمن القدددددإلاا اميااي يمدددددالً قل   يدددددلً: -2
القففففففانوين إنشففففففاء مركفففففف   ففففففانوين عففففففام أو ش لففففففي أو تعففففففديالً يف ىففففففذا ادلركفففففف  

 أو ذاك أو إلغاء لو. 
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قفففففالعقود اإلداريفففففة ف    القدددددإلاا اميااي مدددددن  ل دددددب واعدددددد: أ  د ددددد -3
تعتففففففف   فففففففرارات إداريفففففففة ألدفففففففا ف تعففففففف   عفففففففن إرادة اإلدارة وقفففففففدىا، بفففففففل عفففففففن 

 إرادة م دوجة وىي إرادة اإلدارة وإرادة ادلتعا د مع اإلدارة.
ذلففففف  أن أ  د ددددد   القدددددإلاا اميااي قدددددإلاااً قدددددلبالً بطبياتدددددو للتنفيددددد : -4

  قيففففففففو صففففففففحتو وممابقتففففففففو للقففففففففانون إىل أن ي بفففففففف  القففففففففرار اللففففففففادر يففففففففف  
 القضاء عكس ذل . 

ىفففففففو ذلففففففف  أ  د ددددددد   القدددددددإلاا اميااي  دددددددليااً     دددددددل   يااي:  -5
ًون التنفيذية واإلدارية.    النشاط الذي يتعل  اباشرة الش

 واع القرارات اإلداريفةادلملب الرابع أن
 الفرع األول: أنواعها ابلنظر إىل عموميتها ومداىا:  

القفففففففرارات الفرديفففففففة: وىفففففففي القفففففففرارات الفففففففل ختففففففف  شفففففففأانً معينفففففففاً بذاتفففففففو، -1
 وتنتهي بتمبيقها  على قالة ادل اطب ابلقرار. 

القففففففرارات العامففففففة: وىففففففي القففففففرارات الففففففل تتضففففففمن  واعففففففد عامففففففة ورلففففففردة -2
عينفففففففة علفففففففى سفففففففبيل قفففففففال تتعلففففففف  بشففففففف   زلفففففففدد أو أشففففففف اص أو قالفففففففة م

فففففففففففدد ووصفففففففففففاقها  التحديفففففففففففد، وإ فففففففففففا اسفففففففففففائل أو موضفففففففففففوعات مت فففففففففففددة حت 
 وشروطها، وف ت ستهل  بتمبيقها مرة واقدة
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 الفرع ال اين: أنواعها ابلنظر إىل الر ابة القضائية: 
 ففففففرارات إداريففففففة خاضففففففعة لر ابففففففة القضففففففاء ع وىففففففي رتيففففففع  ففففففرارات  -1

 اإلدارة عدا أعمال السيادة. 
 فففففرارات إداريفففففة غفففففري خاضفففففعة لر ابفففففة القضفففففاء وىفففففي مفففففا تسفففففمى  -2

 بفف ع أعمال السيادةع أو أعمال احلكومة 

 الفرع ال الث: أنواعها ابلنظر إىل تكوينها 
القففففففففففرارات البسففففففففففيمة: وىففففففففففي القففففففففففرارات الففففففففففل تلففففففففففدر بلفففففففففففة  -1

 مستقلة ،وتكون  ائمة بذا ا ومنفللة عن غريىا. 
ت الففففففل تففففففدخل يف إدتففففففام القففففففرارات ادلركبففففففة: وىففففففي تلفففففف  القففففففرارا -2

 عمل اثنوي إداري وترتب  بو 

 الفرع  الرابع:  أنواعها ابلنظر إىل دورىا يف إنشاء ادلراك  القانونية:  
القففففففرارات ادلنشففففففاة: وىففففففي القففففففرارات الففففففل ينففففففتج عنهففففففا خلفففففف  أو  -1

 تعديل أو تغيري أو إلغاء يف ادلراك  القانوين. 
ة الفففففففل ف تنشففففففف  القفففففففرارات الكاشففففففففة: وىفففففففي القفففففففرارات اإلداريففففففف -2

مراكففففففف   انونيفففففففة جديفففففففدة ويقتلفففففففر دورىفففففففا علفففففففى تقريفففففففر ادلراكففففففف  
 القانونية ادلوجودة أو ادلستقاة من ن   انوين 
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 ادلملب اخلامس أمهية أركان القرار اإلداري يف بناء القرار اإلداري .

تففففففففف ز أمهيفففففففففة أركفففففففففان القفففففففففرار اإلداري يف صفففففففففنع القفففففففففرار اإلداري ،  يفففففففففث ف 
ار اإلداري إف قففففف  تفففففوقر تلففففف  األركفففففان ، قففففف ن أصفففففاب ديكفففففن إصفففففدار القفففففر 

ًدي إىل أن يكفففففون  تلففففف  األركفففففان عيفففففب أو مفففففا شفففففابو ذلففففف ، قففففف ن ذلففففف  يففففف
 القرار  ابالً لإللغاء، أو منعدماً كما سو  نوضحو يف ىذا البحث. 
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   املبحدث التلق
 اإلدع القإلاا اميااي املادو  و    و والتميي  بينو وبني القإلاا 

 ود تمل يلى ثالثة مطللب وىي : اميااي البلطل 
 ادلملب األول : تعريت القرار اإلداري ادلعدوم يف الفقو والنظام. 

 الفرع األول: تعريت ادلعدوم يف الفقو:  
ًخففففوذ مففففن عففففدم يعففففدم عففففد فلملادددددو  ل ددددة:   والع ففففد م : بضفففف ماً قهففففو عففففدم ،م

العفففف  والففففدال يملفففف  علففففى ققففففدان الشففففيء وذىابففففو، وغلففففب علففففى ققففففد ادلففففال 
 و لتو. 

أمففففففا تعريففففففت ادلعففففففدوم يف الفقففففففو اإلسففففففالمي، ققففففففد عرقففففففو الفقهففففففاء بتعريفففففففات 
   ىل قسمني:متعددة تنقس  

  اإلدع حبسب عقيقتو، و اإلدع حبسب ع مو.  -
 ارج. قادلعدوم ققيقة : ىو الذي ليس لو صورة يف اخل

وادلعفففففدوم قكمفففففاً: ىفففففو الفففففذي قكففففف  الشفففففارع بعدمفففففو وإن كانففففف  لفففففو صفففففورة 
 يف اخلارج. 

 الفرع ال اين: تعريت القرار اإلداري ادلعدوم يف النظام 
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ىفففففو القفففففرار اللففففففادر مفففففن شفففففف   ف سفففففلمة لفففففو إطال ففففففاً يف إصفففففداره ، إمففففففا 
ألنففففففففففو ف ينتمففففففففففي إىل اإلدارة كليففففففففففة أو ألن عال تففففففففففو ابإلدارة  ففففففففففد انقضفففففففففف  

مفففففففن األسفففففففباب أو ألن سفففففففلمة وظيفتفففففففو ف ختولفففففففو إصفففففففدار  فففففففرارات  لسفففففففبب
إداريففففففففة ابدلففففففففرة ، أو يكففففففففون القففففففففرار اللففففففففادر مففففففففن سففففففففلمة إداريففففففففة ىففففففففو مففففففففن 

 اختلاص سلمة إدارية أخرا.
وهللا أعلففففففففففففف  ىفففففففففففففو  ىفففففففففففففذا  التعريفففففففففففففت   وذلففففففففففففف   –والفففففففففففففذي يففففففففففففف جح   
 للمرجحات التالية: 

أن ىففففففذا التعريففففففت يففففففدخل ضففففففمن معيففففففار اغتلففففففاب السفففففففلمة،   -1
عيفففففففار اغتلفففففففاب السفففففففلمة ىفففففففو ادلعيفففففففار الفففففففذي اسفففففففتقر عليفففففففو وم

 ديوان ادلظامل قالياً. 
 أنو تعريت واضح وسهل العبارة.  -3

 ادلملب ال اين نشأة القرار اإلداري ادلعففدوم
حيسففففففففن    بففففففففل أن أتعففففففففر  لففففففففذل  ،أن أذكففففففففر خففففففففال  العلمففففففففاء وشففففففففراح 
النظفففففام قفففففول القفففففرار اإلداري ادلعفففففدوم، قمفففففنه  مفففففن جعلفففففو مسفففففتقالً بذاتفففففو، 
ومفففففنه  مفففففن  علفففففو ينفففففدرج حتففففف  تقسفففففي  الفففففبمالن، قأصفففففحاب الفففففرأي األول 
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ذىبفففففوا يف تقسففففففي  الفففففبمالن إىل ثالثففففففة أنفففففواع، وىففففففي : افنعفففففدام ، والففففففبمالن 
 الن النسيب. ادلمل ، والبم

قافنعفففففدام: ىفففففو جففففف اء ختلفففففت ركفففففن مفففففن أركفففففان التلفففففر  القفففففانوين الفففففذي ف 
 يتلور لو وجود بدودا 

أمففففا الففففبمالن ادلملففففف : قهففففو يلحففففف  التلففففر  القفففففانوين الففففذي تتفففففواقر لففففو كفففففل 
أركففففففان انعقففففففاده، ولكنففففففو يلففففففدر مففففففع ذلفففففف  ابدل الفففففففة للشففففففرائ  ادلوضففففففوعية 

 الل يقررىا القانون ذلذه األركان. 
أمفففففا الفففففبمالن النسفففففيب: قهفففففو جففففف اء يلحففففف  التلفففففر  القفففففانوين الفففففذي يلفففففيبو 

 بعض العيوب اخلاصة ابألىلية أو الرضاء. 
أمففففا أصففففحاب الففففرأي ال ففففاين وىفففف  غالبيففففة الفقهففففاء ققففففد رقضففففوا ىففففذا التقسففففي  

 ال الثي واستبدلوه بتقسيٍ  ثنائي يسوي ب  افنعدام والبمالن. 
ادلعفففففدوم ، قففففف ن أول مفففففن أبفففففرز قكفففففرة أمفففففا مفففففن قيفففففث نشفففففأة القفففففرار اإلداري 

افنعفففففدام وبففففف  معادلهفففففا يف القفففففانون اإلداري ىفففففو الفقيفففففو الفرنسفففففي   فقفففففريري 
(قيفففففففففث بفففففففففدأ أوىل صفففففففففياغاتو لنظريفففففففففة افنعفففففففففدام يف تقريفففففففففره الفففففففففذي  دمفففففففففو  

 كمفو  للدولة إىل زلكمة التنازع الفرنسية  
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د القففففانون وشلففففا اففففدر اإلشففففارة إليففففو ىنففففا أن قكففففرة افنعففففدام مل تقففففت عنففففد قفففف
 اإلداري بل ااوزتو إىل غريه من قروع القانون العام. 

أمفففففففففا ديفففففففففوان ادلظفففففففففامل يف ادلملكفففففففففة العربيفففففففففة السفففففففففعودية، ققفففففففففد أخفففففففففذ بفكفففففففففرة 
القففففففففرارات اإلداريففففففففة ادلعدومففففففففة، قيففففففففث يظهففففففففر ذلفففففففف  يف أقكامففففففففو، وىففففففففذه 

 األقكام سو  نذكرىا يف الفلل ال الث يف التمبيقات القضائية. 
 ميي  بني القإلاا اميااي املادو  والقإلاا اميااي البلطلاملطلب التللث الت

  :أوجو التشابو 

 أن كالً منهما  رار إداري صادر من جهة اإلدارة. -1
أن كففففالً منهمففففا ملففففاب بعيففففب مففففن العيففففوب لكففففن ختتلففففت درجففففة ىففففذا  -2

 العيب يف كل منهما.  
 * أوجو افختال  : 

يكفففففففون ا ابفففففففة القفففففففرار  أن القفففففففرار الباطفففففففل  بفففففففل صفففففففدور احلكففففففف   لغفففففففاء -1
السففففلي  ، وينففففتج آاثره اففففاه مففففن صففففدر يف ققففففو القففففرار. أمففففا القففففرار ادلعففففدوم 
ق نففففففففو ف يعففففففففد  ففففففففراراً إدارايً سففففففففليماً، وابلتففففففففا  ق نففففففففو ف يرتففففففففب آاثراً نظاميففففففففة 

 سواء صدر قك   لغاء القرار أم مل يلدر. 
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أن القففففففففرار الباطففففففففل مقيففففففففد اففففففففدة معينففففففففة للففففففففتظل  ،  يففففففففث إذا مضفففففففف   -2
ادلفففففففدة أغلففففففف  سفففففففبيل المعفففففففن ، ومفففففففن   يتحلفففففففن القفففففففرار اإلداري الباطفففففففل، 
ويلففففففبح ا ابففففففة القففففففرار السففففففلي . أمففففففا القففففففرار اإلداري ادلعففففففدوم ق نففففففو ف يتقيففففففد 

 ادة معينة، وابلتا   وز المعن ضده يف أي و  .  
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 الفصل األول

القإلاا علار ا ادا  القإلاا اميااي وم قع الفقو امسالمي من 

 ود تمل يلى مبحتني:  اميااي املادو 

 ادلبحث األول قافت انعدام القرار اإلداري ويشتمل على أربعة ممالب: 

 ادلملب األول : ختلت ركن افختلاص   

 ادلقلود بركن افختلاص:  -
سففففففففففبق  اإلشففففففففففارة إىل ادلقلففففففففففود بففففففففففركن افختلففففففففففاص يف ادلملففففففففففب  

 ال اين من ادلبحث األول من دتهيد ىذا البحث. 
 عناصر ركن افختلاص:  -

الفففففففرع األول: العنلففففففر الش لففففففي يف حتديففففففد افختلففففففاص: ويقلففففففد بففففففو أن 
يكفففففففففون صفففففففففدور القفففففففففرار اإلداري مفففففففففن الشففففففففف   أو اذليافففففففففة الفففففففففل قفففففففففددىا 

ن دللففففففدر القففففففرار وجففففففود نظففففففامي، وسففففففلمة النظففففففام، وابلتففففففا   ففففففب أن يكففففففو 
 التعبري عن إرادة الدولة. 
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الففففففرع ال فففففاين: العنلفففففر ادلوضفففففوعي يف حتديفففففد افختلفففففاص: وىفففففو أن يعهفففففد 
اباشفففففرة اختلاصفففففات –كمفففففن عففففف  علفففففى وظيففففففة عامفففففة   –إىل شففففف   مفففففا 

يف مواضففففففيع زلففففففددة ، قلكففففففل شفففففف   أو جهففففففة اختلففففففاص موضففففففوع زلففففففدد 
ارىفففففففا مشفففففففوابً بعيفففففففب عفففففففدم افختلفففففففاص ف  فففففففوز أن تتعفففففففداه، وإف كفففففففان  ر 

 ادلوضوعي.

والنظفففففام يف حتديفففففده فختلفففففاص مفففففا مفففففن الناقيفففففة ادلوضفففففوعية يسفففففل  عفففففدة 
 -سبل ، ىي:

أ(  أن يعهفففففففد بسفففففففلمة إصفففففففدار القفففففففرار اإلداري إىل قفففففففرد بذاتفففففففو أو إىل ىيافففففففة 
 معينة بدون مشاركة. 

ب( أن خيففففول النظففففام عففففدة مففففوظف  أو ىياففففات شلارسففففة اختلففففاص مففففا كففففل 
 قده. على

 صففور افختلاص ادلوضوعي: 
أ( اغتلففففففففاب السففففففففلمة يلففففففففبح عيففففففففب افختلففففففففاص مففففففففن  بيففففففففل اغتلففففففففاب 
السففففلمة إذا مففففا كففففان القففففرار اإلداري صففففادر مففففن قففففرد عففففادي ليسفففف  لففففو أيففففة 
صففففففة عامفففففة، أو مفففففن سفففففلمة إداريفففففة يف موضفففففوع مفففففن اختلفففففاص السفففففلمت  

 التشريعية أو القضائية..  
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اعتفففففففداء سفففففففلمة إداريفففففففة علفففففففى اختلفففففففاص ويلحففففففف  رفففففففات  احلفففففففالت ، قالفففففففة 
سففففلمة إداريففففة أخفففففرا ف عفففففففال ة ذلففففا رفففففا، كلففففدور  ففففرار مفففففن وزيففففر يف شفففففأن 

كففففففذل  مففففففن احلففففففافت الففففففل يكففففففون قيهففففففا اغتلففففففاب ، يتعلفففففف  بففففففوزارة أخففففففرا
للسففففففلمة قالففففففة صففففففدور  ففففففرار إداري مففففففن موظففففففت ف ديلفففففف  سففففففلمة إصففففففدار 

  رارات إدارية إطال اً. 
سفففففففامة عيفففففففب افختلفففففففاص   قففففففف ن القفففففففرار قففففففففي ىفففففففذه احلفففففففافت ، نظفففففففراً ج

 اإلداري ف يعت  ابطالً قحسب ، بل يعت  معدوماً.
ب( عيففففففففب افختلففففففففاص ادلوضففففففففوعي البسففففففففي : وديكففففففففن أن يتحقفففففففف  ىففففففففذا 

صففففففورة إ ابيففففففة وىففففففي الغالبففففففة يف العمففففففل، ون -العيففففففب  قففففففدا صففففففورت  :
 يلدر موظت أو ىياة  راراً من اختلاص موظت أو ىياة أخرا. 

ألخففففرا وىففففي اللففففورة السففففلبية  يففففث دتتنففففع السففففلمة اإلداريففففة عففففن واللففففورة ا
م اولففففففة اختلاصففففففها معتقففففففدة ون ىففففففذا افختلففففففاص إ ففففففا يففففففدخل يف نمففففففاق 

 مساولية إدارة أخرا.  
الفففففففرع ال الففففففث: العنلففففففر الفففففف م  يف حتديففففففد افختلففففففاص ىففففففو تقيففففففد اجهففففففة 

يتهفففففففا، اإلداريفففففففة أثنفففففففاء مباشفففففففرة اختلاصفففففففا ا ادلوضفففففففوعية وادلكانيفففففففة افففففففدة وف



  القرار اإلداري السليب

 

251 

وابلتففففففا  قفففففف ن أي  ففففففرار تلففففففدره ىففففففذه اجهففففففة اإلداريففففففة خففففففالل ىففففففذه ادلففففففدة 
   يكون حت  مساوليتها. 

الفففففففففرع الرابففففففففع : العنلففففففففر ادلكففففففففاين يف حتديففففففففد افختلففففففففاص: ويقلففففففففد بففففففففو  
احلففففففدود اجغراقيففففففة الففففففل خيففففففت  رففففففا ادلوظففففففت إلصففففففدار  راراتففففففو سففففففواء علففففففى 

 ادلستوا ادلرك ي أو الالمرك ي. 
 ببن السختلع اكاملطلب التلق 

 * ادلقلود بركن السبب: 
سفففففففففبق  اإلشفففففففففارة إىل ادلقلفففففففففود بفففففففففركن السفففففففففبب يف ادلملفففففففففب ال فففففففففاين مفففففففففن 

 ادلبحث األول من التمهيد. 
 الشروط الواجب توقرىا يف ركن السبب: 

 ففففب أن يكففففون السففففبب  ائمففففاً عنففففد إصففففدار القففففرار، قفففف ذا صففففدر  -1
القفففففففرار بنفففففففاًء علفففففففى أسفففففففباب زالففففففف   بفففففففل إصفففففففداره، قففففففف ن القفففففففرار 
واحلالففففففففة ىففففففففذه يكففففففففون معيبففففففففاً بعيففففففففب السففففففففبب وف يلففففففففححو أن 

 تقوم أسباب أخرا ت ره بعد صدوره ألنو ولد ميتاً. 
أن يكففففففففففففففون السففففففففففففففبب مشففففففففففففففروعاً، قفففففففففففففف ذا اسففففففففففففففتندت اإلدارة إىل  -2

الففففففففل قففففففففددىا ذلففففففففا النظففففففففام يف السففففففففلمة ادلقيففففففففدة  أسففففففففباب غففففففففري
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لففففففففإلدارة ويف رلففففففففال السففففففففلمة التقديريففففففففة، ق نففففففففو فبففففففففد أن يكففففففففون 
السفففففب صفففففحيحاً مفففففن الناقيفففففة القانونيفففففة، ومففففف راً إلصفففففدار القفففففرار 

 اإلداري. 
أن يكففففون السففففبب زلففففدداً بو ففففائع ظففففاىرة يقففففوم عليهففففا، قالبففففد أن  -3

التحقيفففففففف  يكففففففففون السففففففففبب مسففففففففتنداً إىل و ففففففففائع ملموسففففففففة ديكففففففففن 
 منها والو و  على كنهها

والقاعفففففدة العامفففففة أن اإلدارة غفففففري مل مفففففة ون تعلفففففن عفففففن أسفففففباب تفففففدخلها 
مففففا مل يففففن  القففففانون علففففى وجففففوب ذلفففف ، ويف ىففففذه احلالففففة يكففففون عفففففدم 
إقلفففففففاقها عفففففففن السفففففففبب عيفففففففب يف الشفففففففكل ينحفففففففدر ابلقفففففففرار إىل درجفففففففة 

 اإلبمال ، 
اء  يفففففففث حيففففففف  وف شففففففف  أن ركفففففففن السفففففففبب يكفففففففون خاضفففففففعاً لر ابفففففففة القضففففففف

 للقاضي التأكد من مواققة أعمال اإلدارة للريح النظام. 
ورلمففففل القففففول يف ىففففذا ادلملففففب أن ختلففففت ركففففن السففففبب مففففن ملففففدر القففففرار 
ًدي إىل إنعففففففدام القففففففرار اإلداري علففففففى رأي بعففففففض الشففففففراح  اإلداري ،  ففففففد يفففففف
ًداه إىل  ًدي إىل افنعفففففففدام بفففففففل مففففففف ، لكفففففففن رتلفففففففة الشفففففففراح يفففففففرون أنفففففففو ف يففففففف

  البمالن.
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 ل ختلت ركن احمل ادلملب ال الث 
ادلقلفففففود بفففففركن احملفففففل:  األثفففففر القفففففانوين الفففففذي ي تفففففب  علفففففى القفففففرار اإلداري 

 قافً ومباشرة
عفففففففففن العمفففففففففل  –كعمفففففففففل  فففففففففانوين   –ورفففففففففذا يتميففففففففف  القفففففففففرار اإلداري 

ادلففففادي الفففففذي يلفففففدر مفففففن اإلدارة، قهفففففذا األخففففري يكفففففون زللفففففو دائمفففففاً نتي فففففة 
وا عيفففففة، أمفففففا اياثر النظاميفففففة غفففففري ادلباشفففففرة الفففففل ت تفففففب عليفففففو قمرجعهفففففا إىل 

 النظام. 
وإذا كففففففففان موضففففففففوع القففففففففرار اإلداري ىففففففففو األثففففففففر النظففففففففامي ادل تففففففففب عليففففففففو، 

الواسففففع، كمففففا  ففففب أن قي ففففب أن يكففففون ترتيففففب ىففففذا األثففففر للنظففففام اعنففففاه 
يكفففففون شلكنفففففاً قففففف ذا كفففففان األثفففففر النظفففففامي مسفففففتحياًل، ترتفففففب علفففففى ذلففففف  أن 
يكففففون القففففرار منعففففدماً، إذ أن القففففرار الففففذي ف زلففففل لففففو ف وجففففود لففففو، ق  يففففة 

 موظت  د تويف يكون  راراً منعدماً فنعدام احملل.
 * صور عيب سلالفة النظام: 

لنظاميففففففففة: وذلفففففففف  ون تت اىفففففففففل اإلدارة أوًف: ادل الفففففففففة ادلباشففففففففرة للقاعففففففففدة ا
القاعفففففدة النظاميفففففة وتتلفففففر  علفففففى خالقهفففففا، سفففففواء كفففففان ذلففففف  إ ابيفففففاً ون 
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تتعمففففففففد اإلدارة اخلففففففففروج علففففففففى قكفففففففف  القاعففففففففدة النظاميففففففففة، أو كففففففففان تلففففففففرقاً 
 سلبياً ابفمتناع عن تمبي   اعدة نظامية

الففففففففة اثنيفففففففاً: اخلمفففففففأ يف تفسفففففففري القاعفففففففدة النظاميفففففففة: ويعتففففففف   ىفففففففذا اخلمفففففففأ سل
للنظفففففففففام إذا كفففففففففان التفسفففففففففري الفففففففففذي تبنتفففففففففو اإلدارة خيفففففففففالت التفسفففففففففري الفففففففففذي 

  لده ادلنظ  
اثل فففففففاً: اخلمفففففففأ يف تمبيففففففف   القاعفففففففدة النظاميفففففففة علفففففففى الو فففففففائع:  يفففففففث تقفففففففوم 
اإلدارة بتمبيفففففففف  النظففففففففام علففففففففى و ففففففففائع ف يشففففففففملها قكفففففففف  النظففففففففام، أمففففففففا إذا  

ة اإلدارة كانففففف  الو فففففائع منسففففف مة مفففففع أقكفففففام النظفففففام قفففففال وجفففففود دل الففففففف
للنلفففففففوص النظاميفففففففة، وىنفففففففا يلتفففففففبس األمفففففففر بففففففف  زلفففففففل القفففففففرار وسفففففففببو شلفففففففا 

 يستدعي معو التميي  بينها من خالل ادلفردت  التاليت : 
إن عيفففففففب سلالففففففففة النظففففففففام الفففففففذي دي فففففففل عيففففففففب احملفففففففل يعفففففففف  أن  -1

اإلدارة  رتبففففف  أثفففففراً  انونيفففففاً حلالفففففة معينفففففة علفففففى خفففففال  القواعفففففد 
ينحلففففر يف التحقفففف  مففففن وجففففود  النظاميففففة، بينمففففا عيففففب السففففبب

أو عففففففففدم وجففففففففود الوا عففففففففة ادلاديففففففففة أو احلالففففففففة  القانونيففففففففة ومففففففففدا 
 مشروعيتها. 
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أنفففففو  فففففب التمييففففف  بففففف  السفففففلمة ادلقيفففففدة مفففففن السفففففلمة التقديريفففففة  -2
لفففففففإلدارة، قيفففففففث أن العيفففففففب الفففففففذي يشفففففففوب القفففففففرار اإلداري يف 
قالففففة السففففلمة ادلقيففففدة لففففإلدارة يتعلفففف  ادل الفففففة النظففففام ، أمففففا يف 

الفففففففففة السفففففففففلمة التقديريفففففففففة ق دفففففففففا دتلففففففففف  ىامشفففففففففاً مفففففففففن احلريفففففففففة ق
تسففففففتميع التحففففففرك مففففففن خاللففففففو شلففففففا يتتبففففففع أن يكففففففون العيففففففب يف 

 ىذه اللورة يتعل  بركن السبب.
 ة دلملب الرابع  ختلت ركن الغايا

* ادلقلفففففود ابلغايفففففة : ىفففففي اإلقسفففففاس أو الرغبفففففة الفففففل تفففففوقي لرجفففففل اإلدارة 
 ابختاذ القرار. 

 ة واحملل: الفرق ب  الغاي 
ختتلففففت الغايففففة عففففن النتي ففففة ادلباشففففرة للقففففرار أو األثففففر القففففانوين ادل تففففب عليففففو 
وىففففففو مففففففا يسففففففمى احففففففل القففففففرار وىففففففذا افخففففففتال  يظهففففففر جليففففففاً يف ادل ففففففال 
اييت ، قمفففففف الً أن النتي ففففففة ادلباشففففففرة مففففففن صففففففدور  ففففففرار بتعيفففففف  عضففففففو ىياففففففة 

مففففففدرس، تففففففدريس ىففففففو وضففففففع زيففففففد مففففففن النففففففاس يف ادلركفففففف  النظففففففامي بوظيفففففففة 
قهففففذا ىففففو زلففففل القففففرار ، والغايففففة منففففو ىففففو ضففففمان اسففففتمرار مرقفففف  التعلففففي  يف 

 السري ابنتظام واضمراد لتحقي  ادلللحة العامة.  
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وم ففففففال آخففففففر: ف تكفففففففون الغايففففففة مفففففففن صففففففدور  ففففففرار  قالفففففففة موظففففففت علفففففففى 
التقاعفففففد لبلوغفففففو السفففففن النظاميفففففة ىفففففو  مفففففع اللفففففلة بففففف  ادلوظفففففت واإلدارة   

ار ، ولكففففففن الغايففففففة مففففففن ىففففففذا القففففففرار ىففففففو حتقيفففففف  ألن ىففففففذا ىففففففو زلففففففل القففففففر 
ادللففففلحة العامففففة بضففففمان قسففففن سففففري اإلدارة عففففن طريفففف  إبعففففاد كبففففار السففففن 

 عن اجملال الوظيفي 
 * الفرق ب  الغاية والسبب: 

الغايففففففة تتعلفففففف  الففففففدر القففففففرار، قهففففففي دت ففففففل اجانففففففب الش لففففففي يف القففففففرار . 
يف قففففف  السفففففبب خيتلفففففت يف ذلففففف  ونفففففو يتعلففففف  ابلقفففففرار نفسفففففو بعيفففففداً عمفففففن 
أصففففففدره، قهففففففو قالففففففة وا عيففففففة أو نظاميففففففة إذا نشففففففأت تقففففففوم اإلدارة  صففففففدار 

 القرار ، وذلذا قالسبب دي ل اجانب ادلادي يف القرار اإلداري. 
 راح يف ىذا الركن: * آراء الش

ويففففففرا معظفففففف  الشففففففراح ، ومعهفففففف   ضففففففاء رللففففففس الدولففففففة، أن ركففففففن الغايففففففة ف 
يكفففففون سفففففبباً مفففففن أسفففففباب انعفففففدام القفففففرار اإلداري، ولكفففففن  الشفففففارح دوجفففففي، 
ومعففففففو يف ىففففففذا العميففففففد بففففففوانر، يففففففرا أن رجففففففل اإلدارة إذا اسففففففتهد  بقففففففرار 

رد مففففن صفففففتو غايففففة ف عال ففففة ذلففففا ابللففففاحل العففففام إطال ففففا ، قفففف ن عملففففو يت فففف
اإلداريفففففة ليلفففففبح رلفففففرد اعتففففففداء مفففففادي . ، ولكفففففن القضفففففاء اإلداري مل يتففففففابع 
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ىففففففففذا الففففففففرأي ، واعتفففففففف  القففففففففرار ادلشففففففففوب بعيففففففففب افضلففففففففرا   ففففففففابالً لإللغففففففففاء 
 قحسب. 

 
 املبحث التلق م قع الفقو امسالمي من القإلاا اميااي املادو 

إن الباقفففففث وادلتقلفففففي يف الشفففففريعة اإلسفففففالمية ، ينفففففتج ويظهفففففر لفففففو أن ىفففففذه 
الشففففريعة  ففففد عرقفففف  مففففا يسففففمى ابلففففبمالن أو افنعففففدام اللففففذين مهففففا خففففال  
اللفففففحة ، قيفففففث يقفففففرر ققهفففففاء الشفففففريعة اإلسفففففالمية أن اللفففففحة تقفففففوم علفففففى 
أركفففففان  وامهففففففا الرضففففففا والعا ففففففد وادلعقفففففود عليففففففو والسففففففبب، وأن ذلففففففذه األركففففففان 

 فففففففب تواقرىفففففففا لكفففففففي يكفففففففون العقفففففففد صفففففففحيحاً أو يكفففففففون تلفففففففر  شفففففففروطاً 
 األمام صحيحاً. 

ويقلفففففد ققهفففففاء الشفففففريعة اإلسفففففالمية ابللفففففحة اإلتيفففففان ابألمفففففر الشفففففرعي وقففففف  
مفففففا أمفففففر بفففففو الشفففففارع ، وذلففففف  ابسفففففتكمال أركانفففففو وشفففففروطو،  يفففففث ت تفففففب 
عليففففففو اياثر الشففففففرعية وإف اعتفففففف  غففففففري صففففففحيح أو غففففففري جففففففائ  . وىففففففذا ىففففففو 

مففففففففذىب رتهففففففففور الفقهففففففففاء قيففففففففث أن الفعففففففففل أو التلففففففففر  إذا مففففففففا يواقفففففففف  
اسففففففففتور رتيففففففففع األركففففففففان أو الشففففففففروط كففففففففان صففففففففحيحاً ت تففففففففب عليففففففففو اياثر 
الشفففففرعية، وإذا أخفففففل بشفففففيء مفففففن ىفففففذه األركفففففان والشفففففروط كفففففان ابطاًل.أمفففففا 
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مفففففذىب احلنفيفففففة قهفففففو خفففففالت مفففففذىب اجمهفففففور ، وذلففففف  إلضفففففاقتو لقسففففف  
ي   ابلفاسفففففد ( ، قيفففففث أن اثلفففففث مغفففففاير لللفففففحيح والفففففبمالن وىفففففو مفففففا  ففففف

 -أ  قنيفة  س  التلرقات إىل ثالثة أ سام ، ىي :
تلفففففرقات اسفففففتوق  رتيفففففع أركادفففففا وشفففففروطها، قتكفففففون صفففففحيحة ت تفففففب -1

عليهففففا رتيففففع اياثر ، وىففففو مففففا يسففففمى ابللففففحة ، ورففففذا يكففففون أبففففو قنيفففففة 
 واق  اجمهور يف ذل . 

اسففففففففية ، قتكففففففففون تلففففففففرقات و ففففففففع اخللففففففففل يف أركادففففففففا أو شففففففففروطها األس -2
ابطلففففففة ف ت تففففففب عليهففففففا اياثر الشففففففرعية  ألدففففففا ليسفففففف  مشففففففروعة وصففففففلها 

 وف بوصفها، ورذا ق ن أاب قنيفة واق  اجمهور يف ذل  . 
تلففففففرقات و ففففففع اخللففففففل يف شففففففروطها ادلكملففففففة ، قتكففففففون قاسففففففدة ت تففففففب  -3

آاثر علففففففففى تنفيففففففففذىا رغفففففففف  وجففففففففود اخللففففففففل قيهففففففففا، وذلفففففففف  ألدففففففففا مشففففففففروعة 
صففففففها، وىفففففذا ىفففففو القسففففف  ال الفففففث الفففففذي خفففففالت بفففففو اإلمفففففام وصفففففلها ف بو 

 أ  قنيفة لل مهور قيث أضا  ىذا القس  ادلغاير ذل . 
وىففففففففذا القسفففففففف  صلففففففففد أن األقعففففففففال والتلففففففففرقات ي تففففففففب عليهففففففففا اياثر رغفففففففف  
وجفففففود اخللفففففل قيهفففففا، قيفففففث أن اخللفففففل و فففففع يف شفففففروطها ادلكملفففففة ، وبفففففذل  

بففففففففف   القفففففففرار اإلداري  صلفففففففد مفففففففا يقابفففففففل ذلففففففف  يف النظفففففففام  وىفففففففو مفففففففا يسفففففففمى
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الباطففففففففل( ، قيففففففففث صلففففففففد أن القففففففففرار اإلداري الباطففففففففل ت تففففففففب عليففففففففو بعففففففففض 
 اياثر رغ  وجود العيب قيو، ولكن ىذا العيب غري جسي .

يعتفففففف  القففففففرار اإلداري  -عال ففففففة القففففففرار اإلداري ادلعففففففدوم ابلقواعففففففد الفقهيففففففة: 
ة العامففففففة ادلعفففففدوم تلففففففرقاً مفففففن ملففففففدر القففففففرار ، ويقلفففففد بففففففو ابتغفففففاء ادللففففففلح

للفففففففرد أو لل ماعففففففة، قفففففف ن أىفففففف  مسففففففتند لففففففذل  مففففففن القواعففففففد الفقهيففففففة ىففففففي 
 القاعدة الشهرية : ع التلر  على الرعية منوط ابدلللحة

لفففففذا ، ق نفففففو مفففففن خفففففالل تلففففف  العال فففففة الوطيفففففدة  بينهمفففففا ، ق نفففففو حيسفففففن بنفففففا 
ادلقفففففففام  إىل الكفففففففالم عفففففففن ىفففففففذه القاعفففففففدة ببيفففففففان معناىفففففففا ، وكفففففففذل  األدلفففففففة 

   ادلسائل الدارجة حت  ىذه القاعدة. عليها، وكذل
أوًف: معفففففك ىفففففذه القاعفففففدة: مفففففدلول ىفففففذه القاعفففففدة يفففففدل علفففففى أن مقتضفففففى 

 –وىففففي وفيففففة السففففلمان  –الوفيففففة علففففى الرعيففففة سففففواٌء أكانفففف  وفيففففة عامففففة 
أن تكفففففون زلققفففففة للملفففففلحة  –وىفففففي وفيفففففة مفففففن دونفففففو  –أم وفيفففففة خاصفففففة 

القففففففرار اإلداري ادلعففففففدوم، مل حيقفففففف  الدينيففففففة أو الدنيويففففففة ذلفففففف . وذلففففففذا صلففففففد أن 
 ادلللحة الل من أجلها أصدر القرار  لكونو منعدماً وغري انقذ. 
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وكففففففذل  ف يكفففففففي أن يكففففففون القلففففففد يف تلففففففرقو ادللففففففلحة العامففففففة ققفففففف  ، 
ق نفففففو وإن  لفففففدىا فبفففففد أن يكفففففون تلفففففرقو مواققفففففاً للشفففففرع ، قففففف ن خالففففففو مل 

  ينفذ . 
علفففففى ىفففففذه القاعفففففدة أدلفففففة مفففففن النقفففففل اثنيفففففاً: أدلفففففة علفففففى ىفففففذه القاعفففففدة: دل 

 والعقل: 
 قأما أدلة النقل قهي الكتاب والسنة: -
ِ  َّ هللَا َيَُْمإلُُكْم َأْ   ُدَؤيُّوا اأَلَملََنِر ِ ىَل َأْىِلَهل ] ولو تعفاىل: -أما الكتاب :  -

ر ف    سورة النساء ، آية  [َوِ َذا َعَ ْمُتْم بَدنْيَ النَّلِس َأْ  ََتُْ ُم ا ِِبلَاْدِل 
58. )  

 أما السنة:  -
 ( عفففففن عبفففففد هللا بفففففن عمفففففر رضفففففي هللا عنهمفففففا  فففففال  عففففف  رسفففففول هللا 1

يقففففففففففول : ع كلكففففففففففف  راع ، وكلكففففففففففف  مسففففففففففاول عفففففففففففن رعيتفففففففففففو ، اإلمفففففففففففام راع ، 
ًول عففففففن رعيتففففففو ،  ًول عففففففن رعيتففففففو ، والرجففففففل راع يف أىلففففففو وىففففففو مسفففففف ومسفففففف

ًولة عففففففن رعيتهففففففا ، واخلفففففففادم  راع يف وادلففففففرأة راعيففففففة يف بيفففففف  زوجهففففففا ، ومسفففففف
ًول عفففففن رعيتفففففوع. صفففففحيح الب فففففاري ، ر ففففف      ( 853مفففففال سفففففيده، ومسففففف

. 
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وأمفففففففا دليفففففففل العقفففففففل قحاصفففففففلو: أن اإلمفففففففام أو الفففففففوا  أو القاضفففففففي انظفففففففٌر ، -
والنظفففففففر يقتضفففففففي أن يكفففففففون مبنيفففففففاً علفففففففى حتقيففففففف  ادللفففففففلحة، قففففففف ذا مل يكفففففففن 
تلففففرقو زلققفففففاً للملففففلحة ، قفففففال خيلففففو إمفففففا أن يكففففون تلفففففرقو ضففففرراً وإمفففففا أن 

ب ففففففاً، وكالمهففففففا لففففففيس مففففففن النظففففففر يف شففففففيء، قففففففال ي لتففففففف  إىل ىففففففذا يكففففففون ع
 التلر  يف ىذه احلال بل ي لغى لعدم الفائدة قيو. 

 اثل اً: ادلسائل الدارجة حت  ىذه القاعدة: 
أىففففففف  مسفففففففألة تتففففففففرع مفففففففن ىفففففففذه القاعفففففففدة ىفففففففي: مسفففففففألة   األقتيفففففففات علفففففففى 

ألقتيفففففات السفففففلمة ( ، قهفففففذه ادلسفففففألة تعتففففف  مفففففن ادلسفففففائل ادلهمفففففة قيفففففث أن ا
علفففففى السفففففلمة قيفففففو مشفففففارة للقفففففرار اإلداري ادلعفففففدوم مفففففن جهفففففة مضفففففمون مفففففا 
قيهمفففففا، قيفففففث يتفقفففففان يف كفففففالً منهمفففففا أنفففففو يوجفففففد قيهمفففففا تعفففففدي وتفففففدليس 

ًوليات اإلمام.   على مس
 ادلملب األول  صورة ادلسألة  

السففففلمة احلاكمففففة ىفففففي الففففل ختفففففت  بتعيفففف  ادلفففففوظف  يف الدولففففة اإلسفففففالمية. 
 ففففام شفففف   غففففري مفففففو  مففففن السففففلمة احلاكمففففة  صففففدار  ففففرار  وابلتففففا  إذا

تعيففففففف  موظفففففففت عفففففففام ، ق نفففففففو يعفففففففد يف ىفففففففذه احلالفففففففة مفتفففففففاىً علفففففففى السفففففففلمة 
وىففففففي إقفففففدا الوظففففففائت -احلاكمفففففة ، و فففففد بفففففف ة الفقهفففففاء أن وفيففففففة القضفففففاء
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ف اففففففوز إف مففففففن جهففففففة اإلمففففففام وقففففففده وابلتففففففا  ف حيفففففف  ل قففففففراد  –العامففففففة 
 يسمى ىذا األمر بعيب عدم افختلاص ىذا األمر . ويف األنظمة 

 ادلملب ال اين تعريت األقتيات على السلمة :
 الفرع األول: تعريت األقتيات: 

يف اللغففففففة : األقتيففففففففففات الفففففففرام ، يقففففففال : أقتففففففات ومففففففره أي مضففففففى عليففففففو ومل 
يستشففففففففر أقففففففففداً ، ويقففففففففال: أقتففففففففات الرجففففففففل اقتيففففففففاىً وىففففففففو رجففففففففل مفتففففففففات ، 

 وذل  إذا  ال علي  الباطل. 
يف افصففففففمالح:ىو: التعففففففدي علففففففى قفففففف  مففففففن لففففففو احلفففففف  ، بفعلففففففو عنففففففو دون 

 استاذانو.  
 الفرع ال اين: تعريت السلمة: 

لغففففففففة: مففففففففأخوذة مففففففففن سففففففففل  سففففففففالطة وسففففففففلوطو، والسففففففففلمة: التسففففففففل  يف ال
 والسيمرة والتحك   والسلمان : احل ة وال ىان. 

يف افصففففففففمالح: السففففففففلمة يف افصففففففففمالح الفقهففففففففي تملفففففففف  علففففففففى اإلمففففففففام، 
وىفففففففذا يشفففففففمل أيضفففففففاً مفففففففن يفوضفففففففو اإلمفففففففام للقيفففففففففففففام بعمفففففففل مفففففففن األعمفففففففال 

 التفويض  ادل تلفة، وىذا ىو ما يعر  عند الفقهاء بوزارة
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الفففففففففرع ال الففففففففث: تعريففففففففت اإلقتيففففففففات علففففففففى السففففففففلمة :   تعريففففففففت ابعتبففففففففاره 
مركبفففففاً( : اإلقتيففففففات علفففففى السففففففلمة : ىفففففو التعففففففدي علفففففى قفففففف  مفففففن ققففففففوق 
اإلمففففام ادلقففففررة لففففو شففففرعاً، بوصفففففو إمامففففاً، أو مففففن يفوضففففو اإلمففففام للقيففففام رففففا، 

 وذل  بفعلها عنو دون إذنو. 

اإلقتيففففففات علففففففى السففففففلمة   سففففففلمةادلملففففففب ال الففففففث قكفففففف  اإلقتيففففففات علففففففى ال
مففففن األمففففور احملرمففففة كمففففا نفففف   علففففى  ذلفففف  ققهففففاء اإلسففففالم ، قيففففث بينففففوا 

 أن اإلقتيات على اإلمام زلرم ، وغري جائ . 

ومففففففن األدلففففففة علففففففى حتففففففره اإلقتيففففففات علففففففى السففففففلمة وأنففففففو عمففففففل غففففففري جففففففائ  
 شرعاً ما يلي: 

قيث  ال هللا تعفاىل أن هللا سبحانو وتعاىل أمر عباده بماعة وفة األمر ، -1
ََي أَددَُّهل الَِّ دَن َآَمُن ا َأِطيُا ا هللَا َوَأِطيُا ا الإلَُّسد َل َوُأوِ  اأَلْمدإِل ِمدْنُ ْم ]: 
 . ( 59سورة النساء، ايية    [

أن اإلقتيفففففات علفففففى السفففففلمة ىفففففو نفففففوع مفففففن أنفففففواع التعفففففدي علفففففى اإلمفففففام  -2
وعلففففى ققففففوق اإلمففففام ادلقففففررة لففففو شففففرعاً ، وألنففففو تعففففدي علففففى قفففف  مففففن ىففففو 
فففففي اإلنسفففففان عنفففففو، وعلفففففى  األوىل والتعفففففدي زلفففففرم شفففففرعاً ، وىفففففو إتيفففففان مفففففا د 

 ذل  قيكون اإلقتيات زلرماً  ألنو من التعدي ادلذموم. 
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لسفففففلمة ي عفففففد ظلمفففففاً ذلفففففا، قاإلقتيفففففات ىفففففو نفففففوع مفففففن أن اإلقتيفففففات علفففففى ا -3
أنفففففففواع الظلففففففف  كمفففففففا  فففففففرر ذلففففففف  الفقهفففففففاء ، والظلففففففف  مفففففففن األمفففففففور احملرمفففففففة يف 

صفففففففحيح  :   الظلففففففف  ظلمفففففففات يفففففففوم القيامفففففففة (. اإلسفففففففالم،  فففففففال الرسفففففففول 

 (.2315الب اري  ر    
 ادلملب الرابع ادلواطن الل يك ر قيها اإلقتيات

امففففففة احلففففففدود: إذا إقتففففففات ادلسففففففتح  أو غففففففريه ، الفففففففرع األول: اإلقتيففففففات يف إ 
قأ فففففام احلفففففد بفففففدون إذن اإلمفففففام ، قفففففال شففففف  أن ىفففففذا قيفففففو إقتيفففففات وإسفففففاءة 

 على اإلمام ، وذلذا ق ن من قعل ذل  ق نو يع ر. 
واإلقتيففففففففات يف احلففففففففدود لففففففففو صففففففففور ك ففففففففرية  سففففففففب تلفففففففف  احلففففففففدود ، وذلففففففففذا 

ات قيهففففا سففففو    ففففل لففففبعض تلفففف  احلففففدود  يففففث نبفففف  كيفيففففة و ففففوع اإلقتيفففف
 ومن األم لة ما يلي : 

م فففففال يف قفففففد الففففف ان: يقفففففففرر الفقهففففففففاء أن الفففففذي يسفففففتو يف قفففففد الففففف ان ويقيمفففففو 
علففففففى األقففففففرار ىففففففو اإلمففففففام ع قحففففففد الفففففف ان موكففففففول إىل السففففففلمة إىل احلاكمففففففة 
مففففن إمففففام أو سففففلمان أو غففففريه ، وبنففففاء عليففففو قفففف ن لففففو نفففففذ قففففد الفففف ان رجففففل 

فففففو  منهففففا، ق نففففو يعففففد مفتففففاىً علففففى آخففففر ف دي ففففل السففففلمة احلاكمففففة وغففففري م
 السلمة احلاكمة. 
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م ففففال يف قففففد السففففر ة: لففففو أن ش لففففاً شففففاىد رجففففالً يقففففوم  رديففففة السففففر ة ، 
ق ففففاء ىففففذا الشفففف   وأ ففففام قففففد السففففر ة علففففى ىففففذا اجففففاين ، ومل يكففففن ىففففذا 
الشفففففف   دي ففففففل السففففففلمة احلاكمففففففة ، ومل يكففففففن أيضففففففاً مفوضففففففاً مففففففن السففففففلمة 

 على السلمة احلاكمة يف تنفيذ قد السر ة . احلاكمة، ق نو يعد مفتاىً 
 الفرع ال اين:اإلقتيات على السلمة يف استيفاء القلاص: 

األصفففففل أنففففففو ف  فففففوز اسففففففتيفاء القلفففففاص إف  ذن السففففففلمان وقضففففففرتو،قمن 
اسفففففففتويف ققفففففففو مفففففففن القلفففففففاص مفففففففن غفففففففري قضفففففففرة السفففففففلمان وإذنفففففففو ، و فففففففع 

مهففففففففور ، وعنففففففففد ادلو ففففففففع ويعفففففففف ر ، إلقتياتففففففففو علففففففففى اإلمففففففففام، وىففففففففذا عنففففففففد اج
 احلنفية ف يش ط إذن اإلمام 

م ففففففال اإلقتيففففففات علففففففى السففففففلمة يف اسففففففتيفاء القلففففففاص : لففففففو أن وا  اجملفففففف  
عليففففففو اسففففففتقل بتنفيففففففذ القلففففففاص دون قضففففففور اإلمففففففام أو انئبففففففو ، ومل يكففففففن 
مفوضفففففاً مفففففن السفففففلمة بتنفيفففففذ القلفففففاص، ق نفففففو فشففففف  أن وا  اجملففففف  عليفففففو 

 ذل .  يكون ىنا مفتاىً على اإلمام يف
 الفرع ال الث: األقتيات على السلمة يف تنفيذ عقوبة التع ير :  

التع يففففففففر يف األصففففففففل موكففففففففول إىل اإلمففففففففام أو السففففففففلمان ، ألنففففففففو ىففففففففو القففففففففائ  
علفففففففى أمفففففففور ادلسفففففففلم . لكفففففففن خيفففففففرج عفففففففن ىفففففففذا األصفففففففل أمفففففففور مسفففففففت ناه ، 
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قهنفففففففاك أشففففففف اص حيففففففف  ذلففففففف  التع يفففففففر يف بعفففففففض األمفففففففور ويف نمفففففففاق معففففففف  
حيففففف  لفففففو تع يفففففر أو خديفففففب ولفففففده عفففففن األخفففففالق السفففففياة، وزلفففففدود، كفففففاألب 

وكففففففذل  ادلعلفففففف  لففففففو خديففففففب مففففففن يففففففتعل  عنففففففده، وكففففففذل  الفففففف وج لففففففو خديففففففب 
زوجتفففففففو لنشفففففففوزىا وذلففففففف  ابلضفففففففرب اخلفيفففففففت ادلعتفففففففاد، وكفففففففذل  السفففففففيد لفففففففو 

 خديب عبده. 
:لفففففو أن زيفففففد مفففففن متدددددلل امفتيدددددلر يلدددددى السدددددلطة  نفيددددد  يق بدددددة التا ددددددإل

مففففرأة خلففففوة غففففري شففففرعية وكانفففف  خللففففوة دون النففففاس شففففاىد رجففففل  ففففد خففففال اب
الففففففففرج ، ق فففففففاء زيفففففففد وأ فففففففام علفففففففى ىفففففففذا الرجفففففففل عقوبفففففففة التع يفففففففر ، دون أن 
يكففففففون زيففففففد شلفففففف الً للسففففففلمة احلاكمففففففة أو مفوضففففففاً منهففففففا، وبنففففففاء علففففففى ذلفففففف  
قفففف ن زيففففد يكففففون مفتففففاىً علففففى السففففلمة   امففففة لعقوبففففة التع يففففر دون إذن مففففن 

 و  األمر. 
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 الفصـــل الثاني

 

 مالدري متيي  القإلاا اميااي املادو  وآاثاه

 ويشتمل على مبح  :  

ويشتمل على أربعة ادلبحث األول : معايري دتيي  القرار اإلداري ادلعدوم.  

 ممالب: 

 ادلملب األول: معيار اغتلاب السلمة.   -

ذىففففففب غالبيففففففة شففففففراح النظففففففام اإلداري إىل القففففففول ون القففففففرار اإلداري يعتفففففف  
ا خففففففففالت مبففففففففدأ ادلشففففففففروعية وكانفففففففف  ادل الفففففففففة بسففففففففيمة ، ويعتفففففففف  ابطففففففففالً إذ

القفففففرار معفففففدوماً إذا كانففففف  سلالففففففة مبفففففدأ ادلشفففففروعية جسفففففيمة إىل قفففففد يفقفففففد 
القففففففففرار طبيعتففففففففو وخيرجففففففففو مففففففففن دائففففففففرة تمبيفففففففف  األقكففففففففام العامففففففففة للقففففففففرارات 

 اإلدارية .
ويففففففرا بعففففففض الشففففففراح الفرنسففففففيون أن القففففففرار يعتفففففف  كففففففذل  إذا صففففففدر عففففففن 

صففففففة ادلوظفففففت العمفففففومي . و فففففد سفففففب  بيفففففان قفففففافت  شففففف   ليسففففف  لفففففو
 اغتلاب السلمة والل تنحلر يف اللور التالية: 
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 إذا صدر  القرار من قرد عادي ف صلة لو ابإلدارة إطال اً .  -1
إذا صففففففففففففدر مففففففففففففن موظففففففففففففت انقمعفففففففففففف  صففففففففففففلتو ابإلدارة لسففففففففففففبب مففففففففففففن -2

 األسباب . 
مة إذا تضفففففففففففمن القفففففففففففرار اإلداري اعتفففففففففففداء علفففففففففففى اختلاصفففففففففففات السفففففففففففل -3

 التشريعية أو القضائية. 
إذا صففففففففففدر القففففففففففرار اإلداري مففففففففففن سففففففففففلمة إداريففففففففففة يف نمففففففففففاق الوظيفففففففففففة -4

اإلداريفففففففة عمومفففففففاً، ولكنفففففففو تضفففففففمن اعتفففففففداء علفففففففى سفففففففلمة إداريفففففففة ف تربمهفففففففا 
 ابإلدارة ملدرة القرار أية صلة . 

إذا صفففففففففدر القفففففففففففرار اإلداري مفففففففففن موظفففففففففت ف ديلففففففففف  سفففففففففلمة إصفففففففففدار  -5
 القرارات اإلدارية. 
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 ادلملب ال اين معيار الوظيفة اإلدارية
قيففففففث أن الفففففففارق بفففففف  العمففففففل اإلداري ادلعففففففدوم، والعمففففففل اإلداري الباطففففففل 
مرجعففففففو إىل ىففففففذه الفكففففففرة ، قكففففففل عمففففففل منبفففففف  اللففففففلة ابلوظيفففففففة اإلداريففففففة  
كمففففففا حيففففففددىا القضففففففاء علففففففى ضففففففوء ادلبففففففادئ الدسففففففتورية العامففففففة يف الدولففففففة 

أو غففففففري مباشففففففر للوظيفففففففة اإلداريففففففة   يففففففث ف ديكففففففن اعتبففففففاره تنفيففففففذاً مباشففففففراً 
ىفففففو عمفففففل معفففففدوم ، أمفففففا إذا أمكفففففن إرجفففففاع اإلدارة إىل وظيفتهفففففا اإلداريفففففة . 
سفففففففففواء كانففففففففف   فففففففففد مارسففففففففف  تلففففففففف  الوظيففففففففففة يف قفففففففففدودىا ادلشفففففففففروعة أو 
افففففففاوزت تلففففففف  احلفففففففدود قهفففففففو عمفففففففل إداري حيفففففففتف  بلففففففففتو اإلداريفففففففة ومفففففففا 

 ستتبعو تل  اللفة من أقكام. 
تور سفففففليمان الممفففففاوي يعتففففف  القفففففرار معفففففدوماً، قضفففففالً عفففففن ذلففففف  قففففف ن الفففففدك

يف قالففففففة عففففففدم الوجففففففود ادلففففففادي لففففففو ، ويكففففففون ذلفففففف  يف صففففففورت  مهففففففا مففففففا 
 -يلي:

اللففففففففورة األوىل: تففففففففوى  اإلدارة وجففففففففود  ففففففففرار مل يوجففففففففد بعففففففففد، كففففففففأن تكففففففففون 
السفففففلمة اإلداريفففففة مل تفلفففففح  ففففف  عفففففن إراد فففففا ونسفففففب إليهفففففا القفففففرار خمفففففأ ، 
أو أن يكففففففففففون القففففففففففرار اإلداري يف مراقفففففففففففل التكففففففففففوين ومل يتعففففففففففد اخلمفففففففففففوات 

 التمهيدية. 
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اللفففففففففورة ال انيفففففففففة: أن يلفففففففففدر  فففففففففرار إداري مشفففففففففروع أو غفففففففففري مشفففففففففروع،    
ر  ففففرار بسففففحبو أو إلغائففففو مففففن السففففلمة الففففل دتلفففف  ذلفففف  سففففواء كانفففف  يلففففد

تلفففففففف  اجهففففففففة إداريففففففففة أو  ضففففففففائية . قحيناففففففففذ يلففففففففبح القففففففففرار ادلسففففففففحوب أو 
 ادللغي أو احملكوم  لغائو معدوماً. 

لففففذا اففففد بعففففض الشففففراح مففففن انتقففففد ىففففذا ادلعيففففار، قيففففث أنففففو ادخففففل قففففافت 
افنعفففففففدام ،لفففففففذل  عففففففدم الوجفففففففود ادلفففففففادي للقفففففففرار اإلداري ،ضفففففففمن قفففففففافت 

 أرا أن ىذه احلالة ف تعت  ضمن قافت انعدام القرار اإلداري
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 ادلملب ال الث  معيار الظاىر
يرتكفففف  ىففففذا ادلعيففففار علففففى تبفففف  قكففففرة األوضففففاع الظففففاىرة للتمييفففف  بفففف  القففففرار 

 ادلعدوم والقرار القابل لإلبمال. 
 و لفكرة الظاىرة جانب  : جانب إ ا  ، وجانب سليب. 

 –وفً : اجانففففففففب اإل ا :أخففففففففذ رففففففففذا اجانففففففففب اإل ففففففففا  دلعيففففففففار الظففففففففاىر أ
دوسففففف  قيفففففث ذىفففففب إىل أنفففففو يتعففففف  التمييففففف  بففففف  نفففففوع  مفففففن افنعفففففدام ، 

 افنعدام النسيب وافنعدام ادلمل . 
ويعتفففففففف  القففففففففرار ضففففففففمن قففففففففافت افنعففففففففدام النسففففففففيب : عنففففففففدما تت مففففففففع لففففففففو 

 ه ىياة إدارية مظاىر وجوده ابعتباره تلرقاً  انونياً تلدر 
 أما ابلنسبة للنوع ال اين من افنعدام وىو ادلمل  قيظهر يف احلافت الل 
 ف اتمع قيها للقرار مظاىر وجوده لعدم صدوره من السلمة اإلدارية 

اثنيففففاً: اجانففففب السففففليب: قيعتفففف  القففففرار معففففدوماً إذا كففففان مففففا يعيبففففو مففففن عففففدم 
ويعتففففففف  ابطفففففففالً يف غفففففففري ىفففففففذه ادلشفففففففروعية واضفففففففحاً ف خيففففففففى علفففففففى األقفففففففراد 

 احلافت. 
 ادلملب الرابع معيار ختلت األركان
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ذىفففففففب الفففففففدكتور ملفففففففمفى كمفففففففال وصففففففففي إىل القفففففففول ون افنعفففففففدام ينشفففففففأ 
عفففففن  فففففدم أقفففففد أركفففففان القفففففرار اإلداري ، و فففففد قفففففدد أركفففففان القفففففرار اإلداري 
ودفففففا اإلرادة واحملفففففل والسفففففبب وعلفففففى ىفففففذا األسفففففاس قيتم فففففل افنعفففففدام وققفففففاً 

–اإلرادة ، احملففففففل ، السففففففبب –أيففففففو عنففففففدما ينعففففففدم أقففففففد األركففففففان ال الثففففففة لر 
أمفففففا الفففففبمالن قيتم فففففل يف قالفففففة تفففففوقر ىفففففذه األركفففففان ولكفففففن ختل فففففف  شفففففروط 
صففففففففحتها وىففففففففي الشففففففففكل وافختلففففففففاص وادلشففففففففروعية   ممابقففففففففة النظففففففففام (. 
وذىفففففففب الفففففففدكتور طعميفففففففة اجفففففففر  إىل أن أركفففففففان القفففففففرار اإلداري تتم فففففففل يف 

اإلدارة ، أي إدارة السفففففلمة اإلداريفففففة يف إقفففففداث أثفففففر  ركفففففن وقيفففففد ىفففففو ركفففففن
  انوين. 

وبنففففاء علففففى ذلفففف  ق نففففو إذا انعففففدم  اإلرادة علففففى ىففففذا النحففففو انعففففدم القففففرار 
 اإلداري،. 

وذىففففففففففب رأي آخففففففففففر إىل أن الفففففففففففرق بفففففففففف  افنعففففففففففدام يف القففففففففففانون اخلففففففففففاص 
وافنعففففففففدام يف القففففففففانون العففففففففام ، ويعتفففففففف  القففففففففرار معففففففففدوماً إذا ختلففففففففت أقففففففففد 

 اصره األربعة ، اإلرادة ، احملل ، السبب ، الغاية. عن
ويعتففففففف  القفففففففرار ابطفففففففالً  فففففففابالً لإللغفففففففاء إذا وجفففففففدت ىفففففففذه العناصفففففففر ولكفففففففن 

 شاب أقدمها عيب. 
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وبعففففففد أن استعرضففففففنا ىففففففذه ادلعففففففايري األربعفففففففة الففففففل أخففففففذ رففففففا شففففففراح النظفففففففام 
ل ، اإلداري للتمييفففففففف  بففففففففف  القففففففففرار اإلداري ادلعفففففففففدوم والقففففففففرار اإلداري الباطففففففففف

ًداه مفففففففا يلفففففففي: مفففففففا ىفففففففو ادلعيفففففففار ادلميففففففف  للقفففففففرار  ق نفففففففو ىنفففففففا ي فففففففور تسفففففففاؤفً مففففففف
 اإلداري ادلعدوم ؟ 

لإلجابففففة عففففن ىففففذا التسففففاؤل ادلمففففروح ، نففففرا أن رتيففففع ادلعففففايري الففففل  يففففل رففففا 
 ، ف تللح للتميي  ب  القرار ادلعدوم والقرار الباطل. 

د أنفففففو معيفففففار وذلففففف  عنفففففد إمعفففففان النظفففففر يف معيفففففار اغتلفففففاب السفففففلمة ، صلففففف
ف يكففففففففففى لتحديفففففففففد كفففففففففل قفففففففففافت انعفففففففففدام القفففففففففرار اإلداري. أمفففففففففا معيفففففففففار 
الوظيففففففة اإلداريفففففة قهفففففو  فففففد انتقفففففد ونفففففو قيفففففو إدخفففففال حلفففففافت عفففففدم الوجفففففود 
ادلفففففادي ضفففففمن قفففففافت انعفففففدام القفففففرار اإلداري ، وىفففففو مفففففا ف نتفففففف  معفففففو يف 

 صدده. 
   ، أما معيار الوضع الظاىر ، قهو معيار غري منمقي وغري منضب

أمفففا معيفففار ختلفففت األركففففان ، قفففأول وأىففف  مفففا يعيبففففو ىفففو عفففدم اتففففاق الفقهففففاء 
علفففففى حتديفففففد أركفففففان القفففففرار اإلداري.وبنفففففاء علفففففى ذلففففف ، قففففف ن ادلعيفففففار ادلميففففف  
للقففففففففففرار اإلداري ادلعففففففففففدوم، يف احلففففففففففد األد  ادلتففففففففففف  عليففففففففففو بفففففففففف  الفقهففففففففففاء، 
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ة يتم ففففففففل يف أن القففففففففرار ادلعففففففففدوم ىففففففففو القففففففففرار الففففففففذي ينمففففففففوي علففففففففى سلالففففففففف
 جسيمة دلبدأ ادلشروعية 

ولعفففففففل األخفففففففذ رفففففففذا الفففففففرأي يفففففففتالءم مفففففففع وصفففففففت القضفففففففاء اإلداري  
ونفففففو  ضفففففاء إنشفففففائي ، كمفففففا يضففففففي علفففففى قكفففففرة انعفففففدام القفففففرارات اإلداريفففففة 

 نوعاً من ادلرونة يمبقها القضاء 
 ادلبحث ال اين آاثر القرار اإلداري ادلعدوم

 ويشتمل على مخسة ممالب: 
 ادلملب األول: عدم ترتيب أثر  انوين على القرار اإلداري ادلعدوم.  -

القرار اإلداري ادلعدوم وجوده كعدمو ، اعك ىو والعدم سواء، وىو غري 
موجود من جهة الوا ع ونظر القانون.وابلتا  ق نو ف يلح ألقد سواء كان 

ملدر إللت ام ،  قرداً أو سلمة إدارية، أن تتمس  بو إدعاًء ل تيب ققوق أو
 ومن مقتضى ذل  اعتبار القرار اإلداري ادلنعدم كأن مل يوجد أصالً. 

 ادلملب ال اين  عدم جواز تلحيح القرار اإلداري ادلعدوم
دلا كان القرار اإلداري ادلنعدم وجوده كعدمو، وأنو ىو والعدم سواء، وكأنففففو مل 

 ديكن تلحيحو مستقباًل. يوجد أصالً، ق نو ف يتلور قيو واحلالة ىذه أنو
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وىففففففذا بعكففففففس القففففففرار اإلداري الباطففففففل ، ق نففففففو  بففففففل صففففففدور احلكفففففف   لغائففففففو 
يكفففففون ا ابفففففة القفففففرار اإلداري السفففففلي  ، ومفففففن   قهفففففو حيقففففف  آاثره افففففاه مفففففن 
صففففففدر يف ققففففففو القففففففرار  لكففففففن دلففففففا خففففففالت ملففففففدر القففففففرار بعففففففض أقكففففففام 

منفففففو ، أدا ذلففففف   النظفففففام كادلتعلقفففففة بشفففففكلو أو بسفففففببو، أو زللفففففو، أو الغايفففففة
ًدي إىل ذلفففففف  إىل افنعففففففدام ،  إىل إصففففففابة ىففففففذا القففففففرار ابلففففففبمالن دون أن يفففففف
وذلفففففف  ألن ادل الفففففففة ىنففففففا غففففففري جسففففففيمة ، قبالتففففففا  ق نففففففو ديكففففففن تلففففففحيح 

 القرار اإلداري الباطل ، ألن سلالفتو غري جسيمة. 
ادلملففففففففب ال الففففففففث  بمففففففففالن القففففففففرار اإلداري ادلعففففففففدوم إذا دخففففففففل يف العمليففففففففة 

ة ابلنسففففففففبة للقففففففففرار اإلداري ادلعففففففففدوم قفففففففف ن دخولففففففففو يف تكففففففففوين عمليففففففففة ادلركبفففففففف
  انونية مركبة يكون من شأنو بمالن العملية ادلركبة كلها. 

وبنففففاء علففففى ذلفففف  قفففف ن القففففرار اإلداري ادلعففففدوم دلففففا أصففففبح وجففففوده كعدمففففو ، 
وأصفففففففبح كفففففففذل  أنفففففففو ف يرتفففففففب أيفففففففة آاثر نظاميفففففففة ، قبالتفففففففا  صلفففففففد دخفففففففول 

 دوم يف عملية مركبة ، تعت  كلها ابطلة. القرار اإلداري ادلع
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 ادلملب الرابع تنفيذ القرار اإلداري ادلعدوم يعد  اعتداءاً ماداي
إقتفففففدام اجفففففدل بففففف  الشفففففراح واخفففففتالقه  قيمفففففا بيفففففنه  بلفففففددىا، وعلفففففى آراء 

 ثالثة ، ىي كما يلي : 
الفففففرأي األول : رأي الك فففففري مفففففنه  أن طلفففففب التنفيفففففذ كشفففففرط ل تيفففففب القفففففرار 

 .  اإلداري ادلعدوم لالعتداء ادلادي
الففففففرأي ال ففففففاين: ورأي الففففففبعض عففففففدم ضففففففرورة ىففففففذا التنفيففففففذ ، وإمكففففففان حتقفففففف  
افعتفففففففداء ادلفففففففادي ا فففففففرد صفففففففدور القفففففففرار اإلداري ادلعفففففففدوم ودون أن تل ففففففففأ 

 جهة اإلدارة إىل تنفيذه. 
الفففففرأي ال الفففففث: قفففففاول رأي اثلفففففث الت فيفففففت مفففففن قفففففدة الفففففرأي  السفففففابق  

 ، قفففففذىب إىل أن مفففففن القفففففرارات ادلعدومفففففة مفففففا ىفففففو انقفففففذ وإتبفففففاع قفففففل وسففففف
 –بمبيعتفففففو ، شلفففففا ف حيتفففففاج لوسفففففائل ماديفففففة لتنفيفففففذه،  وي تفففففب عليفففففو ابلتفففففا  

 افعتداء ادلادي.  –ا رد صدوره 
ىفففففو الفففففرأي األول القائفففففل ون تنفيفففففذ جهفففففة  –وهللا أعلففففف   –والفففففرأي األظهفففففر 

 مادايً .  اإلدارة للقرار اإلداري ادلعدوم يعد  اعتداءاً 
ادلملففففففب اخلففففففامس  الففففففدعوا ادلقامففففففة ضففففففد القففففففرار اإلداري ادلعففففففدوم ليسفففففف  
مفففففن  بيفففففل دعفففففوا اإللغفففففا  دلفففففا كانففففف  دعفففففوا اإللغفففففاء تسفففففتهد  إلغفففففاء  فففففرار 
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إداري، وكفففففففان القفففففففرار اإلداري ادلعففففففففدوم ىفففففففو ا ابفففففففة العمففففففففل ادلفففففففادي ، قفففففففف ن 
ًدي إىل القففففففول بعففففففدم  بففففففول الففففففدعوا بملففففففب إلغففففففاء  ففففففر  ار ادلنمفففففف  اجملففففففرد يفففففف

إداري معفففففففدوم. وعلفففففففى ىفففففففذا الفففففففنهج سفففففففار القضفففففففاء اإلداري مفففففففدة طويلفففففففة، 
ولكنففففو سففففرعان مففففا تنبففففو إىل اخلمففففر الففففذي ي تففففب علففففى أعمففففال ادلنمفففف  قفففف  

 دايتو. 
مفففففن أجفففففل ذلففففف  سفففففل  القضفففففاء اإلداري، بقبفففففول الفففففدعاوا الفففففل تسفففففتهد  
 إزالفففففففة احلالفففففففة ادل تبفففففففة علفففففففى القفففففففرارات ادلعدومفففففففة، ومل يعت ىفففففففا دعفففففففوا إلغفففففففاء
عاديفففففة وإ فففففا ىفففففي دعفففففوا ع تقريفففففر افنعفففففدامع ذلفففففا خلفففففائ  تتميففففف  رفففففا عفففففن 

 دعوا اإللغاء العادية. 
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 الفصل الثالث
 

   طبيقلر قضلئية من يد ا  املظلمل
القضفففففففاء اإلداري يف ادلملكفففففففة العربيفففففففة السفففففففعودية وادلتم فففففففل يف  ضفففففففاء ديفففففففوان 
ادلظففففففامل ،قفففففف ن ادلتأمفففففففل يف األقكففففففام اللفففففففادرة مففففففن ديفففففففوان ادلظففففففامل،  فففففففد أن 
الففففففديوان  ففففففد اسففففففتقر يف األخففففففذ ابففففففدأ  اغتلففففففاب السففففففلمة فنعففففففدام القففففففرار 
 اإلداري ، إف أن ادلتتبفففففففع ألقكفففففففام الفففففففديوان  يتضفففففففح لفففففففو أن ىنفففففففاك توجهفففففففاً 
يف ديفففففوان ادلظفففففامل ل خفففففذ  سفففففامة العيفففففب الفففففذي ينحفففففى منحفففففى التوسفففففع يف 

 مدلول إنعدام القرار اإلداري، إف أن ىذا التوجو مل يستقر بعد.  
ولففففذا ق ننففففا سففففو  نتمفففففرق قيمففففا يلففففي إىل بيففففان كفففففل مبففففدأ علففففى قففففده، مفففففع 

 ذكر التمبيقات القضائية ادلستمدة من ديوان ادلظامل يف ذل : 
امة العيففففففففب: صلففففففففد بعففففففففض الففففففففدوائر اإلداريففففففففة يف ديففففففففوان األول: مبففففففففدأ جسفففففففف

ادلظفففففففامل ،  فففففففد ااهففففففف  إىل ىفففففففذا التوجفففففففو ، وىفففففففذا ف شففففففف  ونفففففففو مبفففففففدأ إذا 
اسفففففففتقر قسفففففففو  يكفففففففون قيفففففففو ملفففففففلحة ألصفففففففحاب الشفففففففأن ،وكفففففففذل  ق نفففففففو 
يعمففففففي القضففففففاء اإلداري سففففففلمة تقديريففففففة تمبيقيففففففة كففففففل قففففففال علففففففى قففففففده، 

  قيكون ىناك نوعاً من ادلرونة يمبقها القضاء.



  القرار اإلداري السليب

 

279 

وكمففففففا ىفففففففو احلفففففففال يف التوسفففففففع يف قفففففففافت إنعفففففففدام القفففففففرار اإلداري،  
قفففففففف ن الفففففففففديوان كففففففففان يف السفففففففففاب  ف  خففففففففذ بتحلفففففففففن القففففففففرارات اإلداريفففففففففة، 
ولكنفففففو سفففففرعان مفففففا عفففففد ل عنفففففو، وأخفففففذ بتحلفففففن القفففففرارات اإلداريفففففة قسفففففب 

( لعفففففففففففام 84الضففففففففففواب  احملفففففففففففددة بقففففففففففرار ىيافففففففففففة التففففففففففد ي  رلتمعفففففففففففة ر فففففففففف    
 ىف . 1429

لتمبيقفففففففات القضفففففففائية، ق ننفففففففا سفففففففو  نسفففففففتعر  قيمفففففففا يلفففففففي أمفففففففا ابلنسفففففففبة ل
بعفففففففض أقكفففففففام الفففففففدوائر اإلداريفففففففة افبتدائيفففففففة ، الفففففففل ااهففففففف  ل خفففففففذ ابفففففففدأ 

 القضية األوىل:-جسامة العيب وىي كالتا :
وبعففففففففففففففففففففففففففففففففففففد  ضد / وزارة النقل  وىي  ضية مقامة من / مواطن  

ة اقفففففر عفففففر  القضفففففية علفففففى الفففففديوان، ققفففففد أصفففففدرت الفففففدائرة اإلداريفففففة الرابعففففف
ىففففففففففففف يف 1428لعففففففففففففام  4/د/ إ /13الففففففففففففديوان  ابلففففففففففففراي  احلكفففففففففففف  ر فففففففففففف  

 ىف . 1427/ق   لعام 1739/1القضية ر   
تففففففففتل   و ففففففففائع ىففففففففذه الففففففففدعوا :  ون وكيففففففففل ادلففففففففدعى تقففففففففدم إىل ديففففففففوان 

ىفففففففف بالئحفففففففة دعفففففففوا  ذكفففففففر قيهفففففففا أن موكلفففففففو 9/4/1427ادلظفففففففامل بتفففففففاري  
 ففففففففدرىا  ( اسففففففففاقة2991( مففففففففن ادل مفففففففف    45ديلفففففففف  القمعففففففففة ر فففففففف   

( ادينفففففففففة الفففففففففراي  اوجفففففففففب اللففففففففف  ادلرقففففففففف  ، و فففففففففد  امففففففففف  2م2750 
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م ، مففففففففن ىففففففففذه القمعففففففففة للففففففففاحل 2000ادلففففففففدعي عليهففففففففا  بفففففففف ع مسففففففففاقة 
المريففففف  الفففففدائري، وأمفففففرت بتكفففففوين جنفففففة  فففففدرت التعفففففويض دلوكلفففففو ، وافففففا أن 
ىففففففذه الل نففففففة مل يكففففففن مففففففن بفففففف  أعضففففففائها أىففففففل اخلفففففف ة يف رلففففففال العقففففففار ، 

الفففففاً للمففففادة السففففابعة مففففن نظففففام نفففف ع ملكيففففة العقففففار قفففف ن تشففففكيلها يكففففون سل
وىريففففففففففففففففففف   15للمنفعفففففففففففففففففففة العامفففففففففففففففففففة اللفففففففففففففففففففادر ابدلرسفففففففففففففففففففوم ادللكفففففففففففففففففففي م/

ىفففففففففف. ادلفففففففففادة السفففففففففابعة مفففففففففن نظفففففففففام نففففففففف ع ادللكيفففففففففة للعقفففففففففار 11/3/1424
وىريففففففففففففففففففف   15للمنفعفففففففففففففففففففة العامفففففففففففففففففففة اللفففففففففففففففففففادر ابدلرسفففففففففففففففففففوم ادللكفففففففففففففففففففي م/

 ىف .11/3/1424
م نففففففففف ع كفففففففففذل  يتضفففففففففح أن تشفففففففففكيل ىفففففففففذه الل نفففففففففة   وقففففففففف  نظفففففففففا 

ىفففففففففف 16/11/1392يف  65ادللكيفففففففففة اللفففففففففادر ابدلرسفففففففففوم ادللكفففففففففي ر ففففففففف  
بعففففد صففففدور النظففففام اجديففففد وابلتففففا  قفففف ن النظففففام اجديففففد اللففففادر ابدلرسففففوم 

ىفففففففففففففففففف وادلنشفففففففففففففففففور بتفففففففففففففففففاري  11/3/1424وىريففففففففففففففففف   15ادللكفففففففففففففففففي م /
ىففففففففففف ، 15/12/1424ىففففففففففف والسففففففففففاري نفففففففففففاذه بتففففففففففاري  10/6/1424

 التملفففففف  والتقففففففدير ، وىففففففذا كلففففففو ىففففففو النظففففففام الواجففففففب التمبيفففففف  ابلنظففففففر إىل
يعيففففب القففففرار وانتهففففى إىل طلففففب إلغففففاء القففففرار وإعففففادة التقففففدير علففففى أسففففاس 

 نظامي سلي . 



  القرار اإلداري السليب

 

281 

و فففففد أجفففففاب شل فففففل ادلفففففدعى عليهفففففا ون ادلفففففدعي تبلففففف  بقفففففرار التعفففففويض وو فففففع 
ىفففففف وعليفففففو قففففف ن دعفففففواه غفففففري مقبولفففففة شففففففكالً 10/7/1426عليفففففو بتفففففاري  

( مففففففففن 24عليهففففففففا يف ادلففففففففادة   دلضففففففففي أك ففففففففر مففففففففن سففففففففت  يومففففففففاً ادلنلففففففففوص
 النظام ادلشار إليو 

قكففففف  الفففففدائرة يف القضفففففية:  بعفففففد ادلداولفففففة، قكمففففف  الفففففدائرة :  لغفففففاء  فففففرار 
الل نففففة ادلشففففكلة لتقففففدير عقففففار ادلففففدعى زلففففل الففففدعوا. و ففففد سففففبب  الففففدائرة  
قكمهففففا ون تشففففكيل الل نففففة زلففففل الففففدعوا صففففدر وقفففف  نظففففام نفففف ع ادللكيففففة 

وىريففففففففففففف   65دلرسفففففففففففففوم ادللكفففففففففففففي ر ففففففففففففف  م /للمنفعفففففففففففففة العامفففففففففففففة اللفففففففففففففادر اب
ىففففففففف 16/5/1425ىففففففففف وكففففففففان  ففففففففرار الل نففففففففة بتففففففففاري  16/11/1392

ىفففففف،  وتشفففففكيل 1424أي بعفففففد نففففففاذ نظفففففام نففففف ع ادللكيفففففة اجديفففففد يف عفففففام 
الل نففففففففة يف النظففففففففام اجديففففففففد خيتلففففففففت عنففففففففو يف النظففففففففام القففففففففده ، ودلففففففففا كففففففففان 

يعفففففد ذلفففففا  ال ابففففف  أن القفففففرار ابلتقفففففدير زلفففففل الفففففدعوا  فففففد صفففففدر مفففففن جنفففففة مل
صفففففففة وف وفيففففففة،  قفففففف ن ىففففففذا اإل ففففففرار مشففففففوب بعيففففففب سلالفففففففة النظففففففام ، شلففففففا 
 علفففففففففو  فففففففففد صفففففففففدر منعفففففففففدماً انعفففففففففداماً ىمفففففففففاً ، والقفففففففففرار ادلنعفففففففففدم ف تلحقفففففففففو 

 احللانة وف يكون  ابالً للتنفيذ أو التلحيح أو اإلجازة . 
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و فففففففففففد   نقفففففففففففض ىفففففففففففذا احلكففففففففففف   كففففففففففف  ىيافففففففففففة التفففففففففففد ي  اخلامسفففففففففففة ر ففففففففففف  
ىفففففففف خسيسفففففففاً علفففففففى أن افنعفففففففدام ف يكفففففففون إف 1428لعفففففففام  5/ت/301

ابغتلففففففففففاب السففففففففففلمة وعلففففففففففى ضففففففففففوء تلفففففففففف  ادلالقظففففففففففة أصففففففففففدرت الففففففففففدائرة 
ىففففففففف بعففففففففدم  بففففففففول الففففففففدعوا 1428لعففففففففام  1/4/د/186قكمهففففففففا ر فففففففف   

شففففكالً علففففى اعتبففففار أن العيففففب الففففذي شففففاب القففففرار ف ينففففدرج حتفففف  مظلففففة 
عففففففففن  اغتلففففففففاب السففففففففلمة، وابلتففففففففا  ف يكففففففففون القففففففففرار معففففففففدوماً ويتحلففففففففن

اإللغففففففاء إذا مل يمعففففففن قيففففففو خفففففففالل ادلوعففففففد احملففففففدد نظامفففففففاً و ففففففد خيففففففد ذلففففففف  
 ىف . 1429لعام  5/ت/142احلك   ك  اذلياة ر   

دراسفففففففففة القضيفففففففففففة:بعد عفففففففر  القضفففففففية علفففففففى الفففففففدائرة ، اتضفففففففح أن الفففففففدائرة 
قكمفففف   لغففففاء  ففففرار الل نففففة، والسففففبب الففففذي بنفففف  عليففففو الففففدائرة قكمهففففا 

صفففففدر مفففففن جنفففففة مل يعفففففد ذلفففففا صففففففة، وف وفيفففففةولكن  ، أن  فففففرار التقفففففدير  فففففد
ىفففففذا التوجفففففو مفففففن الفففففدائرة خالففففففو  ناعفففففة ىيافففففة التفففففد ي  بعفففففدم اعتبفففففار ذلففففف  
القفففففرار معفففففدوماً، وف يسفففففتبعد أن يتغفففففري  ضفففففاء الفففففديوان ابلعفففففدول إىل األخفففففذ 

  سامة العيب واعتبار القرار ادلب  على جسامة العيب معدوماً 
 ضد / وزارة الداخلية  مقامة من: موظتال انيةوىي  ضية القضية 
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بعفففففد عفففففر  القضفففففية علفففففى الفففففديوان ، ققفففففد أصفففففدرت الفففففدائرة الفرعيفففففة ال ال فففففة 
ىفففففففففف ، يف القضفففففففففية 1425لعفففففففففام  13/د/  /9عشفففففففففرة قكمهفففففففففا ، ر ففففففففف  

 ىف . 1425/ق لعام 146/1ر   
تففففففتل   و ففففففائع ىففففففذه الففففففدعوا : ون ادلففففففدعى تقففففففدم إىل الففففففديوان بالئحففففففة 

 237/2إدففففففاء خدماتففففففو  يففففففدت ابلففففففديوان بففففففر   دعففففففوا يففففففتظل  قيهففففففا مففففففن 
ىفففففففف وعفففففففن دعفففففففواه ذكفففففففر أنفففففففو التحففففففف  ابخلدمفففففففة العسفففففففكرية 3/1/1425يف 

ىففففففف   أديفففففف  18/7/1390ابألمففففففن العففففففام بففففففوزارة الداخليففففففة اعتبففففففاراً مففففففن 
ىففففففففففففففففففف 22/7/1422يف  11400خدمتففففففففففففففففففو ابلقففففففففففففففففففرار اإلداري ر فففففففففففففففففف  

لتففففففو علففففففى  اللففففففادر مففففففن األمففففففن العففففففام بففففففوزارة الداخليففففففة ابلففففففرغ  أن سففففففن إقا
ىففففففف لكونففففففو برتبففففففة رئففففففيس 1/7/1424التقاعففففففد قسففففففب النظففففففام تكففففففون يف 

 ر باء وانتهى إىل طلب إلغاء القرار ادلشار لو أنفاً دل الفتو النظام. 
سففففففبب القففففففرار وغايتففففففو ىففففففي احملاقظففففففة  وأ ددددددلا دتددددددل املددددددديى يليهددددددل   

علفففففففى افسفففففففتقرار واألمفففففففن الفففففففداخلي، ، و فففففففد وجفففففففد أن مفففففففن أسفففففففباب ىفففففففذه 
خفففففر تر يففففففة األقفففففراد مففففففدة طويلفففففة ،وعفففففدم وجففففففود شفففففواغر لل  يففففففة، ادلشفففففكلة خ

،ذلفففففذا أوصففففف  جنفففففة الضفففففباط العليفففففا  دفففففاء خدمفففففة كفففففل مفففففن بلغففففف  خدمتفففففو 
أك فففففر مففففففن ثالثفففففف  سففففففنة مففففففن رؤسففففففاء الر بففففففاء عالجففففففاً ذلففففففذه ادلشففففففكلة وىففففففذا 
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/أ 56العففففففالج مففففففن مقتضففففففيات ملففففففلحة العمففففففل ادلنلففففففوص عليهففففففا ابدلففففففادة 
ءاً عليفففففو صفففففدر القفففففرار الفففففوزاري ادلفففففتظل  منفففففو مفففففن نظفففففام خدمفففففة األقفففففراد، وبنفففففا

ىفففففففففففف . وخفففففففففففت  دقاعفففففففففففو 19/4/1422وىريففففففففففف    1004س /34ر ففففففففففف  
 بملب عدم  بول الدعوا شكالً ، ورقضها موضوعاً. 

قكففففففف  الفففففففدائرة يف ىفففففففذه القضفففففففية: بعفففففففد ادلداولفففففففة يف الفففففففدعوا، قكمففففففف  -
 وما ترتب عليو من آاثر. –زلل الدعوا  -الدائرة  لغاء القرار 

ب  الففدائرة اإلداريففة قكمهففا ون القففرار زلففل المعففن  ففد صففدر اسففتناداً و ففد سففب
( مففن نظففام اخلدمففة األقففراد نظففام خدمفففة 56إىل الفقففرة   أ( مففن ادلففادة  

يف  9األقففففففففففففففراد العسففففففففففففففكري  اللففففففففففففففادر ابدلرسففففففففففففففوم ادللكففففففففففففففي ر فففففففففففففف  م/
   ىف24/3/1397

ارة  ففد أقلففح عففن ااففاه إرادة اإلد-زلففل المعففن-وأوضففح  الففدائرة أن  القففرار 
إىل أقداث أثفر  فانوين سفببو بلفوم ادلفدعي الفذي يشفغل رتبفة رئفيس ر بفاء 

(  مففففن 1ثالثفففف  سففففنة يف اخلدمففففة وذلفففف  قسففففبما ىففففو وارد يف الفقففففرة   
-زلضففر جنففة الضففباط العليففا لقففوات األمففن الففداخلي ادلشففار لففو يف القففرار 

، وأن ىفذا السفبب مل يكفن ضفمن األسفباب الفوارد تعفدادىا  -زلل المعن
( من نظام خدمة األقراد   شلا  عفل  القفرار مشفوابً بعيفب 56ادلادة  يف 

ادل الفففة اجسففيمة يف السففبب وىففذا احلكفف    نقضففو  كفف  ىياففة التففد ي  
ىفففف الفففذي اعتففف  القفففرار لفففيس 1425لعفففام  6/ت/157السادسفففة ر ففف  
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معففففدوماً للففففدوره مففففن سلففففت   صففففداره وأن  ففففرار المعففففن معيففففب وقففففد 
/ب مفففن نظفففام الفففديوان اخلاضفففعة للفففتظل  8/1ا العيفففوب ادلنلفففوص عليهففف

ادلنلفوص عليفو ابدلفادة ال ال فة مفن  واعفد ادلراقعفات ادلفادة ال ال فة مفن نظفام 
( 190ادلراقعفففات أمفففام ديفففوان ادلظفففامل اللفففادر بقفففرار رللفففس الفففوزراء ر ففف   

و عففففادة القضففففية إىل الففففدائرة أصففففدرت  ىففففف .16/11/1409وىريفففف  
ىففف الففذي انتهفف  قيففو إىل 1425 لعففام 13/د/  /100قكمهفا ر فف  
و تفففففب عليفففففو مفففففن آاثر قفففففت  نقضفففففومفففففا تر  -زلفففففل المعفففففن –إلغفففففاء القفففففرار 

/ت/ 537والتلففدي لنظففر الففدعوا  كفف  ىياففة التففد ي  السادسففة ر فف  
ىف خلل  قيو اذلياة إىل نقض قك  الدائرة والقضاء 1425لعام  36

 بعدم  بول الدعوا شكالً . 

ية يتضفففففح  أن الفففففدائرة   ضففففف  ضفففففالنظفففففر يف القيفففففففففة:بعد إمعفففففان دراسفففففة القض
مسففففففتندة علففففففى أن القففففففرار مشففففففوب بعيففففففب -زلففففففل الففففففدعوا – لغففففففاء القففففففرار 

جسفففففففي  أدا إىل انعدامفففففففو، ودلفففففففا نقفففففففض ذلففففففف  احلكففففففف ، أصفففففففدرت  الفففففففدائرة 
 قكماً آخر أصرت قيو على قكمها الساب . 

أصفففففففبح  -علفففففففى ضلفففففففو مفففففففا سفففففففلت بيانفففففففو-وبتلفففففففدي اذليافففففففة لنظفففففففر الفففففففدعوا 
عفففففول عليفففففو ابفنعفففففدام ىفففففو مبفففففدأ اغتلفففففاب السفففففلمة وعليفففففو قفففففال ادلسفففففتقر وادل

 زلل فجتهاد الدائرة يف قكميها . 
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ال فففففاين: مبفففففدأ اغتلفففففاب السفففففلمة: اسفففففتقر  ضفففففاء ديفففففوان ادلظفففففامل قاليفففففاً علفففففى 
األخففففذ ابففففدأ اغتلففففاب السففففلمة، ولففففذا سففففو  نففففذكر قيمففففا يلففففي بعضففففاً مففففن 

  -كام ما يلي:تل  األقكام الل أخذت رذا ادلبدأ ، ومن تل  األق
ًسسة خاصة خلدمات ادلعتمرين ،  القضية األوىل وىي  ضية مقامة من/ م

 ضد/ ادلديرية العامة لل وازات . 
وبعفففففد عفففففر  القضفففففية علفففففى الفففففديوان أصفففففدرت الفففففدائرة اإلداريفففففة  قكمهفففففا ، 

/ق 2664/2ىففففففففففف يف القضففففففففففية ر فففففففففف  1425لعففففففففففام  11/د/أ/15ر فففففففففف  
 ىف . 1424م /ق لعا2501/1ىف ، والقضية ر   1424لعام 

لعفففففام  5/ت/281و فففففد أيفففففد ىفففففذا احلكففففف  مفففففن ىيافففففة التفففففد ي  ابحلكففففف  ر ففففف  
 ىف. 1425

* تفففففتل   و فففففائع ىفففففذه الفففففدعوا :ون وكيفففففل ادلدعيفففففة تقفففففدم إىل قفففففرع ديفففففوان 
( 527ادلظفففففففامل  فففففففدة ،بالئحفففففففة دعفففففففوا يفففففففتظل  قيهفففففففا مفففففففن القفففففففرار ر ففففففف    

ىففففففف اللفففففففادر مففففففن ادلففففففدعى عليهفففففففا والقاضففففففي بتغفففففففره 9/8/1424وىريفففففف  
وكلتفففففو مبلففففف    سفففففتمائة واثنففففف  وسفففففبع  ألفففففت رايل ( لعفففففدم  يامهفففففا  جفففففراء م

ًسسفففففففة مسفففففففتنداً يف  الففففففبالم الر فففففففي عففففففن ادلعتمفففففففرين ادلت لفففففففف  التففففففابع  للم
 تظلمو على أمرين: 
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األول : صفففففففدور القفففففففرار ادلمعفففففففون قيفففففففو مفففففففن جهفففففففة غفففففففري سلتلفففففففة، شلفففففففا يعفففففففد 
ادلففففففادة ال امنففففففة   سلالفففففففاً للمففففففادة  ال امنففففففة( مففففففن تنظففففففي  خففففففدمات ادلعتمففففففرين .

مففففففن نظففففففام خففففففدمات ادلعتمففففففرين اللففففففادر بنففففففاء علففففففى  ففففففرار رللففففففس الففففففوزراء ، 
 ىف10/6/1420( وىري   93ر    

ال ففففففاين : ادل الفففففففة للمففففففادة   السففففففابعة ( مففففففن التنظففففففي  آنففففففت الففففففذكر والففففففذي 
نفففففف  علففففففى أن ف ت يففففففد الغرامففففففة عففففففن مخسفففففف  ألففففففت رايل، وخففففففت  عريضففففففتو 

  . بملب إلغاء القرار ادلتظل  منو
وأجفففففففاب شل فففففففل اإلدارة ادلفففففففدعى عليهففففففففا ون نلفففففففوص نظفففففففام اإل امفففففففة نظففففففففام 

وبتففففففففاري   17/2/25/1337اإل امففففففففة  اللففففففففادر ابألمففففففففر ادللكففففففففي  ر فففففففف  
الففففففل دتفففففف  رلففففففازاة ادلدعيففففففة بنففففففاء عليهففففففا  ائمففففففة مل يمففففففرأ  ىففففففف11/9/1371

عليهفففففففا أي تعفففففففديل أو إلغفففففففاء ، وطلفففففففب شل فففففففل اإلدارة احلكففففففف  بفففففففرد الفففففففدعوا 
 سند صحيح.  لعدم  يامها على

قكفففففففف  الفففففففففدائرة يف القضفففففففففية:بعد ادلداولفففففففففة يف الفففففففففدعوا واختتفففففففففام ادلراقعفففففففففة ، 
( وىريفففففففففففففففففففف  527قكمفففففففففففففففففففف  الففففففففففففففففففففدائرة بففففففففففففففففففففبمالن القففففففففففففففففففففرار ر فففففففففففففففففففف    

 ىف اللادر من ادلديرية العامة لل وازات . 9/8/1424
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و ففففففففد بينفففففففف   الففففففففدائرة يف أسففففففففباب قكمهففففففففا أدففففففففا تففففففففرا عففففففففدم اختلففففففففاص 
  منفففففو، إذ أنفففففو مفففففن اختلفففففاص وزيفففففر ادلفففففدعى عليهفففففا  صفففففدار القفففففرار ادلفففففتظل

 احلج، ، وأن القرار صدر معيباً بعيب عدم افختلاص اجسي  
 خييد ىياة التد ي  حلك  الدائرة: 

 امفففففف  اذلياففففففة بدراسففففففة ملففففففت القضففففففية، وتبفففففف  ذلففففففا صففففففحة مففففففا انتهفففففف  إليففففففو 
الفففففففدائرة ، مفففففففن أن تلفففففففدي إدارة اجفففففففوازات  صفففففففدار  راراىفففففففا زلفففففففل المعفففففففن 

 اً لسلمة جهة إدارية أخرا، ىي وزارة احلج يعد يف ققيقتو سلب
وخللفففففف  اذلياففففففة إىل  خييففففففد قكفففففف  الففففففدائرة اإلداريففففففة احلاديففففففة عشففففففرة  ر فففففف   

ىففففففففف مففففففففع تعففففففففديل منمو ففففففففو إىل إلغففففففففاء القففففففففرار 1425لعففففففففام  11/د/إ /15
اللفففففففففادر مفففففففففن الل نفففففففففة اإلداريفففففففففة  دارة الواقفففففففففدين  فففففففففوازات جفففففففففدة ر ففففففففف    

ًسسففففففففففففة خاصففففففففففففة ىففففففففففففف  فففففففففففف  ادلدعيففففففففففففة 9/8/1424( وىريفففففففففففف  527 م
 خلدمات ادلعتمرين وهللا ادلوق . 

* دراسففففففة القضففففففية : عنففففففد إمعففففففان النظففففففر يف القضففففففية السففففففالفة الذكر،يتضففففففح 
أن القففففففرار اإلداري المعفففففف   ففففففد صففففففدر قكفففففف  الففففففدائرة ببمالنففففففو ، و ففففففد أيففففففد 

 ذل  احلك  من ىياة التد ي   لغاء ذل  القرار. 
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 عففففففففدم والسففففففففبب الففففففففذي بنفففففففف  عليففففففففو الففففففففدائرة قكمهففففففففا راجففففففففع إىل 
اختلفففففاص ادلديريفففففة العامفففففة لل فففففوازات  صفففففدار ذلففففف  القفففففرار، بفففففل ىفففففو مفففففن 
اختلففففففففاص وزارة احلففففففففج. وىففففففففذا يف احلقيقففففففففة اعتففففففففداء سففففففففلمة إداريففففففففة علففففففففى 
اختلففففففففففاص سفففففففففففلمة إداريفففففففففففة أخفففففففففففرا، قيفففففففففففث اعتفففففففففففدت ادلديريفففففففففففة العامفففففففففففة 
لل فففففففففوازات علفففففففففى اختلاصفففففففففات وزارة احلفففففففففج، وىفففففففففذا ف شففففففففف  أنفففففففففو مفففففففففن 

ًدي   إىل انعدام القرار اإلداري. قافت اغتلاب السلمة ، ادل
القضفففففففية ال انيفففففففة وىفففففففي  ضفففففففية مقامفففففففة مفففففففن / وكالفففففففة خاصفففففففة للسفففففففياقة 

 وخدمات ادلعتمرين   ضد / ادلديرية العامة لل وازات  
بعففففففد عففففففر  القضففففففية علففففففى الففففففديوان ، أصففففففدرت الففففففدائرة اإلداريففففففة قكمهففففففا 

/ق 2902/2ىفففففففففف يف القضفففففففففية ر ففففففففف  1425لعفففففففففام  11/د/إ/ 19ر ففففففففف  
ىفففففف . و فففففد أيفففففد ىفففففذا احلكففففف  مفففففن ىيافففففة التفففففد ي  ابحلكففففف  ر ففففف  1424لعفففففام 
 ىف. 1425لعام  5/ت/280

وتفففففففتل   و فففففففائع ىفففففففذه الفففففففدعوا: ون ادلدعيفففففففة تقفففففففدم  إىل قفففففففرع الفففففففديوان 
ئحفففففة دعفففففوا تفففففتظل  قيهفففففا مفففففن القفففففرار اللفففففادر مفففففن ادلفففففدعى عليهفففففا  فففففدة بال
ىفففففففف والقاضفففففففي  ل امهفففففففا دقفففففففع مبلففففففف  6/8/1423( وىريففففففف  410ر ففففففف    

و فففففففدره   مائتفففففففان وسفففففففبعة آف  رايل ( وذلففففففف  دل الفتهفففففففا بعفففففففدم اإلبفففففففالم 
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عففففن تسففففعة وسففففت  معتمففففراً مسففففتندة يف تظلمهففففا علففففى سلالفففففة ادلففففدعى عليهففففا 
رين اللفففففففادر بقفففففففرار رللفففففففس الفففففففوزراء ر ففففففف  لنلفففففففوص تنظفففففففي  خفففففففدمات ادلعتمففففففف

ىففففففففف والالئحففففففففة التنفيذيففففففففة للتنظففففففففي  ، و ففففففففرار 10/6/1420وىريفففففففف   93
ىففففففففففففففففف ، 21/12/1420/ق /م بتففففففففففففففففاري   197وزيفففففففففففففففر احلففففففففففففففففج ر ففففففففففففففف  

 وختم  عريضتها بملب إلغاء القرار ادلتظل  منو. 
 –بعفففففففد إختتفففففففام ادلراقعفففففففة  –قكففففففف  الفففففففدائرة يف القضفففففففية: أصفففففففدرت الفففففففدائرة 

( وىريففففففففف  410 ضففففففففف  قيفففففففففو بفففففففففبمالن القفففففففففرار ر ففففففففف    قكمهفففففففففا والفففففففففذي 
 ىف  اللادر من ادلديرية العامة لل وازات. 6/8/1423

و فففففففد انتهففففففف  الفففففففدائرة يف تسفففففففبيب ذلففففففف  إىل أدفففففففا تفففففففرا عفففففففدم اختلفففففففاص 
ادلفففففدعى عليهفففففا  صفففففدار القفففففرار ادلفففففتظل  منفففففو، إذ أنفففففو مفففففن اختلفففففاص وزيفففففر 

 احلج. 
كففففف  الفففففدائرة ، اعففففف ا  خييفففففد ىيافففففة التفففففد ي  حلكففففف  الفففففدائرة: بعفففففد صفففففدور ق

عليفففففو شل فففففل اإلدارة ادلفففففدعى عليهفففففا، وطلفففففب نقضفففففو ، ومفففففن   أقيفففففل احلكففففف  
ومسفففففففتنداتو إىل ىيافففففففة التفففففففد ي . وخللففففففف  اذليافففففففة إىل خييفففففففد قكففففففف  الفففففففدائرة 
 اإلداريفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة احلاديفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة عشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر ر ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

ىففففففف مففففففع تعففففففديل منمو ففففففو إىل إلغففففففاء القففففففرار 1425لعففففففام  11/د/إ / 19 
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 410دارة الواقففففففدين  ففففففوازات جففففففدة ر فففففف  اللففففففادر مففففففن الل نففففففة اإلداريففففففة  
ىففففففففففففف  فففففففففففف  ادلدعيففففففففففففة وكالففففففففففففة خاصففففففففففففة للسففففففففففففياقة 6/8/1423وىريفففففففففففف  

وخففففففدمات ادلعتمففففففرين ، وأوصفففففف  اذلياففففففة بضفففففف  قكمهففففففا إىل قكفففففف  الففففففدائرة 
 عند تبليغو. 

* دراسففففففة القضففففففية: مففففففن خففففففالل  اسففففففتعرا  القضففففففية السففففففابقة ، والتأمففففففل يف 
ائرة قكمففففففف  بففففففففبمالن و ائعهفففففففا والنظففففففففر يف احلكففففففف  قيهففففففففا، يتضفففففففح أن الففففففففد

القفففففرار مسفففففتندة يف ذلففففف  إىل عفففففدم اختلفففففاص ادلديريفففففة العامفففففة لل فففففوازات ، 
و فففففففد أيفففففففد ىفففففففذا احلكففففففف  مفففففففن ىيافففففففة التفففففففد ي . وىفففففففذا يف احلقيقفففففففة داخفففففففل يف 
اعتففففففففداء سففففففففلمة إداريففففففففة علففففففففى اختلففففففففاص سففففففففلمة إداريففففففففة أخففففففففرا، قيففففففففث 
اعتفففففدت ادلديريفففففة العامفففففة لل فففففوازات علفففففى اختلاصفففففات وزارة احلفففففج ، وىفففففذا 

قفففففففافت اغتلفففففففاب السفففففففلمة ، وف شففففففف  أن اغتلفففففففاب السفففففففلمة مفففففففن مفففففففن 
 أسباب انعدام القرار اإلداري. 

القضية ال ال ةوىي  ضية مقامة من :............................    ضد: 
 وزارة ال قاقة واإلعالم 

بعففففففد عففففففر  القضففففففية علففففففى الففففففديوان أصففففففدرت الففففففدائرة اإلداريففففففة  قكمففففففاً يف 
 القضية و د   نقضو  ك  من ىياة التد ي  والتلدي لنظر الدعوا. 
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تفففففتل   و فففففائع ىففففففذه الفففففدعوا: ون وكيفففففل ادلدعيففففففة تقفففففدم بعريضفففففة دعففففففوا 
إىل الفففففففديوان ضفففففففمنها أنفففففففو يعففففففف   علفففففففى  فففففففرار جنفففففففة النظفففففففر يف ادل الففففففففات 

واإلعفففففففالم ادلنتهفففففففي إىل تغفففففففره موكلتفففففففو مبلففففففف  مخسفففففففمائة رايل بفففففففوزارة ال قاقفففففففة 
حلياز فففففا قيلمفففففاً خليعفففففاً قسفففففب القفففففرار ادلفففففذكور، ويملفففففب إلغفففففاء القفففففرار زلفففففل 
الفففففتظل  دل الفتفففففو للمفففففادة السفففففابعة وال الثففففف  مفففففن نظفففففام ادلمبوعفففففات والنشفففففر 

( مفففففن نظفففففام ادلمبوعفففففات والنشفففففر اللفففففادر ابدلرسفففففوم ادللكفففففي ر ففففف  37ادلفففففادة  
وقيففففففث أن الل نففففففة  ففففففد خالففففففف  ىففففففذه . ىففففففف3/9/1421ريففففف  وى 32م /

ادلففففففادة قلفففففف  تسففففففتدعها لسففففففماع أ واذلففففففا وىففففففذا إجففففففراء سلففففففالت لففففففن  نظففففففامي 
صففففففريح ومففففففا بفففففف  علففففففى ابطففففففل قهففففففو ابطففففففل ، وخففففففت  وكيففففففل ادلدعيففففففة دعففففففوا 

 زلل التظل . -لبو إلغاء القرارموكلتو بم
 فففففد   وأجفففففاب شل فففففل ادلفففففدعى عليهفففففا علفففففى الفففففدعوة افففففا مل لفففففو أن ادلدعيفففففة 

القففففففففبض عليهففففففففا و وز ففففففففا شففففففففري  قيففففففففديو يتضففففففففمن مففففففففادة إعالميففففففففة سلالفففففففففة 
 ألقكام الشريعة اإلسالمية وألقكام نظام ادلمبوعات والنشر.  

* قكفففففف  الففففففدائرة يف القضففففففية: بعففففففد ادلداولففففففة يف الففففففدعوا قكمفففففف  الففففففدائرة 
بفففففففرقض دعفففففففوا ادلدعيفففففففة، أخفففففففذاً بقفففففففرار الل نفففففففة وأن الضفففففففماانت ادلنلفففففففوص 

( مففففففففن نظففففففففام ادلمبوعففففففففات حتققفففففففف  بسففففففففماع أ ففففففففوال 37   عليهففففففففا ابدلففففففففادة 
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ادلدعيففففة مففففن  بففففل ىياففففة التحقيفففف  ، وإعففففادة  ففففاع أ واذلففففا ف حيقفففف  م يففففداً مففففن 
الضففففففففمانة بففففففففل ىففففففففو إجففففففففراء شففففففففكلي  ففففففففد حتقفففففففف  ادلقلففففففففود منففففففففو وف وجففففففففو 

 إلعادتو.
قكفففففف  ىياففففففة التففففففد ي : بعففففففد صففففففدور قكفففففف  الففففففدائرة يف القضففففففية ، اعفففففف   

ب نقضفففففففففو ، ومفففففففففن   أقيفففففففففل احلكففففففففف  وكيفففففففففل ادلدعيفففففففففة علفففففففففى احلكففففففففف  وطلففففففففف
 ومستنداتو إىل ىياة التد ي . 

وبنففففففاء علففففففى ذلفففففف   امفففففف  اذلياففففففة بدارسففففففة كامففففففل ملففففففت القضففففففية ،  
وتبفففففففف  ذلففففففففا أنففففففففو لففففففففيس مففففففففن اختلففففففففاص الففففففففوزارة ادلففففففففدعى عليهففففففففا وف مففففففففن 
صففففففالقيا ا مرا بففففففة ادلمبوعففففففات الداخليففففففة الففففففل مل تعففففففد للتففففففداول، وخللفففففف  

 صفففففففدار  فففففففرار اعا بفففففففة ادلدعيفففففففة علفففففففى  اذليافففففففة إىل عفففففففدم اختلفففففففاص الفففففففوزارة
، ويعتففففف   يامهفففففا  صفففففدار ىفففففذا -زلفففففل الفففففدعوا -قياز فففففا شفففففري  الفيفففففديو 

القفففففففرار سفففففففلباً واغتلفففففففاابً لسفففففففلمات جهفففففففات أخفففففففرا ، وىفففففففذا يبمفففففففل  رارىفففففففا 
الفففففدائرة اخلامسفففففة افففففا  –ويلففففففو ابفنعفففففدام. لفففففذل  قكمففففف  ىيافففففة التفففففد ي  

 يلي: 
 وىل .أوًف: نقض قك  الدائرة اإلدارية األ
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( مففففففففن  ففففففففرار جنففففففففة 11اثنيففففففففاً: إلغففففففففاء الفقففففففففرة السففففففففابعة مففففففففن البنففففففففد ر فففففففف   
قيمفففففا تضفففففمنتو مففففففن -مففففففن الفففففدعوا  –ادل الففففففات بفففففوزارة ال قاقفففففة واإلعفففففالم 
 معا بة ادلدعية بغرامة مخسمائة رايل. 

* دراسففففففة القضففففففية: اسففففففتبان أن األسففففففاس الففففففذي اسففففففتندت عليففففففو اذلياففففففة ىففففففو 
م يف إصفففففففدار تلففففففف  العقفففففففوابت ،إذ  عفففففففدم اختلفففففففاص وزارة ال قاقفففففففة واإلعفففففففال

أدفففففففففا ارتكبففففففففف  بفففففففففذل  اغتلفففففففففاابً لسفففففففففلمة مفففففففففن حيففففففففف  لفففففففففو إصفففففففففدار تلففففففففف  
ًدي إىل انعفففففففففدام القفففففففففرار  العقفففففففففوابت. وف شففففففففف  أن اغتلفففففففففاب السفففففففففلمة يففففففففف
اإلداري ،وابلتففففففففففا  يكففففففففففون القففففففففففرار اللففففففففففادر مففففففففففن وزارة ال قاقففففففففففة واإلعففففففففففالم 

دد الففففففتظل  ادلشففففففار إليففففففو ىففففففو  ففففففرار معففففففدوم ، ف يرتففففففب أثففففففراً ، وف خيضففففففع دلفففففف
 الوجوبية. 

القضية الرابعة  وىي  ضية مقامة من / شركة خاصة للسفرايت ضد / 
 ادلديرية العامة لل وازات . 

وبعففففففففد عففففففففر  القضففففففففية علففففففففى الففففففففديوان ، ققففففففففد أصففففففففدرت الففففففففدائرة اإلداريففففففففة 
ىفففففف يف القضفففففية ر ففففف  1425لعفففففام  9/د/أ /1التاسفففففعة  فففففدة قكمهفففففا ر ففففف  

 ىف. 1424/ق لعام 1547/2
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لعففففام  5/ت /284ىففففذا احلكفففف  مففففن ىياففففة التففففد ي  ابحلكفففف  ر فففف  و ففففد أيففففد 
 ىف. 1425

تفففففتل   و فففففائع ىفففففذه الفففففدعوا : ون وكيفففففل ادلدعيفففففة تقفففففدم بعريضفففففة دعفففففوا 
( وىريففففففففففففف  403يفففففففففففففتظل  قيهفففففففففففففا مفففففففففففففن  فففففففففففففرار ادلفففففففففففففدعى عليهفففففففففففففا ر ففففففففففففف    

ىفففففففففففف القاضفففففففففففي بففففففففففففر  غرامفففففففففففة علفففففففففففى الشفففففففففففركة مقفففففففففففدارىا 8/5/1424
دلعتمففففففففففففففففرين رايل (   ففففففففففففففففة عففففففففففففففففدم اإلبففففففففففففففففالم عففففففففففففففففن ا 150505000 

ادلت لفففففففف  و فففففففد عففففففف زت ادلدعيفففففففة دعواىفففففففا ابدلسفففففففتندات وانتهفففففففى وكيلهفففففففا إىل 
 طلب إلغاء القرار ادلتظل  منو. 

وأجابفففففففف  اإلدارة ادلففففففففدعى عليهففففففففا ون نلففففففففوص نظففففففففام اإل امففففففففة ىففففففففي الففففففففل 
حتكفففففف  مففففففا صففففففدر عففففففن ادلففففففدعي مففففففن سلالفففففففة عففففففدم اإلبففففففالم عففففففن ادلعتمففففففرين 

لعففففففدم  يامهففففففا علففففففى سففففففند  ادلت لففففففف  وطلففففففب شل لهففففففا احلكفففففف  بففففففرد الففففففدعوا
 صحيح. 

*قكفففف  الففففدائرة يف القضففففية:  بعففففد ادلداولففففة يف الففففدعوا ، واختتففففام ادلراقعففففة ، 
قكمف  الفدائرة بفبمالن القفرار اللفادر مفن ادلفدعى عليهفا ادلديريفة العامفة 

ىفففففف  ففففف  ادلدعيفففففة شفففففركة 8/5/1424وىريففففف   403لل فففففوازات ر ففففف  
نشاط ادلدعية مفرتب  خاصة  للسفرايت وأ ام   ضائها على أساس أن 

خبففدمات العمففرة وزلكففوم بتنظففي  خففدمات ادلعتمففرين اللففادر بقففرار رللففس 
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ىففف وفئحتففو التنفيذيففة الالئحففة 10/6/1420وىريفف   93الففوزراء ر فف  
التنفيذيففة لنظففام خففدمات ادلعتمففرين اللففادرة ، بقففرار مففن وزيففر احلففج بففر   

   ىف.21/12/1420/ق/م وىري  197

 انيفففففففة مفففففففن التنظفففففففي  علفففففففى أن   تتفففففففوىل وزارة احلفففففففج ، و فففففففد نلففففففف  ادلفففففففادة ال
ًسسففففففففات والشففففففففركات ادلففففففففرخ  ذلففففففففا ومرا بففففففففة  مسففففففففاولية اإلشففففففففرا  علففففففففى ادل
قسففففن أدائهففففا والتأكففففد مففففن د ففففة تنفيففففذ الت اما ففففا والعمففففل علففففى رقففففع كفففففاءة 

و خللففففففففف  إىل أن تلفففففففففدي ادلفففففففففدعى عليهفففففففففا   إدارة … ( العفففففففففامل  رفففففففففا 
خففففففففدمات العمففففففففرة ىففففففففو يف  اجففففففففوازات ( إلصففففففففدار  ففففففففرارات تتلففففففففل بنشففففففففاط

صفففففورتو ىففففففذه سفففففلب لسففففففلمات جهفففففة أخففففففرا وتعفففففد يف افختلففففففاص يعففففففدم 
 القرار اللادر عنها و ض  الدائرة ببمالن القرار. 

* خييففففد ىياففففة التففففد ي  حلكفففف  الففففدائرة : بعففففد إقالففففة القضففففية ذلياففففة التففففد ي  ، 
واطالعهففففففا علففففففى احلكفففففف  وافعفففففف ا  عليففففففو.  أصففففففدرت قكمففففففاً بينفففففف  قيففففففو 

 شارت إليو الدائرة يف أسبارا. سالمة ما أ
لعففففففام  1وخللفففففف  اذلياففففففة إىل خييففففففد  قكفففففف  الففففففدائرة اإلداريففففففة التاسففففففعة ر فففففف  

ىففففففف مففففففع تعففففففديل منمو ففففففو إىل : إلغففففففاء القففففففرار اللففففففادر مففففففن الل نففففففة 1425
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وىريففففففففففففففففف   403اإلداريفففففففففففففففففة  دارة الواقفففففففففففففففففدين  فففففففففففففففففوازات جفففففففففففففففففدة ر ففففففففففففففففف  
 ىف    ادلدعية. 8/5/1424

دراسفففففة القضفففففية: عنفففففد إمعفففففان النظفففففر يف األسفففففباب الفففففل بنففففف  عليهفففففا الفففففدائرة 
قكمهفففففا ، وكفففففذل  أسفففففباب ىيافففففة التفففففد ي  افففففد أن السفففففبب  ادلتفففففف  عليفففففو 
فنعفففففدام القفففففرار، ىفففففو عفففففدم اختلفففففاص ادلديريفففففة العامفففففة لل فففففوازات  صفففففدار 
القفففففففرار ألن افختلفففففففاص لفففففففوزارة احلفففففففج ، وىفففففففذا التعفففففففدي يعفففففففد مفففففففن  بيفففففففل 

 .  اغتلاب السلمة
وابلتففففففففففا  قفففففففففف ن القففففففففففرار اإلداري ادلففففففففففتظل  اللففففففففففادر مففففففففففن ادلديريففففففففففة العامففففففففففة 

ىففففففففففف ، وادللفففففففففف م بففففففففففدقع 8/5/1424( وىريفففففففففف  403لل ففففففففففوازات بففففففففففر    
( رايل   يكففففففففففففففون  150505000غرامففففففففففففففة علففففففففففففففى الشففففففففففففففركة مقففففففففففففففدارىا  

معفففدوماً، وف يرتفففب أثفففراً  ألنفففو بففف  علفففى ابطفففل ، ومفففا بففف  علفففى ابطفففل قهفففو 
 ابطل.  

ًسسة خاصة للسفر والسياقة . القضية اخلامس ة وىي  ضية مقامة من: م
 ضد : ادلديرية العامة لل وازات . 

وبعففففففد عففففففر  القضففففففية علففففففى الففففففديوان ،أصففففففدرت الففففففدائرة اإلداريففففففة قكمهففففففا  
/ق 1077/2ىفففففففففففف يف القضفففففففففففية ر ففففففففففف  1425لعفففففففففففام  10/د/أ / 5ر ففففففففففف  
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ىفففففف . و فففففد أيفففففد ىفففففذا احلكففففف  مفففففن ىيافففففة التفففففد ي  ابحلكففففف  ر ففففف  1424لعفففففام 
 ىف. 1425لعام  5/ت/312

* تفففففتل   و فففففائع ىفففففذه الفففففدعوا: ون ادلدعيفففففة تقفففففدم   إىل قفففففرع الفففففديوان 
( 287 ففففدة بالئحففففة دعفففففوا تففففتظل  قيهفففففا مففففن  ففففرار ادلفففففدعى عليهففففا ر ففففف    

ىففففففف والقاضففففففي بتغرديهففففففا مبلغففففففاً  ففففففدره   ثالثففففففة عشففففففر 4/4/1424وىريفففففف  
مففففففرين مليفففففوانً ومائففففففة ومخسفففففة وذتففففففانون ألفففففت رايل ( لعففففففدم اإلبفففففالم عففففففن ادلعت

ادلت لفففففففففف  مسفففففففففتندة يف تظلمهفففففففففا علفففففففففى أدفففففففففا  فففففففففد  امففففففففف  ابلتبليففففففففف  عفففففففففن 
ادلت لفففففف  قضفففففالً عفففففن أن القفففففرار ف يسفففففتند ألي مسفففففوم أو فئحفففففة  انونيفففففة 

 وانتهى إىل طلب إلغاء القرار اللادر من ادلدعى عليو. . 
* قكففففففف  الفففففففدائرة يف القضفففففففية: بعفففففففد اكتمفففففففال مراقفففففففل نظفففففففر الفففففففدعوا أمفففففففام 

و ضفففففففف  قيففففففففو ابنعففففففففدام -زلففففففففل الففففففففدعوا–احلكفففففففف  الففففففففدائرة أصففففففففدرت قيهففففففففا 
القففففففففرار، وأ امفففففففف   ضففففففففاءىا علففففففففى أسففففففففاس أن ادلففففففففادة ال انيففففففففة مففففففففن تنظففففففففي  

وىريففففففففف   93خفففففففففدمات ادلعتمفففففففففرين اللفففففففففادرة بقفففففففففرار رللفففففففففس الفففففففففوزراء ر ففففففففف  
ىفففففففففففف نلفففففففففففف  علفففففففففففى أن   تتففففففففففففوىل وزارة احلفففففففففففج مسففففففففففففاولية 10/6/1420

ًسسفففففففات والشفففففففركات ادلفففففففرخ  ذلفففففففا والتأكفففففففد مفففففففن د فففففففة  اإلشفففففففرا  علفففففففى ادل
ودلفففففا كفففففان نشفففففاط العمفففففرة تنففففففرد بتنظيمفففففو وزارة احلفففففج … ( . تنفيفففففذ الت امهفففففا
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يكففففون  ففففد صففففدر مففففن  -زلففففل الففففدعوا-والل نففففة ادلشففففكلة رففففا  قفففف ن القففففرار 
جهففففففة غففففففري سلولففففففة نظامففففففاً، وغففففففري سلتلففففففة  صففففففدار تلفففففف  القففففففرارات ، وىففففففذا 
يعيففففففففب مففففففففا صففففففففدر منهففففففففا بعيففففففففب جسففففففففي  ف ديكففففففففن تداركففففففففو أو تلففففففففحيحو 

  رارىا وبمالنو. وي تب معو انعدام 
 

* خييفففففففد ىيافففففففة التفففففففد ي  حلكففففففف  الفففففففدائرة: خللففففففف  اذليافففففففة إىل خييفففففففد قكففففففف  
ىففففففف مففففففع تعففففففديل منمو ففففففو 1425( لعففففففام 5الففففففدائرة اإلداريففففففة العاشففففففرة ر فففففف   

إىل إلغفففففففاء القفففففففرار اللفففففففادر مفففففففن الل نفففففففة اإلداريفففففففة  دارة الواقفففففففدين  فففففففوازات 
 ىف    ادلدعية. 4/4/1424( وىري  287جدة ر     

 دراسة ىذه القضية: * 
عنففففففد إمعففففففان النظففففففر يف القضففففففية ادلشففففففار إليهففففففا ، يسففففففتب  أن الففففففدائرة  

اإلداريفففففة قكمففففف  بفففففبمالن القفففففرار اللفففففادر مفففففن ادلديريفففففة العامفففففة لل فففففوازات 
 ، و د أيد ىذا احلك  من ىياة التد ي . 

وكفففففففان مبفففففففك احلكففففففف  ىفففففففو عيفففففففب عفففففففدم اختلفففففففاص ادلديريفففففففة العامفففففففة  
لل ففففففوازات ،  صففففففدار القففففففرار ألن ادل ففففففت  بففففففذل  وزارة احلففففففج، طبقففففففاً دلففففففا 
نلففففف  عليفففففو ادلفففففادة ال انيفففففة مفففففن تنظفففففي  خفففففدمات ادلعتمفففففرين اللفففففادر بقفففففرار 
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ىففففففف قيففففففث نلفففففف  10/6/1420وىريفففففف   93مففففففن رللففففففس الففففففوزراء ر فففففف  
ًول ًسسفففففففففففات علففففففففففى أن   تتفففففففففففوىل وزارة احلفففففففففففج مسففففففففففف ية اإلشفففففففففففرا  علفففففففففففى ادل

 …. ( . والشركات ادلرخ  ذلا والتأكد من د ة تنفيذ الت اما ا 
واذلياففففففففففة أسسفففففففففف  قكمهففففففففففا كففففففففففذل  علففففففففففى أن إصففففففففففدار ادلديريففففففففففة العامففففففففففة 

 لل وازات للقرار يعد من  بيل اغتلاب السلمة. 
وبنفففففاء علفففففى ذلففففف  قففففف ن القفففففرار اإلداري اللفففففادر مفففففن ادلديريفففففة العامفففففة  

ًس سففففففة خاصففففففة للسفففففففر والسففففففياقة ، والقاضففففففي  ل امهففففففا لل ففففففوازات ضففففففد م
بففففدقع مبلفففف  و ففففدره   ثالثففففة عشففففر مليففففوانً ومائففففة ومخسففففة وذتففففانون ألففففت رايل 
( ىفففففو  فففففرارا منعفففففدم، ف يرتفففففب أثفففففراً وف خيضفففففع للمفففففدد   ألنفففففو يعفففففد  اغتلفففففاابً 

 لسلمة إدارية أخرا. 
ديرية القضيففة السادسفة وىي  ضية مقامة من : شركة خاصة للت ارة ضد ادل

 العامة لل وازات.  
وبعفففد عفففر  القضفففية علفففى الفففديوان ، ققفففد أصفففدرت الفففدائرة اإلداريفففة التاسفففعة 

/ق 1919/2ىفف يف القضفية ر ف  1425لعفام  9/د/ أ / 3قكمها ، ر ف  
 ىف . 1424لعام 
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لعففففام  5/ت/ 286و ففففد أيففففد ىففففذا احلكفففف  مففففن ىياففففة التففففد ي   كمهففففا ر فففف  
 ىف . 1424م /ق لعا1919/2ىف يف القضية ر   1425

* تففتل   و ففائع ىففذه الففدعوا: ون وكيففل ادلدعيففة تقففدم إىل الففديوان بالئحففة 
( وىريففففففففف  356دعففففففففوا يفففففففففتظل  قيهفففففففففا مفففففففففن  فففففففففرار ادلفففففففففدعى عليهفففففففففا ر ففففففففف   

ىفففففف القاضفففففي  لففففف ام ادلدعيفففففة  بفففففدقع غرامفففففة ماليفففففة مقفففففدارىا 25/4/1424
( رايل   ففة عففدم التبليفف  عففن معتمففرين مت لففف  موضففحاً 22269000 

ًسسفففات أن إ دارة اجفففوازات غفففري سلتلفففة ابلنظفففر يف ادل الففففات ادل تبفففة علفففى ادل
ادلرخ  ذلا وققاً لتنظي  خدمات العمرة إذ إن افختلاص منعقد لوزارة احلفج 
و ففد عفف زت ادلدعيففة دعواىففا ابدلسففتندات وانتهففى وكيلهففا إىل طلففب إلغففاء القففرار 

 ادلتظل  منو. 
 –بعفففففدم اختتفففففام ادلراقعفففففة  –رة * قكففففف  الفففففدائرة يف القضفففففية: أصفففففدرت الفففففدائ

قكمهففا زلففل الففدعوا و ضفف  قيففو ابنعففدام القففرار اللففادر مففن ادلففدعى عليهففا 
ىف    ادلدعيفة 25/4/1424وىري   356ادلديرية العامة لل وازات ر    

وأ امففففف   ضفففففاءىا علفففففى أسفففففاس أن نشفففففاط ادلدعيفففففة مفففففرتب  خبفففففدمات العمفففففرة 
 93ار رللففففس الففففوزراء ر فففف  وزلكففففوم بتنظففففي  خففففدمات ادلعتمففففرين اللففففادر بقففففر 

ىففف وفئحتففو التنفيذيففة اللففادرة بقففرار وزيففر احلففج ر فف  10/6/1420وىريفف  
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ىفففففف و فففففد نلففففف  ادلفففففادة ال انيفففففة مفففففن 21/12/1420/ق/م وىريففففف  197
ًسسفففففات  التنظفففففي  علفففففى أن   تتفففففوىل وزارة احلفففففج مسفففففاولية اإلشفففففرا  علفففففى ادل

 ففة تنفيففذ الت اما ففا والشففركات ادلففرخ  ذلففا ومرا بففة قسففن أدائهففا والتأكففد مففن د
 … (.والعمل على رقع كفاءة العامل  را 

* خييد ىياة التد ي  حلك  الدائرة: خلل  إىل سالمة ما انتهف  إليفو الفدائرة 
يعففد  -زلففل المعففن-يف أسففبارا مففن أن تلففدي إدارة اجففوازات  صففدار  رارىففا 

ة ادل تلففة يف ققيقتففو سففلباً لسففلمة جهففة إداريففة أخففرا ىففي وزارة احلففج والل نفف
 را وأنو تعد يف افختلاص يبمل  رارىا ويلمو ابفنعدام. 

ومفع خييففد اذليافة دلففا توصفل  إليففو الفدائرة يف قكمهففا ققفد فقظفف  أن الففدائرة 
 فففد عففف ت يف منمفففوق قكمهفففا بفففبمالن القفففرار ، ومل تقفففض  لغائفففو وذلفففذا قففف ن 

وع مففع تعففديل اذلياففة  ففد انتهفف  إىل خييففد احلكفف  قيمففا ذىففب إليففو بشففأن ادلوضفف
منمو و إىل إلغاء  القرار زلل الدعوا دون أن اد مفا يفدعوىا إلعفادة القضفية 
للففدائرة للقيففام بففذل  و ففد أوصفف  بضفف  قكمهففا ىففذا إىل قكفف  الففدائرة عنففد 

 تبليغو. 
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* دراسففففففففة القضيففففففة: بعفففد إقالفففة القضفففية إىل ىيافففة التفففد ي ،  امففف  ابإلطفففالع 
ستها ، والنظر يف احلك  اللادر مفن الفدائرة ، على ملت القضية، والقيام بدرا

 وابلتا  ق ن اذلياة يف األخري خلل  إىل خييد قك  الدائرة يف ذل . 
قفففالقرار اإلداري اللفففادر مفففن ادلديريفففة العامفففة لل فففوازات ضفففد الشفففركة اخلاصفففة 
للت ارة، وادلتضمفففففففن  ل امها بدقع مبل  و دره   اثنان وعشرين مليون ومائتان 

( رايل ىفففففو  فففففرار إداري  2252695000وسففففف  وتسفففففعون ألفففففت رايل(   
معففففدوم، ألن الل نففففة الففففل أصففففدرت القففففرار ليسفففف  سلتلففففة بففففذل  ، قالنظففففام 

 أعمى افختلاص جهة إدارية  أخرا. 

 
 حبمد هللا  الىل صمت التلخي

 هللا وسلم يلى  بينل دمحم و لى
 .ويلى آلو و حبو ومن اىتدى هبددو  ىل د   الددن
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هللا الكره أن يكون ىذا العمل  د حتق  قيو النفع نسأل  
من قري  إعداد  –ادلقلود منو ، كما نسألو سبحانو أن   ي القائم  

 –ومتابعة وطباعة وإشرا  وتنسي  وأمانة اجمعية وكل من أسه  قيو 
 دة الدنيا وايخرة وأن  عله  مبارك  أينما كانوا.خرياً وأن يرز ه  سعا

  إن ربنا  يع  ريب رليب(
 

 . خ ا  م جلنة ملخصلر األحبلث القضلئية
 

 

 جوال -

 966569770077+ 

 وين:ال يد اإللك  -

Asag770077@gmail.com 
 

 


