
المحاضرة االولى 
  مقدمة عامة

تنقسم القواعد القانونٌة التً تنظم كل مجتمع إنسانً إلى قواعد قانونٌة تنظم العالقات التً 
تنشأ بٌن األفراد ، وقد أصطلح على تسمٌتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدنً 

أما النوع األخر من القواعد فٌنظم العالقات التً تنشأ . والقانون التجاري وقانون المرافعات 

بٌن الدول أو بٌن الدولة وهٌأتها العامة من ناحٌة واألفراد من ناحٌة أخرى عندما تظهر 
  . الدولة بمظهر السلطة العامة

وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونٌة بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولً 

  . العام والقانون الدستوري والقانون اإلداري والقانون المالً
تمٌٌزاً له عن – ومن المعروف أن القانون اإلداري فرع من فروع القانون العام الداخلً 

والذي ٌهتم بسلطات اإلدارة العامة – القانون العام الخارجً الذي ٌنظم العالقات بٌن الدول 
من ناحٌة تكوٌنها ونشاطها وضمان تحقٌقها للمصلحة العامة من خالل اإلمتٌازات االستثنائٌة 

  . التً تقررها قواعد القانون اإلداري
وعلى ذلك فإن القانون اإلداري ٌختلف اختالفا جوهرٌا عن القانون الخاص الختالف 

العالقات القانونٌة التً ٌحكمها ، واختالف الوسائل التً تستخدمها السلطات اإلدارٌة فً 

  . أدائها لوظٌفتها من الوسائل قانونٌة ومادٌة وبشرٌة
وقد ساهم التطور الكبٌر فً الظروف االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة ، وازدٌاد نشاط 

الدولة وتدخلها فً هذه المجاالت وعدم كفاءتها بدورها السابق فً الحفاظ على األمن الداخلً 

والخارجً ، فً تضاعف دور القانون اإلداري ومساهمة فً وضع الوسائل المناسبة إلدارة 
  . دفة نشاط السلطة العامة

وفً هذه الدراسة نتشرف بتقدٌم المبادئ العامة التً ٌقوم علٌها القانون اإلداري ، والذي 

  .ٌمثل المنهج الدراسً للمرحلة الثانٌة فً كلٌات القانون
  -:وقد اتبعنا فً هذه الدراسة خطة البحث التالٌة

  . طبٌعة القانون اإلداري:الباب التمهٌدي 

  . التنظٌم اإلداري: الباب األول 
  . نشاط اإلدارة العامة: الباب الثانً 
  . الوظٌفة العامة: الباب الثالث

  . القرارات اإلدارٌة: لباب الرابع
  . العقود اإلدارٌة:الباب الخامس

  الباب التمهٌدي
  طبٌعة القانون اإلداري

 
البد قبل البحث فً موضوع القانون اإلداري أن نتبٌن بعض المسائل التً تلقً الضوء على 

فنبٌن التعرٌف بالقانون اإلداري ونشأته فً دولته األم فرنسا ، هذا القانون من حٌث طبٌعته 

ثم نذكر ، ثم فً مصر التً كان لها دور الرٌادة فً العالم العربً وبعد ذلك فً العراق 
  .خصائص ومصادر هذا القانون

ولعل من أهم ما سنبحثه فً هذا الباب أساس القانون اإلداري ونطاق تطبٌقه ومعٌار 

ومن خالل هذا الموضوع نبٌن المعٌار الذي نستطٌع أن نقرر ، اختصاص القضاء اإلداري 
  . فٌه أن نشاط اإلدارة ٌدخل ضمن نطاق هذا القانون وٌختص به القضاء اإلداري أم ال

  : وعلى ذلك سنقسم هذا الباب إلى فصول خمس

  . التعرٌف بالقانون اإلداري: الفصل األول 



  . نشأة القانون اإلداري: الفصل الثانً 
  . خصائص ومصادر القانون اإلداري: الفصل الثالث 

  . أساس القانون اإلداري: الفصل الرابع 
 

  الفصل األول

  التعرٌف بالقانون اإلداري
 

درج أغلب الفقهاء على تعرٌف القانون اإلداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام 

الداخلً الذي ٌتضمن القواعد القانونٌة التً تحكم السلطات اإلدارٌة فً الدولة من حٌث 
تكوٌنها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتٌازات استثنائٌة فً عالقاتها 

  ( ).باألفراد
أو قانون اإلدارة ، بٌنما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي ٌحكم اإلدارة 

 Pouvoir أو قانون السلطة اإلدارٌة Administration Publique العامة
Administratif . ( )  

فً حٌن عرفه البعض بأنه القانون الذي ٌتضمن القواعد التً تحكم إدارة الدولة من حٌث 

  ( ) . تكوٌنها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة
قانون عام وقانون ، ونجد هنا أنه من المناسب أن نبٌن أن القانون ٌقسم إلى قسمٌن رئٌسٌٌن 

وٌحكم العالقات ، القانون العام هو القانون الذي ٌنظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة ، خاص 

وتظهر فٌها الدولة بوصفها ، القانونٌة التً تكون الدولة أو إحدى هٌئاتها العامة طرفاً فٌها 
  . سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتٌازات استثنائٌة ال مقابل لها فً عالقات األفراد

أما القانون الخاص فٌنظم نشاط األفراد وٌحكم العالقات بٌنهم أو بٌنهم وبٌن الدولة أو إحدى 

هٌئاتها عندما تظهر بمظهر األفراد العادٌٌن أي لٌس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق 
  . وامتٌازات استثنائٌة

وٌشتمل كل قسم من هذٌن القسمٌن على عدة فروع فٌشتمل القانون العام على القانون العام 

والقانون العام الداخلً وٌتضمن القانون الدستوري ، الخارجً وٌتضمن القانون الدولً العام 
  . والقانون اإلداري والقانون المالً

فً حٌن ٌنقسم القانون الخاص إلى القانون المدنً والقانون التجاري وقانون المرافعات 

  . المدٌنة وغٌرها من القوانٌن األخرى
وكما بٌنا فأن القانون اإلداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلً ٌحكم نشاط اإلدارة 

  . العامة وهو موجود فً كل دولة أٌاً كان مستواها وتطورها الحضاري
والمفهوم ، وفً هذا المجال ٌسود مفهومان لإلدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلً

  . الموضوعً أو الوظٌفً
فٌعرف اإلدارة العامة بأنها السلطة ، ٌهتم بالتكوٌن الداخلً لإلدارة العامة : المفهوم العضوي 

  . وجمٌع الهٌئات التابعة لها، اإلدارٌة سواء المركزٌة منها أو الالمركزٌة 

فٌعرف اإلدارة العامة بأنها النشاط أو ، بٌنما ٌهتم المفهوم الموضوعً بالجانب الوظٌفً 
  .الوظٌفة التً تتوالها األجهزة اإلدارٌة إلشباع الحاجات العامة

وتبعاً لذلك فإن القانون اإلداري بمعناه العضوي هو القانون الذي ٌحكم السلطة اإلدارٌة أو 

بٌنما ٌمكننا أن نعرف القانون اإلداري بمعناه الموضوعً بأنه ، األجهزة اإلدارٌة فً الدولة 
 القانون الذي ٌحكم النشاط أو الوظٌفة التً تتوالها األجهزة اإلدارٌة لتحقٌق المصلحة العامة

.  

وقد اختلف الفقه فً ترجٌح أحد المفهومٌن إال أن االتجاه الحدٌث ٌقوم على الجمع بٌنهما 



، القانون الذي ٌنظم األجهزة والهٌئات اإلدارٌة فً الدولة : " وٌعرف القانون اإلداري بأنه 
  . " وٌحكم النشاط أو الوظٌفة التً تتوالها األجهزة اإلدارٌة لتحقٌق المصلحة العامة

 
  : عالقة القانون اإلداري بفروع القانون األخرى

من المهم أن نبٌن استقالل القانون اإلداري عن فروع القانون األخرى من خالل بٌان عالقته 

  .بهذه القوانٌن وتحدٌد أوجه االتفاق واالختالف بٌنها ثم بٌان عالقته بعلم اإلدارة العامة
  العالقة بٌن القانون اإلداري والقانون الدستوري .1

، أوضحنا أن القانون اإلداري هو القانون الذي ٌنظم األجهزة والهٌئات اإلدارٌة فً الدولة 

  . وٌحكم النشاط أو الوظٌفة التً تتوالها األجهزة اإلدارٌة لتحقٌق المصلحة العامة
والذي ٌنظم القواعد ، فهو القانون األعلى واألساس فً الدولة : أما القانون الدستوري 

القانونٌة التً تتعلق بنظام الحكم فً الدولة والسلطات العامة فٌها والعالقة بٌنهما وحقوق 
  . والضمانات التً تكفلها، وحرٌات األفراد 

فإذا كان القانون اإلداري ، وعلى هذا فإن القانون اإلداري وثٌق الصلة بالقانون الدستوري 
فإن القانون الدستوري هو القانون ، ٌحكم السلطة اإلدارٌة المركزٌة وغٌر المركزٌة 

  . األساسً والذي ٌسمو على كافة القوانٌن األخرى التً ٌجب أن تتقٌد به وتحترم نصوصه

بٌنما ٌضع ، وبمعنى آخر ٌضع القانون الدستوري األحكام الكلٌة أو العامة للسلطة التنفٌذٌة 
، القانون اإلداري القواعد التفصٌلٌة التً تكفل تشغٌل األجهزة اإلدارٌة وأدائها لوظٌفتها 

  ( ) . فالقانون اإلداري ٌكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري

فً معرض تمٌٌزه بٌن القانون اإلداري والقانون الدستوري  (بارتلمً)الفقٌه  وهو ما أبرزه
أما القانون اإلداري ، أن القانون الدستوري ٌبٌن لنا كٌف شٌدت اآللة الحكومٌة : " فقال 

  ( ) . " فٌبٌن كٌف تسٌر هذه اآللة وكٌف تقوم كل قطعة منها بوظٌفتها

وبسبب تداخل كل من القانونٌن لتعلقهما بالشؤون الداخلٌة للمجتمع كونهما ٌمثالن فرعٌن من 
نجد أن الفقه اإلنجلٌزي ال ٌفرق بٌن القانون الدستوري ، فروع القانون العام الداخلً 

  . والقانون اإلداري وٌدرس موضوعات القانونٌن معاً 

فإن جانباً فً الفقه ذهب إلى انتقاد محاوالت ، ومع أن الفقه الفرنسً فً معضمه ٌمٌز بٌنهما 
وتزعم هذا ، ودعى إلى دراستهما معاً ، التمٌٌز بٌن القانون اإلداري والقانون اإلداري 

  ( ) . Bonnaedوبوتار , Jezeوجٌز Dugui االتجاه الفقٌه دوجً

  -: وٌمكن إجمال أوجه التمٌٌز بٌن القانونٌن باآلتً
ٌبحث القانون الدستوري فً التنظٌم السٌاسً للدولة من حٌث :- من حٌث الموضوع - أ 

فً حٌن ٌبحث القانون اإلداري فً أعمال ، تكوٌن سلطات الدولة الثالث والعالقة بٌنهما 
  . السلطة التنفٌذٌة اإلدارٌة منها دون الحكومٌة

ٌحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانونً فً الدولة ألنه :- من حٌث تدرج القوانٌن - ب
ٌقرر المبادئ األساسٌة التً ال ٌمكن أن تتعداها القوانٌن األخرى بما فٌها القانون اإلداري 

  . الذي ٌحكم بعض المسائل المتفرعة فً المبادئ التً أقرها الدستور

 
  عالقة القانون اإلداري بالقانون المالً -2

وهو ، القانون المالً هو مجموعة القواعد القانونٌة الخاصة بإدارة األموال العامة فً الدولة

وٌوضح النظام ، مكمل للقانون اإلداري الذي ٌتعلق بتنظٌم األجهزة والهٌئات اإلدارٌة 
وكٌفٌة االنتفاع ، المقررة لهذه األموال  القانونً الذي ٌحكم األموال العامة والحماٌة القانونٌة

ومن موضوعات هذا القانون كل ما ٌدخل ضمن إعداد المٌزانٌة العامة فً الدولة ، بها 

  . وسٌاسة وأنواع الضرائب المفروضة واألشراف والرقابة علٌها



  عالقة القانون اإلداري بعلم اإلدارة العامة -3
ٌتمٌز القانون اإلداري عن علم اإلدارة العامة من حٌث زاوٌة اهتمام كل منهما فالقانون 

اإلداري ٌبحث فً التنظٌم القانونً للجهاز اإلداري ووظٌفة كل عنصر فً عناصره وعالقته 
بٌنما تبحث اإلدارة العامة فً النواحً الفنٌة والتنظٌمٌة للجهاز اإلداري وٌمكن ، باألفراد 

تعرٌفها بأنها ذلك العلم الذي ٌهتم بدراسة تنظٌم وتوجٌه وتنسٌق نشاط المنظمة اإلدارٌة 

  . لتحقٌق أهدافها العامة على أكمل وجه
ٌهتم بدراسة هٌكل ، مفهوم عضوي ، وكما بٌنا تشتمل اإلدارة العامة على مفهومٌن 

ومفهوم ، دون البحث فً طبٌعة النشاط الصادر منها ، المنظمات اإلدارٌة وفروعها 

موضوعً ٌهتم بدراسة النشاط اإلداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة 
  . التً صدر النشاط عنها

وٌظهر االختالف بٌن اإلدارة العامة والقانون اإلداري من خالل طرٌقة دراسة الموضوع 
فالقانون اإلداري عندما ٌبحث فً تعرٌف القرار اإلداري فإنه ٌركز ، اإلداري محل البحث 

كذلك ، علٌه كعمل قانونً صادر باإلرادة المنفردة للسلطة اإلدارٌة وٌتضمن أثراً قانونٌاً 
وكٌفٌة الطعن باإللغاء ، ٌبحث فً مشروعٌة القرار اإلداري وشروط صحته ونفاذه 

  . والتعوٌض ضد القرارات غٌر المشروعة

فً حٌن ٌعرف علم اإلدارة العامة القرار اإلداري فً خالل البحث فً الكٌفٌة العلمٌة 
والواقعٌة التً صدر على أساسها القرار وعملٌة صنعه والمراحل المختلفة التً مرت بها 
 ) . تلك العملٌة واكتشاف العٌوب والمشاكل التً قد تعٌق هذه العملٌة واقتراح سبل إصالحها

)  
وفً مجال الوظٌفة العامة ٌبحث القانون اإلداري فً المركز القانونً للموظف العام وطبٌعة 
عالقته بالدولة وشروط تعٌٌنه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأدٌبٌة التً ٌمكن إٌقاعها علٌه 

وما إلى ذلك من أمور تنظمها ، وٌبحث فً طرق انتهاء عالقته الوظٌفٌة ، وضماناته تجاهها 
  . فً الغالب نصوص قانونٌة

الناحٌة التنظٌمٌة فٌدرس علم اإلدارة ، أما اإلدارة العامة فتبحث الوظٌفة العامة من ناحٌتٌن 

وتحدٌد اختصاص ومواصفات ، العامة طبٌعة الوظٌفة العامة وأسس ترتٌب الوظائف العامة 
  . كل وظٌفة

والناحٌة البشرٌة حٌث تبحث اإلدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبٌقه على العاملٌن فً 

واالرتفاع ، ووسائل رفع كفاءتهم وتدرٌبهم ،وتعرض لطرق اختٌارهم ، المنظمة اإلدارٌة 
كما تهتم اإلدارة العامة بالحوافز المادٌة والمعنوٌة لموظفً الدولة ودراسة ، بمستوى أدائهم 

  ( ) . والبحث فً سبل إصالحها، مشاكلهم الوظٌفٌة والنفسٌة 
ومن الجدٌر بالذكر أن اإلدارة العامة تخضع من حٌث األصل إلى قواعد متمٌزة عن قواعد 

إال أنها قد تنزل فً أحٌان أخرى عن استخدام هذه القواعد فتنزل منزلة ، القانون الخاص 
قانون "والقانون اإلداري بمعناه الواسع ٌعنً ، وتطبق قواعد لقانون الخاص ، األفراد 
أٌاً كانت القواعد القانونٌة التً تحكمها قواعد القانون الخاص أم قواعد قانونٌة " اإلدارة

والقانون اإلداري بهذا المعنى موجود فً كل مجتمع ، " قواعد القانون العام"متمٌزة عنها 
  . سواء اخذ بمبدأ االزدواج القانون أم لم ٌأخذ

أما القانون اإلداري بمعناه الفنً أو الضٌق فٌنحصر دوره بما ٌطبق على اإلدارة من قواعد 

قانونٌة متمٌزة ومغاٌرة لقواعد القانون الخاص وال ٌوجد بهذا المعنى إال فً الدول إلى تأخذ 
  . بنظام االزدواج القانونً

ومع أوجه االختالف بٌن القانون اإلداري واإلدارة العامة فإن بٌنهما الكثٌر من أوجه التقارب 

من حٌث أنها ٌتعلقان بالبحث فً موضوع واحد هو الجهاز اإلداري فً الدولة وأن ، 



حتى أننا نجد أنه فً الدول التً ال تأخذ ، انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه 
تشتمل دراسة اإلدارة العامة على النواحً " النظم االنجلوسكسونٌة "باالزدواج القانونً 

القانونٌة التً ٌحكمها من حٌث األصل القانون اإلداري باإلضافة إلى دراسة الناحٌة الفنٌة 
  . والتنظٌمٌة

  الفصل الثانً

  نشأة القانون اإلداري وتطوره
وٌرجع الفضل فً ظهور ، تعد فرنسا مهد القانون اإلداري ومنها انتشر إلى الدول األخرى 

هذا القانون إلى عوامل تارٌخٌة تأتً فً مقدمتها األفكار التً جاءت بها الثورة الفرنسٌة عام 

التً قامت على أساس الفصل بٌن السلطات، ومن مقتضٌاته منع المحاكم ،  م 1789
القضائٌة القائمة فً ذلك الوقت من الفصل فً المنازعات اإلدارٌة للحفاظ على استقالل 

  . اإلدارة تجاه السلطة القضائٌة
وأدى هذا االتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشؤ االزدواج القانونً 

  . وظهور القانون اإلداري
 

  المبحث األول

  نشؤ القانون اإلداري فً فرنسا
 

كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسٌة مركزة فً ٌد الملك حٌث ساد نظام الملكٌة المطلقة 

وهً إن ، ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى األفراد ، 
  ( ) . تعاملت مع األفراد خضعت معامالتها للقانون المدنً

أنشئت لتكون  Parlements وفً هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائٌة تدعى البرلمانات

وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلك ، ممثلة للملك فً وظائفه القضائٌة 
  ( ) . كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات اإلدارٌة، االختصاص إلى جهة أخرى 

وقد كانت البرلمانات تمارس سٌطرة رجعٌة على اإلدارة وتتدخل فً شؤونها وتعارض 

مما حدى برجال الثورة الفرنسٌة إلى منع المحاكم القضائٌة  ( )وتعرقل كل حركة إصالحٌة 
القائمة فً ذلك الوقت من الفصل فً المنازعات اإلدارٌة للحفاظ على استقالل اإلدارة تجاه 

  . من خالل تبنٌهم لمبدأ الفصل بٌن السلطات، السلطة القضائٌة 

 
  Administration Juge : مرحلة اإلدارة القاضٌة .1

 1790 أغسطس 24-16تأكٌداً التجاه الثورة الفرنسٌة فً الفصل بٌن السلطات صدر قانون 
وإنشاء ما ٌسمى باإلدارة القاضٌة أو  (البرلمانات  )الذي نص على إلغاء المحاكم القضائٌة ، 

ومنع القضاء العادي من ، الوزٌر القاضً كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسً 
النظر فً المنازعات التً تكون اإلدارة طرفاً فٌها و أصبحت الهٌئات اإلدارٌة هً صاحبة 

  . االختصاص فً الفصل بهذه المنازعات

وفً مرحلة اإلدارة القاضٌة كان على األفراد اللجوء إلى اإلدارة نفسها للتظلم إلٌها وتقدٌم 
فكانت اإلدارة هً الخصم والحكم فً الوقت ذاته وكان هذا األمر مقبوالً إلى حد ، الشكوى 

  . ما فً ذلك الوقت بسبب السمعة السٌئة لقضاء البرلمانات التعسفٌة

 
  : إنشاء مجلس الدولة الفرنسً .2

 فً عهد نابلٌون بونابرت وضعت اللبنة األولى 1797 دٌسمبر 12بنشوء مجلس الدولة فً 

للقضاء اإلداري الفرنسً مع أن اختصاص المجلس كان أو األمر استشارٌاً ٌتطلب تصدٌق 



  . القنصل
 Les Conseils de Préfecture وفً الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس األقالٌم

التً كانت تصدر أحكاماً ال تحتاج إلى تصدٌق سلطة إدارٌة علٌا ، إال أن أحكامها تستأنف 
  .أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل

، فقد كان عمل المجلس ٌقتصر على فحص المنازعات اإلدارٌة وإعداد مشروعات األحكام 

القضاء " ولذا سمى قضاؤه فً هذه المرحلة ، فلم ٌكن ٌملك سلطة القضاء وإصدار األحكام 
 حٌث 1872وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام  Justice Retenue أو المحجوز" المقٌد

  . أصبح قضاؤه مفوضاً 

 
  Justice délég&uacute;ee مرحلة القضاء المفوض .3
 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسً اختصاص البت نهائٌاً فً 1872 ماٌو 24فً 

  . المنازعات اإلدارٌة دون تعقب جهة أخرى

ومع أن هذا القانون خول المجلس سلطة البت النهائً فً المنازعات اإلدارٌة فإنه أبقً على 
اختصاص اإلدارة القاضٌة فال ٌملك األفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إال فً األحوال التً 

مما أوجد ازدواجاً قضائٌاً ، وفٌما عدا ذلك تختص به اإلدارة القاضٌة ، ٌنص علٌها القانون 

 عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها 1889دٌسمبر 13واستمر هذا الوضع حتى تارٌخ ، 
وترتب على حكمه فٌها  Cadot أحد األفراد مباشرة من دون المرور على اإلدارة فً قضٌة

  . أن أصبح مجلس الدولة صاحب االختصاص العام فً المنازعات اإلدارٌة

وبسبب تراكم العدٌد من القضاٌا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلس الدولة 
وأصبحت المحاكم  ، 1953 سبتمبر 30على سبٌل الحصر بموجب المرسوم الصادر فً 

 اإلدارٌة التً كانت تسمى مجالس األقالٌم صاحبة االختصاص العام فً المنازعات اإلدارٌة

.  
ثم أعقب ذلك بعض المراسٌم التً تضمنت اإلصالحات منها المراسٌم األربعة الصادرة فً 

 المتعلقة بتحدٌد النظام األساسً للعاملٌن فً المجلس وتنظٌمه الداخلً 1963 ٌولٌو 30

،  م 1975 أغسطس 26وتم تعدٌل هذا التنظٌم بثالثة مراسٌم أخرى فً ، ونشاطه الداخلً 
 إلصالح القضاء اإلداري 1987 دٌسمبر 16وآخر فً  ، 1980 ٌناٌر 15وبمرسوم فً 

  .أنشأ بموجبه المحاكم اإلدارٌة االستئنافٌة ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
 

  اٌفظً اٌثبٌث

  خظبئض ِٚظبدس اٌمبْٔٛ اإلداسٞ

 
ٔج١ٓ فٟ ٘زا اٌدضء ِٓ اٌذساعخ اٌخظبئض اٌزٟ ٠ز١ّض ثٙب اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٚاٌّظبدس اٌزٟ ٠غزّذ ِٕٙب أزىبِٗ ٚرٌه 

  . فٟ ِجسث١ٓ

 
  اٌّجسث األٚي

  خظبئض اٌمبْٔٛ اإلداسٞ

  . ٚأٔٗ ِٓ طٕغ اٌمؼبء، ٠ز١ّض اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ثجؼغ اٌخظبئض ِٕٙب أٔٗ لبْٔٛ عش٠غ اٌزطٛس ، ٚلبْٔٛ غ١ش ِمٕٓ 

  . لبْٔٛ عش٠غ اٌزطٛس: أٚالً 
٠غزُ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ثأٔٗ لبْٔٛ ٠زطٛس ثغشػخ رفٛق اٌزطٛس االػز١بدٞ فٟ اٌمٛا١ٔٓ األخشٜ ٌٚؼً رٌه ٠شخغ إٌٝ 

ثّش فزشح ؽ٠ٍٛخ لجً أْ ٠ٕبٌٙب  ؽج١ؼخ اٌّٛاػ١غ اٌزٟ ٠ؼبٌدٙب ، فمٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌخبص رز١ّض ثبٌثجبد ٚاالعزمشاس ، ٚلذ

لبْٔٛ ِذٟٔ ، لبْٔٛ " اٌزؼذ٠ً أٚ اٌزغ١١ش ، ٠ٚؼٛد رٌه إٌٝ أْ اٌؼاللبد اٌزٟ ٠ٕظّٙب اٌمبْٔٛ اٌخبص ثفشٚػٗ اٌّخزٍفخ 

رزؼٍك ثمٛاػذ ػبِخ رزطٍت لذساً ِٓ االعزمشاس ِغ رشن اٌسش٠خ ٌألفشاد ِٓ رغ١١ش األِٛس " ردبسٞ ، لبْٔٛ ِشافؼبد 

األخشٜ راد اٌطبثغ اٌّزغ١ش فٟ زذٚد اٌمٛاػذ اٌؼبِخ إٌّظٛص ػ١ٍٙب ػٍٝ ػىظ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ اٌزٞ ٠ؼبٌح 
ِٛاػ١غ راد ؽج١ؼخ خبطخ ٌزؼٍمٙب ثبٌّظٍسخ اٌؼبِخ ٚزغٓ رغ١١ش ٚإداسح اٌّشافك اٌؼبِخ ٚخبٔت ِٓ أزىبِٗ غ١ش 



ِغزّذح ِٓ ٔظٛص رشش٠ؼ١خ ٚإّٔب ِٓ أزىبَ اٌمؼبء ٚخبطخ اٌمؼبء اإلداسٞ اٌزٞ ٠ز١ّض ثأٔٗ لؼبء ٠جزذع اٌسٍٛي 

ٌٍّٕبصػبد اإلداس٠خ ٚال ٠زم١ذ ثأزىبَ اٌمبْٔٛ اٌخبص إّٔب ٠غؼٝ إٌٝ خٍك ِب ٠زالئُ ِغ ظشٚف وً ِٕبصػخ ػٍٝ زذٖ 

  . رّبش١بً ِغ عشػخ رطٛس اٌؼًّ اإلداسٞ ِٚمزؼ١بد ع١ش اٌّشافك اٌؼبِخ
ٌٚؼً ِٓ أعجبة عشػخ رطٛس اٌمبْٔٛ اإلداسٞ أٔٗ ٠زأثش ثبٌؼٛاًِ االلزظبد٠خ ٚاالخزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ فٟ اٌذٌٚخ ٟٚ٘ 

ػٛاًِ ِزغ١شح ثبعزّشاس ٚغ١ش ِغزمشح ٔغج١بً ، فبرغبع ٔشبؽ اٌذٌٚخ ٚٔضػزٙب اٌزذخ١ٍخ ٚأزشبس اٌسشٚة ٚاالصِبد 

ِٚب إٌٝ رٌه ِٓ ظٛا٘ش الزظبد٠خ ٚع١بع١خ ٚإداس٠خ ، ٚػشٚسح ، االلزظبد٠خ ٚظٙٛس اٌّشافك اٌؼبِخ االلزظبد٠خ 

  . اعز١ؼبة اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٌٙزٖ اٌّزغ١شاد ِٚٛاخٙزٙب أدٜ ثبٌؼشٚسح إٌٝ اٌزطٛس اٌّغزّش فٟ أزىبِٗ

 
  . لبْٔٛ ِٓ طٕغ اٌمؼبء: ثب١ٔبً 

٠ز١ّض اٌمبْٔٛ اإلداسٞ أ٠ؼبً ثأٔٗ لبْٔٛ لؼبئٟ ٔشأ ػٓ ؽش٠ك اٌّجبدا ٚاٌمٛاػذ اإلداس٠خ اٌزٟ خٍمٙب اٌمؼبء ، ٚلذ 
عبػذ ػٍٝ رٌه ػذَ رم١ٕٓ أغٍت لٛاػذ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ فىبْ الثذ ٌٍمؼبء أْ ٠ٕٙغ ثٙزٖ اٌّّٙخ ِٓ خالي ٚػغ أعغٗ 

  . ٚٔظش٠برٗ
ٚإرا وبْ اٌزشش٠غ ٠ٕٙغ فٟ اٌسم١مخ ثجؼغ ِٛاػ١غ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ خبطخ ِب ٠زؼٍك ثجؼغ إٌظٛص اٌذعزٛس٠خ 

ٚاٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌالئس١خ اٌزٟ رسىُ خٛأت ِّٙخ ِٓ ػاللبد اإلداس٠خ اٌؼبِخ ِثً لبْٔٛ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ ٚالئسخ اٌؼمٛد 

اإلداس٠خ ، فأْ اٌزشش٠غ ال صاي لبطشاً ػٓ ِدبالد أخشٜ وث١شح ِٓ لجً لٛاػذ اٌمشاس اإلداسٞ ٚلٛاػذ اٌّغؤ١ٌٚخ 

  . ِٚب إٌٝ رٌه ِٓ ِدبالد الصاي اٌمؼبء ٠ّثً اٌّظذس اٌشعّٟ اٌشئ١ظ ألزىبِٗ، اإلداس٠خ ٚششٚؽ اٌطؼٓ ثبإلٌغبء 
ٚلذ وشف ِدٍظ اٌذٌٚخ اٌفشٔغٟ ػٓ إٌظش٠بد ٚاٌّجبدا األعبع١خ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٚأعزٍُ ػٕٗ 

اٌمؼبء اإلداسٞ فٟ ِظش اٌؼذ٠ذ ِٓ أزىبِٗ ، ززٝ أطجر دٚس اٌّششع فٟ وث١ش ِٓ األز١بْ ِمزظشاً ػٍٝ رغد١ً ِب 

  ( ) . رٛطً إ١ٌٗ اٌمؼبء اإلداسٞ ِٓ أزىبَ
ٚدٚس اٌمؼبء اإلداسٞ فٟ ٘زا اٌّدبي وبْ ِز١ّضاً ػٓ دٚس اٌمؼبء اٌؼبدٞ ، اٌزٞ ٠ٕسظش ثزطج١ك اٌمبْٔٛ ػٍٝ 

إٌّبصػخ دْٚ أْ ٠زؼذاٖ ٌخٍك اٌسٍٛي إٌّبعجخ اٌزٟ رزفك ِغ ؽج١ؼخ ِٕبصػبد اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ، األِش اٌزٞ أػفٝ 
ػٍٝ لٛاػذ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ اٌطبثغ اٌؼٍّٟ اٌزٞ ٠زّبشٝ ِغ ظشٚف ٚازز١بخبد اٌّشافك اٌؼبِخ ِٚمزؼ١بد ع١ش٘ب 

  . اٌسغٓ ٚرطٛس٘ب اٌّغزّش
ِٚغ رٌه ٠زم١ذ اٌمؼبء فٟ أداء ِٙبِٗ ٚاثزذاػٗ ٌّجبدا ٚلٛاػذ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٠ؼذَ ِخبٌفخ إٌظٛص اٌزشش٠ؼ١خ 

أِب إرا أفظر ػٓ إسادرٗ رٍه ثٕظٛص رشش٠ؼ١خ ، اٌمبئّخ ػٍٝ أعبط أْ اٌمؼبء أّٔب ٠ؼجش ػٓ إسادح ِفزشػخ ٌٍّششع 

  ( ) . فأٔٗ ٠ٍزضَ ثزطج١ك رٍه إٌظٛص فٟ أزىبِٗ

 
  . لبْٔٛ غ١ش ِمٕٓ: ثبٌثبً 

٠مظذ ثبٌزم١ٕٓ أْ ٠ظذس اٌّششع ِدّٛػخ رشش٠ؼ١خ رؼُ اٌّجبدا ٚاٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٚاٌزفظ١ٍ١خ اٌّزؼٍمخ ثفشع ِٓ فشٚع 

  . اٌمبْٔٛ وّب ٘ٛ اٌسبي فٟ ِذٚٔخ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ أٚ ِذٚٔخ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد
ٚال ٠خفٝ ِب ٌزذ٠ٚٓ اٌمٛاػذ اٌؼبِخ ٚاٌزفظ١ٍخ ٌمبْٔٛ ِب ِٓ أ١ّ٘خ ِٓ ز١ث إػفبئٗ اٌثجبد ٚاالعزمشاس ػٍٝ ٔظٛص 

  . اٌزشش٠غ ٚعٌٙٛخ اٌشخٛع إٌٝ أزىبِٗ
ٚلذ ٔشأ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ فٟ فزشٖ أزششد ف١ٙب زشوخ اٌزم١ٕٓ فٟ أػمبة اٌثٛسح اٌفشٔغ١خ ٚرُ رذ٠ٚٓ لٛاػذ اٌمبْٔٛ 

  ( ) . اٌّذٟٔ فٟ ِذٚٔخ ٔبث١ٍْٛ
إال أْ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٌُ رشٍّٗ ٘زٖ اٌسشوخ سغُ سعٛش ِجبدئٗ ٚاوزّبي ٔظش٠برٗ ٠ٚشخغ ػذَ رم١ٕٕٗ إٌٝ عشػخ رطٛسٖ 
ٚرفشع ٚعؼخ ِدبالرٗ ِّب ٠دؼً ِٓ اٌظؼٛثخ خّغ أزىبِٗ فٟ ِذٚٔٗ ٚازذح خبطخ ٚاْ أزىبِٗ فٟ اٌغبٌت راد ؽج١ؼخ 

لؼبئ١خ ، ٚال ٠خفٝ ِب فٟ أزىبَ اٌمؼبء اإلداسٞ ِٓ ِشٚٔخ رزأثش ثبٌٛالغ االلزظبدٞ ٚاالخزّبػٟ ٚاٌغ١بعٟ اٌغبئذ فٟ 

  . اٌّدزّغ
ٚإرا وبْ ػذَ اٌزم١ٕٓ ٠ؼٕٟ ػذَ خّغ إزىبَ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ فٟ ِدّٛػخ أٚ ِذٚٔخ ٚازذح فئْ رٌه ال ٠ٕفٟ ٚخٛد 

رم١ٕٕبد خضئ١خ ٌجؼغ ِٛػٛػبد اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ، ِٓ رٌه ٚخٛد رشش٠ؼبد خبطخ ثبٌّٛظف١ٓ ٚرشش٠ؼبد خبطخ 
ثٕضع اٌٍّى١خ ٌٍّٕفؼخ اٌؼبِخ ٚلٛا١ٔٓ خبطخ ثبٌزٕظ١ُ اإلداسٞ أٚ اٌمؼبء اإلداسٞ إٌٝ غ١ش رٌه ِٓ ِٛاػ١غ ٠زؼزس 

  . خّؼٙب فٟ رم١ٕٓ شبًِ

 
  اٌّجسث اٌثبٟٔ

  ِظبدس اٌمبْٔٛ اإلداسٞ
– اٌؼشف – اٌزشش٠غ " رشزًّ ِظبدس اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ػٍٝ ِظبدس اٌمبْٔٛ ثظٛسح ػبِخ ، ٟٚ٘ ػبدح أسثؼخ ِظبدس 

  . " اٌفمٗ– اٌمؼبء 
ٚإرا وبْ اٌزشش٠غ ٚاٌؼشف ٠ؼذاْ اٌّظذساْ اٌشع١ّبْ ٌٍمٛا١ٔٓ األخشٜ ، ث١ّٕب ٠ّثً اٌمؼبء ٚاٌفمٗ اٌّظذساْ 

ثً ٠ؼذٖ أُ٘ ِظبدس اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ػٍٝ ، اٌزفغ١ش٠بْ ٌٍمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ ، فئْ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٠ّٕر اٌمؼبء دٚساً ٘بِبً 

  . ث١ّٕب ٠جمٝ اٌفمٗ ِظذساً رفغ١شاً ٌٗ، اإلؽالق ، ٠ٚىْٛ ِغ اٌزشش٠غ ٚاٌؼشف ِظذساً سع١ّبً ٌٍمبْٔٛ اإلداسٞ 

  . ٚف١ّب ٠ٍٟ ٔؼشع ٌٙزٖ اٌّظبدس ٚثشٟء ِٓ اٌزفظ١ً



  . اٌزشش٠غ: أٚالً 
٠مظذ ثبٌزشش٠غ وّظذس ٌٍمبْٔٛ اإلداسٞ ِدّٛػخ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّىزٛثخ اٌظبدسح ِٓ اٌغٍطخ اٌّخزظخ فٟ اٌذٌٚخ 

، ٚلذ رىْٛ ٘زٖ اٌغٍطخ عٍطخ رأع١غخ ف١ىْٛ اٌزشش٠غ دعزٛس٠بً، أِب إرا وبٔذ اٌغٍطخ رشش٠ؼ١خ ف١ىْٛ اٌزشش٠غ ػبد٠بً 
٠ٚطٍك ػ١ٍٗ اططالذ اٌمبْٔٛ ، ٚأخ١شاً إرا وبٔذ ٘زٖ اٌغٍطخ رٕف١ز٠خ فئٕٔب ٔىْٛ أِبَ ِب ٠ّىٓ رغ١ّزٗ ثبٌزشش٠ؼبد 

  . اٌفشػ١خ أٚ اٌٍٛائر ، ٠ٚز١ّض اٌزشش٠غ ػٓ غ١ش ِٓ اٌّظبدس األخشٜ ثٛػٛزٗ ٚرسذ٠ذٖ ٚعٌٙٛخ رؼذ٠ٍٗ

  -: اٌزشش٠غ اٌذعزٛسٞ .1
رؼذ اٌزشش٠ؼبد اٌذعزٛس٠خ اٌّظذس األعبعٟ ٚاٌشعّٟ ٌٍمبْٔٛ اإلداسٞ ، ٚرمغ اٌزشش٠ؼبد اٌذعزٛس٠خ اٌذعزٛس٠خ فٟ 

لّخ اٌٙشَ اٌمبٟٔٛٔ ، ٚرغّٛ ػٍٝ اٌمٛاػذ اٌمب٠ٕٛٔخ األخشٜ خ١ّؼبً ، فٟٙ رسذد شىً اٌذٌٚخ ٚٔظبَ اٌسىُ ف١ٙب ٚػاللزٙب 

ثبٌّٛاؽ١ٕٓ ، ٚرزؼّٓ اٌزشش٠ؼبد اٌذعزٛس٠خ ثؼغ اٌّٛػٛػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌمبْٔٛ اإلداسٞ ، وزٕظ١ُ اٌدٙبص اإلداسٞ 

  . فٟ اٌذٌٚخ ٚٔشبؽٗ ٚزمٛق األفشاد ٚزش٠برُٙ
٠ٚزٛخت ػٍٝ اإلداسح ثٛطفٙب خٙبص اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ أْ رٍزضَ ثبٌّجبدا اٌزٟ خبء ثٙب اٌذعزٛس ٚال ٠سك ٌٙب ِخبٌفزٙب 

  . ٚإال ػذد أػّبٌٙب ِخبٌفخ ٌّجذأ اٌّششٚػ١خ ِّب ٠ؼشػٙب ٌإلٌغبء ٚاٌزؼ٠ٛغ ػّب رغججٗ ِٓ أػشاس
ٚاٌمٛاػذ اٌذعزٛس٠خ ٠مظذ ثٙب ِدّٛػخ اٌمٛاػذ اٌّىزٛثخ فٟ ٚث١مخ أٚ ػذح ٚثبئك دعزٛس٠خ فسغت فّٓ اٌّّىٓ أْ رىْٛ 

  . رٍه اٌمٛاػذ غ١ش ِىزٛثخ فٟ ظً دعزٛس ػشفٟ ٠زّزغ ثغّٛ اٌمٛاػذ اٌذعزٛس٠خ اٌّىزٛثخ رارٙب
وزٌه رزّزغ إػالٔبد اٌسمٛق ِب رؼّٕزٗ ٘زٖ اإلػالٔبد فٟ زمٛق ٚزش٠بد األفشاد ثمٛح إٌظٛص اٌذعزٛس٠خ فال 

  . ٠دٛص ِخبٌفزٙب

 
  . اٌزشش٠غ اٌؼبدٞ .2

٠أرٟ اٌزشش٠غ اٌؼبدٞ أٚ اٌمبْٔٛ ثبٌّشرجخ اٌثب١ٔخ ثؼذ اٌذعزٛس ، ِٓ ز١ث اٌزذسج اٌزشش٠ؼٟ ثبػزجبسٖ طبدساً ِٓ ا١ٌٙئخ 

  . اٌزشش٠ؼ١خ اٌّؼجشح ػٓ اإلسادح اٌؼبِخ ٟٚ٘ طبزجخ االخزظبص فٟ رٌه
ٚاإلداسح ثٛطفٙب اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ رخؼغ ألزىبَ اٌمٛا١ٔٓ فئرا خبٌفذ زىُ اٌمبْٔٛ أٚ طذس ػًّ إداسٞ اعزٕبداً إٌٝ 

  ( ) . لبْٔٛ غ١ش دعزٛسٞ ٚخت إٌغبء رٌه اٌؼًّ

  . اٌزشش٠غ اٌفشػٟ أٚ اٌٍٛائر .3
٠طٍك ػٍٝ اٌمٛاػذ اٌمب٠ٕٛٔخ اٌزٟ رظذس٘ب اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ اٌزشش٠غ اٌفشػٟ ، ٚرغّٝ فٟ ِظش اٌٍٛائر اإلداس٠خ ، ٟٚ٘ 

ٚرخؼغ ٌشلبثخ اٌمؼبء ، لٛاػذ ػبِخ ِدشدح ٚاخجخ االززشاَ رٍٟ اٌزشش٠غ اٌؼبدٞ فٟ ِشرجزٙب فٟ عٍُ اٌزذسج اٌمبٟٔٛٔ 

  . اإلداسٞ ػٍٝ أػّبي اإلداسح ثبػزجبس٘ب لشاساد إداس٠خ ٠دت أْ رىْٛ ِزفمخ ِغ اٌمبْٔٛ

 
  : اٌٍٛائر اٌزٕف١ز٠خ/ أ 

رظذس اٌٛصاساد ثظفزٙب ا١ٌٙئخ ٌزٕف١ز٠خ فٟ اٌذٌٚٗ اٌٍٛائر اٌزٕف١ز٠خ اٌّزؼٍمخ ثزٕف١ز اٌمٛا١ٔٓ اٌظبدسح ػٓ اٌغٍطٗ 

  . اٌزشش٠ؼ١ٗ ٌزٛػ١ر ِب ٠ىزٕفٙب ِٓ غّٛع ٚرغ١ًٙ رطج١مٙب

  . اٌٍٛائر اٌزٕظ١ّ١خ/ ة
رّبسط االداسٖ أ٠ؼبً اخزظبص إطذاس اٌٍٛائر اٌزٕظ١ّ١خ اٌزٟ رزؼذٜ رٕف١ز اٌمٛا١ٔٓ إٌٝ رٕظ١ُ ثؼغ األِٛس اٌزٟ 

ِٚٓ رٌه ل١بِٙب ثّب ٠زؼٍك ثزٕظ١ُ اٌدٙبد اإلداس٠خ ٚٔظبَ اٌؼًّ ثٙب ، ٠زطشق إ١ٌٙب اٌمبْٔٛ فزمزشة ٚظ١فزٙب ِٓ اٌزشش٠غ 

  . ٚ٘ٛ ِٓ ط١ُّ ػّال اٌٛصاسٖ ثظفزٙب اٌّخزظخ ثزٕظ١ُ اٌدٙبص اإلداسٞ فٟ اٌذٌٚخ، ٚشؤٚٔٙب اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ 

  . اٌٍٛائر اٌؼجط١خ أٚ اٌج١ٌٛغ١خ/ ج
رخزض ا١ٌٙئخ اٌزٕف١ز٠خ ثئطذاس ٌٛائر اٌؼجؾ اإلداسٞ اٌّزؼٍمخ ثبٌّسبفظخ ػٍٝ األِٓ اٌؼبَ ٚاٌظسخ اٌؼبِخ ٚاٌغى١ٕخ 

  . اٌؼبِخ ِٓ رٌه اٌٍٛائر اٌخبطخ ثّىبفسخ اٌؼٛػبء أٚ غٍك اٌّسبي اٌّؼشح ثبٌظسخ اٌؼبِخ

  . اٌٍٛائر اٌزف٠ٛؼ١خ/ د
رظذس ا١ٌٙئخ اٌزٕف١ز٠خ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌٍٛائر ثزف٠ٛغ ِٓ ا١ٌٙئخ اٌزشش٠ؼ١خ اٌزٟ ٠ّثٍٙب اٌجشٌّبْ فٟ اٌؼشاق فٟ 

ِٛػٛػبد رذخً أطالً ػّٓ اخزظبطٗ ، ِٚٓ رٌه اخزظبطٙب ثئطذاس اٌٍٛائر اٌخبطخ ثئٔشبء ٚرٕظ١ُ اٌّؤعغبد 

ٚا١ٌٙئبد ٚاٌّظبٌر ٚاٌششوبد اٌؼبِخ ٌّّبسعخ االخزظبطبد راد اٌطج١ؼخ االعزشار١د١خ ٚرسذ٠ذ أ٘ذافٙب 

  . ٚاخزظبطبرٙب

  . ٌٛائر اٌؼشٚسح/ ٘
رظبدف ا١ٌٙئخ اٌزٕف١ز٠خ فٟ ثؼغ األٚلبد ظشٚفبً اعزثٕبئ١خ ردجش٘ب ػٍٝ إطذاس ٌٛائر إداس٠خ رؼّٓ زّب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ 

ٚزغٓ ع١ش اٌّشافك اٌؼبِخ ٌزؼزس طذسٚ٘ب ِٓ ا١ٌٙئخ اٌزشش٠ؼ١خ اٌّخزظخ فؼالً ثئطذاس٘ب ، ٌغ١جزٙب أٚ ٌسظٌٛٙب فٟ 

  . غ١ش فزشح أؼمبد٘ب ػٍٝ أْ رؼشع ػٍٝ ا١ٌٙئخ اٌزشش٠ؼ١خ خالي ِذح ِؼ١ٕخ ٌىٟ رمش٘ب

  -: اٌؼشف: ثب١ٔبً 
اٌؼشف اإلداسٞ ٘ٛ ِدّٛػخ اٌمٛاػذ اٌزٟ دسخذ اإلداسح ػٍٝ إرجبػٙب فٟ أداء ٚظ١فزٙب فٟ ِدبي ِؼ١ٓ ِٓ ٔشبؽٙب 

  . ٚرغزّش فزظجر ٍِضِخ ٌٙب ، ٚرؼذ ِخبٌفزٙب ِخبٌفخ ٌٍّششٚػ١خ ٚرؤدٞ إٌٝ أثطبي رظشفبرٙب ثبٌطشق اٌّمشسح لبٔٛٔبً 
ٔظبً ِٓ ٔظٛص  ٠ٚأرٟ اٌؼشف اإلداسٞ فٟ ِشرجخ أدٟٔ ِٓ ِشرجخ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّىزٛثخ ِّب ٠غزٍضَ إال ٠خبٌف

اٌمبْٔٛ فٙٛ ِظذس رى١ٍّٟ ٌٍمبْٔٛ ٠فغش ٠ٚىًّ ِب ٔمض ِٕٗ ٌٚىٟ ٠ظجر عٍٛن اإلداسح ػشفبً إداس٠بً ٚ ِظذساً ِٓ 



  . سوٓ ِبدٞ ٚ سوٓ ِؼٕٛٞ: ِظبدس اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ، ٠دت أْ ٠زٛافش ف١ٗ سوٕبْ 

 
  : اٌشوٓ اٌّبدٞ .1

٠ٚزّثً اٌشوٓ اٌّبدٞ ثبػز١بد خٙخ اإلداسح ػٍٝ إرجبع عٍٛن ِؼ١ٓ فٟ ٔشبؽ ِؼ١ٓ ٚلذ ٠ىْٛ ٘زا االػز١بد ا٠دبث١بً ٠ظٙش 

فٟ طٛسح اٌم١بَ ثؼًّ ، وّب ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ عٍج١بً فٟ طٛسح االِزٕبع ػٓ اٌم١بَ ثؼًّ ِب ،ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٘زا اٌؼًّ أٚ 
االِزٕبع ثشىً ثبثذ ِٚغزمش ٠ٚزىشس فٟ اٌسبالد اٌّّبثٍخ ثششؽ أْ ٠ّؼٝ اٌضِٓ اٌىبفٟ العزمشاسٖ ، ٚرمذ٠ش ِب إرا 

  . وبٔذ ٘زٖ اٌّذح وبف١ٗ ٌٛخٛد اٌؼشف ِٓ ػذِٗ أِش ِشخؼٗ إٌٝ اٌمؼبء

 
  : اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ .2

أِب اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ فٙٛ اػزمبد اإلداسح ٚاألفشاد ثئٌضا١ِخ اٌمبػذح اٌّزجؼخ ٚػشٚسح اززشاِٙب ٚػذَ ِخبٌفزٙب ٚاػزجبس 

رٌه ِخبٌفخ لب١ٔٛٔخ رزطٍت اٌدضاء ، ٚثٙزا اٌّؼٕٝ رىْٛ اٌمشاساد اإلداس٠خ اٌزٟ رظذس ِخبٌفخ ٌٍؼشف اإلداسٞ غ١ش 

  . ِششٚػخ ٚػشػٗ ٌإلٌغبء إرا ؽؼٓ فٟ ِششٚػ١زٙب أِبَ اٌمؼبء
إٌٝ خبٔت رٌه ٠دت أْ ٠ىْٛ اٌؼشف اإلداسٞ ػبِبً رطجمٗ اإلداسح ثشىً ِٕزظُ ِٚغزّش ثال أمطبع فٟ خ١ّغ اٌسبالد 

  . اٌّّبثٍخ ٚاْ ٠ىْٛ ِششٚػبً ٚغ١ش ِخبٌف ٌٕض لبٟٔٛٔ أٚ الئسٟ
ِٚٓ اٌدذ٠ش ثبٌزوش أْ اٌزضاَ اإلداسح ثبززشاَ اٌؼشف ال ٠سشِٙب ِٓ أِىبْ رؼذ٠ٍٗ أٚ رغ١١شٖ ٔٙبئ١بً إرا الزؼذ رٌه 

اٌّظٍسخ اٌؼبِخ فبإلداسح رٍّه رٕظ١ُ اٌمبػذح اٌزٟ ٠سىّٙب اٌؼشف ث١ذ أْ ل١بَ اٌؼشف اٌدذ٠ذ ٠زطٍت رٛفش اٌشو١ٕٓ 

  ( ) . اٌغبثم١ٓ فال ٠زىْٛ ثّدشد ِخبٌفخ اإلداسح ٌٍؼشف اٌّطجك
أِب إرا خبٌفذ اإلداسح اٌؼشف فٟ زبٌخ فشد٠خ خبطخ دْٚ أْ رغزٙذف رؼذ٠ٍٗ أٚ رغ١١شٖ ثذافغ اٌّظٍسخ اٌؼبِخ فئْ 

  ( ) . لشاس٘ب أٚ إخشاء٘ب اٌّخبٌف ٌٍؼشف ٠ىْٛ ثبؽالً ٌّخبٌفزٗ ِجذأ اٌّششٚػ١خ
ِٚغ رٌه فأْ دٚس اٌؼشف وّظذس سعّٟ ٌٍمبْٔٛ اإلداسٞ ألً أ١ّ٘خ ِٓ اٌّظبدس اٌشع١ّخ أخشٜ ٌظؼٛثخ االعزذالي 

ٚألْ اإلداسح فٟ اٌغبٌت رٍدأ إٌٝ اٌٍٛائر وٛع١ٍخ ٌزٕظ١ُ ٔشبؽٙب اإلداسٞ ِٓ خٙخ ، ػٍٝ اٌمبػذح اٌؼشف١خ ِٓ خٙخ 

  . أخشٜ

  . اٌمؼبء: ثبٌثبً 
األطً فٟ ٚظ١فخ اٌمبػٟ رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌفظً فٟ إٌّبصػبد اٌّؼشٚػخ أِبِٗ ، ٚ٘ٛ ٍِضَ لبٔٛٔبً ثبٌفظً فٟ 

إٌّبصػخ اٌذاخٍخ فٟ اخزظبطٗ ٚإال اػزجش ِٕىشاً ٌٍؼذاٌخ ، ٌزٌه سعُ اٌّششع ٌٍمبػٟ األعٍٛة اٌزٞ ٠غٍىٗ ٌفغ 

  . إٌّبصػخ إرا ٌُ ٠دذ فٟ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ زالً ٌٍّٕبصػخ
ٚػٍٝ رٌه ال ٠ؼذ اٌمؼبء ِظذساً سع١ّبً ٌٍمبْٔٛ ٌذٚسٖ اٌّزؼٍك ثزطج١ك إٌظٛص اٌزشش٠ؼ١خ ٚرفغ١ش٘ب ٚإصاٌخ 

غّٛػٙب ٚإصاٌخ اٌزؼبسع اٌّسزًّ ث١ٕٙب ، ٚال ٠زؼذٜ اٌمبػٟ ٘زا األِش ١ٌظً إٌٝ زذ خٍك لٛاػذ لب١ٔٛٔخ خبسج 

  ( ) . ٔظٛص اٌزشش٠غ
إال أْ اٌطج١ؼخ اٌخبطخ ٌمٛاػذ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ِٓ ز١ث ػذَ رم١ٕٕٗ ٚظشٚف ٔشأرٗ ٚرؼذد ِدبالد ٔشبؽٗ ، أدٜ إٌٝ 

أْ ٠زدبٚص اٌمؼبء اإلداسٞ دٚس اٌمؼبء اٌؼبدٞ ١ٌزّبشٝ ِغ ِزطٍجبد اٌس١بح اإلداس٠خ ف١ؼّذ إٌٝ خٍك ِجبدا ٚأزىبَ 

  اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ،
ف١ظجر اٌمؼبء ِظذس سعّٟ ٌٍمبْٔٛ اإلداسٞ ثً ِٓ أُ٘ ِظبدس٘ب اٌشع١ّخ ، ٠ٚزؼذٜ دٚسٖ اٌزشش٠غ فٟ وث١ش ِٓ 

  . األز١بْ
ٚرز١ّض أزىبَ اٌمؼبء اإلداسٞ ثؼذَ خؼٛػٙب ٌٍمبْٔٛ اٌّذٟٔ ، فبٌمبػٟ اإلداسٞ إرا ٌُ ٠دذ فٟ اٌّجبدا اٌمب١ٔٛٔخ 

اٌمبئّخ ٔظبً ٠ٕطجك ػٍٝ إٌضاع اٌّؼشٚع ػ١ٍٗ ٠زٌٛٝ ثٕفغٗ إٔشبء اٌمٛاػذ اٌالصِخ ٌزٌه دْٚ أْ ٠ىْٛ ِم١ذاً ثمٛاػذ 

  . اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ
ِٚٓ خبٔت آخش أْ أزىبَ اٌمؼبء اٌؼبدٞ راد زد١خ ٔغج١خ رمزظش ػٍٝ أؽشاف إٌضاع ِٚٛػٛػٗ ٌٚٙزا رسذد ل١ّزٙب 

  . ثٛطفٙب ِظذساً رفغ١شاً ػٍٝ إٌم١غ ِٓ أزىبَ اٌمؼبء اإلداسٞ اٌزٟ رز١ّض ثىٛٔٙب زدخ ػٍٝ اٌىبفخ
ٚفٟ رٌه ٠زج١ٓ أْ ٌٍمؼبء دٚساً إٔشبئ١بً وج١شاً فٟ ِدبي اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ِٚٓ ثُ فٙٛ ٠شىً ِظذساً سئ١غ١بً ِٓ ِظبدس 

  . اٌّششٚػ١خ

  . اٌّجبدا اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ: ساثؼبً 
رؼذ اٌّجبدا اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ ِظذساً ِّٙبً ِٓ ِظبدس اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٠ٚمظذ ثبٌّجبدا اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ رٍه اٌّجبدا اٌزٟ 

ال رغزٕذ إٌٝ ٔض ِىزٛة ، ٚإّٔب ٠ىْٛ ِظذس٘ب اٌمؼبء ٟٚ٘ رخزٍف ػٓ اٌّجبدا اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ ٠ىْٛ ِظذس٘ب 

  ( ) . اٌزشش٠غ
ٚلذ ٌدأ اٌمؼبء اإلداسٞ إٌٝ اٌّجبدا اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ ٌٍفظً فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّبصػبد اإلداس٠خ ٌؼذَ رم١ٕٓ لٛاػذ اٌمبْٔٛ 

  . اإلداسٞ
وّجذأ دٚاَ اعزّشاس ع١ش اٌّشافك اٌؼبِخ ثبٔزظبَ ، ٚرغزّذ أغٍت ٘زٖ اٌّجبدا ِٓ اٌطج١ؼخ اٌّز١ّضح ٌٍس١بح اإلداس٠خ 

أٚ رغزّذ فٟ فىشح اٌؼذي ، ٚاؽشاد ، ٚاٌّغبٚاح ث١ٓ إٌّزفؼ١ٓ ثخذِبد اٌّشافك اٌؼبِخ ، ٚٔظش٠خ اٌظشٚف االعزثٕبئ١خ 

ٚإٌّطك ٚاٌزٟ ثّمزؼب٘ب ِبسط اٌمؼبء اإلداسٞ سلبثزٗ ػٍٝ اٌٛخٛد اٌّبدٞ ٌٍٛلبئغ ٚطسخ اٌزى١١ف اٌمبٟٔٛٔ ٌٙب 

  ( ) . ٚػشٚسح اٌزٕبعت ث١ٓ خغبِخ اٌزٔت اإلداسٞ ٚاٌؼمٛثخ اٌّمشسح ٌٙب



ٚاٌمؼبء اإلداسٞ ثٙزا اٌّؼٕٝ ال ٠خٍك اٌّجبدا اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ إّٔب ٠مزظش دٚسٖ ػٍٝ وشفٙب ٚاٌزسم١ك ِٓ ٚخٛد٘ب فٟ 

اٌؼ١ّش اٌمبٟٔٛٔ ٌألِخ ، ٌٚزٌه فّٓ اٌٛاخت ػٍٝ اإلداسح ٚاٌمؼبء اززشاِٙب ٚاٌزم١ذ ثٙب ثبػزجبس٘ب لٛاػذ ٍِضِخ شأٔٙب 

  فٟ

 


