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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 المقدمة

 

وحمده به أنبياؤه وأولياؤه والعارفون  ,أحمد هللا تعالى بما حمد به نفسه

, هوأشهد أن دمحماً عبده ورسول ,وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ,به

صلى هللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

 :أما بعد,الدين

فإن القرارات اإلدارية تعتبر من أهم وسائل مباشرة الوظيفة 

وترجح  ,ومن أخطر مظاهر السلطات التي تتمتع بها اإلدارة, (1)اإلدارية

ية يُعد أحد كما أن موضوع القرارات اإلدار ,كفتها على كفة األفراد

الموضوعات التي يقوم عليها القانون اإلداري والقضاء اإلداري على حٍد 

سواء؛حيث إن الرقابة على مشروعية القرارات اإلدارية تعتبر أحد المجاالت 

وقد بلغ االهتمام . الرئيسة لممارسة الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة

ا من القرار اإلداري أصبح مصدرً بالقرار اإلداري مداه بأن ارتأى البعض أن 

وأن القرار اإلداري قادر على إنشاء الحقوق العينية أو  ,مصادر الحق

ولذلك ال بد من االعتراف للقرار اإلداري بمكان , الشخصية على السواء

 .(2)مستقل يبين المصادر المختلفة لاللتزام

                                 

والذذي تباشذره باعتبارهذا سذلطة , لكي تقوم اإلدارة بمزاولة نشاطها المتعلق باألعمال النظامية ( 1)

يصذدر مذن جانذا واحذد وهذو جانذا اإلدارة ويسذمى  :األول: فإنها تسذتخدم أحذد أسذلوبين, عامة

 .ر ويسمى بالعقود اإلداريةيتم بموافقة اإلدارة وطرف آخ:والثاني, بالقرارات اإلدارية

دراسذة -القرارات اإلدارية وتطبيقاته في المملكة العربية السذعودية,فؤاد دمحم موسى عبدالكريم.د( 2)

= 
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يذذاتات وتتمتذذع اإلدارة العامذذة باعتبارهذذا سذذلطة عامذذة بالعديذذد مذذن امت

القذذانون العذذام لعذذل أهمهذذا حقهذذا فذذي إصذذدار قذذرارات إداريذذة ملزمذذة ل فذذراد 

وتنفيذها مباشرة دون حاجة لاللتجاء إلى القضاء اإلداري وهو ما يطلذق عليذه 

كما أن القرارات التي تصدرها اإلدارة ليسذ  جميعذا , (امتيات التنفيذ المباشر)

وقذد . سذمات وخصذائم معينذةحيث تتميز كل طائفة  منهذا ب,من طائفة واحدة

حظيذذ  القذذرارات اإلداريذذة بنصذذيبها مذذن الدراسذذات القانونيذذة سذذواًء أكانذذ  

التذي يشذار إليهذا فذي  القراااا  الستررسا ولكن , دراسات عامة أو متخصصة

فبقيذ  فكذرة عامذة  ,القضاء اإلداري بين الحين واآلخر لم تلق االهتمام الكافي

وتعارض األحكام القضائية و  ,هاد القضائيمرسلة َعَكسها عدم استقرار االجت

  فيذذهتتجمذذع إداري عذذادي  قذذرار هذذو   السترررسا فررالقااا ااراا   ,تناقضذذها 

باسذذذتمرار  إنتذذذار  آ ذذذاره   يتميذذذز لكنذذذه ,  عناصذذذر القذذذرار وشذذذروطه  جميذذذع

بحيث يملك صذاحا الشذأن مخاصذمته القضذائية دون التقيذد بميعذاد , القانونية 

لهذذذا ,عنذذى أصذذح مذذا دام قائمذذاً ومنتجذذاً أل ذذاره القانونيذذةوبم ,الطعذذن القضذذائي

يحظذذذى بحذذذث هذذذذا الموضذذذوع بأهميذذذة خاصذذذة علذذذى الصذذذعيدين القضذذذائي 

 .واإلداري

وغني عذن البيذان أن فكذرة القذرارات المسذتمرة ليسذ  فكذرة جديذدة فذي 

وفذي ,ففي النظذام الجزائذي هنذاك مذا يسذمى بالجريمذة المسذتمرة ,عالم األنظمة

 .يفي هناك ما يسمى بالمخالفة المسلكية المستمرةالتأديا الوظ

 

 :أهمية الموضوع

                                 
= 

 .هـ4121,الرياض,مركز البحوث,معهد اإلدارة العامة,-مقارنة
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يكتسا هذذا الموضذوع أهميتذه مذن خذالل المشذاكل العمليذة المعروضذة 

والتذذي تنذذت  مذذن اسذذتعمال جهذذة اإلدارة  لسذذلطاتها فذذي  ,أمذذام القضذذاء اإلداري

وهذذا ,وما يثور من نزاعات حول سلطة الرقابة عليهذا,إصدار القرار المستمر

 .يؤدي بدوره إلى إيقاع الضرر العام

 

 

 :أسباب اختيار الموضوع

وآثررااف فرري ال قرر   القررااا ااراا  السترررسا-تذذم اختيذذار هذذذا الموضذذوع

ودراسذذٍة لكثيذذٍر مذذن , واسذذتخارةٍ  ,-أهذذل االختصذذا - بعذذد استشذذارةٍ  -والنظررام

 .الموضوعات والدراسات

 :ما يلي  أذكا منها, وأسباب اخرياا هذا السوضوع بالذا  كثيا 

تعتبذذذذر فكذذذذرة القذذذذرارات المسذذذذتمرة فكذذذذرة شذذذذبه مجهولذذذذة فذذذذي النظذذذذام : أوال

فاألحكذذام القضذذائية التذذي تشذذير إليهذذا أحكذذام  ,وغيذذر مدروسذذة ,اإلداري

لذالك كان مذن المهذم النظذر فذي هذذا القذرار بعذين المتفحم؛لكذي ,نادرة

 .يخرر القارئ من هذا البحث بفكرة واضحٍة ودقيقة المعالم

إن موضذذذوع القذذذرارات اإلداريذذذة المسذذذتمرة مذذذن أهذذذم المواضذذذيع التذذذي :  انيذذذا

وبهذذذا تتبذذين أهميذذة إفذذراد ,صذذنع  وأنتجذذ  فذذي أروقذذة القضذذاء اإلداري

بحذذث مسذذتقل لهذذذا الموضذذوع الذذذي أشذذدل القضذذاء اإلداري لفتذذرة مذذن 

 .الزمن

دذاء فذإن الطعذن باإلل ,أنذه طبقذا للقاعذدة العامذة فذي المملكذة العربيذة السذعودية:  الثذا

بيذذد أن هنذذاك طائفذذة مذذن القذذرارات تخذذرر عذذن القاعذذدة  ,يتقيذذد بموعذذد معذذين

إذ يتجذذدد ويتفذذتح ميعذذاد الطعذذن بهذذا ,ومنهذذا القذذرارات اإلداريذذة المسذذتمرة 

وهنذاك نذوع آخذر مذن القذرارات اإلداريذة علذى اتصذال و  ,باستمرار آ ارها
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اريذذة ارتبذذاط و يذذق بهذذذا النذذوع مذذن القذذرارات يطلذذق عليذذه القذذرارات اإلد

حيذذث يحظذذى بميعذذاد طعذذن خذذا  بذذه اسذذتثناًءا مذذن , -السذذلبية - الضذذمنية

 .وهذا ما سنعرض لبيانه في طيات البحث,القاعدة العامة  

بعذذد عذذرض الموضذذوع علذذى العديذذد مذذن أصذذحاض الفضذذيلة مذذن قضذذاة : رابعذذا

المحكمذذة اإلداريذذة وتأييذذدهم لذذه وذكذذرهم ألهميتذذه ومذذدى االسذذتفادة منذذه 

 .يع على بحثه ودراستهلمس  منهم التشج,

إن من متطلبذات الحصذول علذى شذهادة الماجسذتير مذن المعهذد العذالي  :خامسا

وذلذذك  ,التقذذدم بمشذذروع بحذذث تكميلذذي-قسذذم السياسذذة الشذذرعية-للقضذذاء

 .تتويجاً للدراسة النظرية التي يقضيها  الطالا في السنتين المنهجيتين

 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

والذذي يهذدف إلذى ,حديذد مسذألة و مشذكلة البحذثفي ضوء مذا تقذدم تذم ت

مذذذذن النذذذذواحي النظاميذذذذة ,بيذذذذان القذذذذرار المسذذذذتمر وآ ذذذذاره المترتبذذذذة عليذذذذه

وذلذذذك مذذذن خذذذالل اإلجابذذذة عذذذن  ,وموقذذذل الفقذذذه اإلسذذذالمي منذذذه,والقضذذذائية

 :التساؤالت اآلتية

 وما أنواعه؟وما نطاق تطبيقه؟ ما المراد بالقرار اإلداري المستمر؟ -4

 تمييز القرار اإلداري المستمر عن غيره من القرارات؟ ما ضوابط -2

 ما آ ار القرار اإلداري المستمر في الفقه والنظام؟ -0

 في الفقه والنظام؟ هل التعويض عن القرار اإلداري المستمر جائز   -1

 كيل يتم الطعن في القرار اإلداري المستمر؟ -5

 ؟القضائيمستمر وجود في التطبيق هل للقرار اإلداري ال -6

 

 :الدراسات السابقة

ببذل الوسع في البحث عن الكتا والبحوث التي تناول  الموضذوع فذي 
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النظام في المملكة العربية السذعودية لذم أجذد أن هنذاك كتابذات فذي هذذا النطذاق  

 .رغم أن القضاء اإلداري في المملكة عرف القرار المستمر بمبادئه الكثيرة

, اك من أفرد الموضذوع بدراسذة وافيذةهن أما شراح األنظمة فلم أجد أن

القررااا عبذذدالعليم عبدالمجيذذد مشذذرف أخذذرر مؤلفًذذا قيمذذا تنذذاول فيذذه .إال أن د

وال شذك أننذي سذوف أسذير علذى خطذى  ,فذي مصذر وفرنسذا ااراا  السترسا

وكديره من الكتذا القانونيذة فذإن الباحذث لذم , الباحث في تقرير بعض المسائل

رعية اإلسذذذالمية والمتعلقذذذة بذذذالقرار اإلداري يتطذذذرق لذذذبعض النظريذذذات الشذذذ

كما أنه لم يتعذرض للوضذع القذانوني للقذرار ,المستمر بشقيه السلبي واإليجابي

وهذذا مذا سذوف أبينذه فذي جنبذات هذذا ,المستمر في المملكة العربيذة السذعودية 

فذي الكتذا  فقهذاء القذانون اإلداري للقذرار المسذتمر بعضوقد تعرض , البحث

القضذذذاء اإلداري بإشذذذارات يسذذذيرة تتعلذذذق بذذذأنواع القذذذرارات  التذذذي تناولذذذ 

 : ومن تلك الكتا على سبيل المثال,أو بمدد رفع الدعوى ,اإلدارية

 .لسليمان الطماوي ,النظرية العامة للقرارات اإلدارية -4

لفذذؤاد دمحم  ,القذذرارات اإلداريذذة وتطبيقاتهذذا فذذي المملكذذة العربيذذة السذذعودية -2

 .عبدالكريم

 .وغيرها الكثير.......ألنس جعفر ,رارات اإلداريةالق -0

فلذذم أجذذد إال بحثذذا ,أمذذا البحذذوث التذذي تناولذذ  أحكذذام القذذرار المسذذتمر 

 46فذي مجلذة الشذريعة والقذانون العذدد,(علي خطار شطناوي/د)مختصرا كتبه

 :وقد تناول الموضوع من خالل ,مدينة العين,جامعة اإلمارات,هـ4122شوال

ومذذدلول القذذرار المسذذتمر فذذي ,سذذتمرة فذذي قذذانون العقوبذذاتمذذدلول الجريمذذة الم

 .القانون اإلداري

ومن خالل عرض خطة البحث يتبين أن الباحث تناول موضوع القرار 

 ,المستمر بشكل مختصٍر جدًا وأدخل فيه أموًرا ال عالقة لهذا بذالقرار المسذتمر



 المقدمة

 6 

 .أبعادهفي خطة البحث المقدم ما يبين حدود الموضوع و -بإذن هللا-عرضوسأ

وقذذد تنذذاول بعذذض البذذاحثين مذذن خريجذذي المعهذذد العذذالي للقضذذاء بعذذض 

 :منها ,القرارات اإلدارية الدير متصلة بموضوع القرار المستمر

فيصذذل بذذن عبذذدهللا :للباحذذث, (القذذرار المتصذذل والمنفصذذل فذذي العقذذد اإلداري)

 .هـ4121بحث تكميلي في عام ,المطرودي

من خالل ارتباطذه بالعقذد اإلداري  لالقرار المتصل والمنفص وقد تناول

وإيقذذذذاع  ,وتعديلذذذذه ,وحذذذذق اإلدارة فذذذذي الرقابذذذذة علذذذذى تنفيذذذذذ العقذذذذد اإلداري 

 .وغير ذلك ...والطعن فيه,الجزاءات

 

 :منهج البحث

 :سلك  في إعداد هذا البحث المنه  اآلتي 

المملكذة  ذم  فذي فرنسذا ومصذر -هذو متقذرر قانونذا  ماأسلوض المقارنة بين  -4

 .باإلضافة إلى األسلوض االستقرائي, وفقها -ية السعوديةالعرب

 .جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع وتناوله من جوانبه المتعددة -2

 .  االعتماد في الكتابة على المصادر األصيلة في كل مسألة بحسبها -0

 .التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتار المقام ذلك -1

باأللفذذذاظ الدريبذذذة والمصذذذطلحات العلميذذذة الذذذواردة فذذذي  العنايذذذة بذذذالتعريل -5

 . البحث

تقويذة هذذذا البحذث بأحكذذام القضذاء اإلداري مذذع تحليلهذا فذذي كذل مسذذألة مذذن  -6

 .مسائل البحث بقدر اإلمكان

 :اتبع  في دراسة المسائل الخالفية المنه  اآلتي -1

 .تحرير محل النزاع (أ)

 ذكر سبا الخالف (ض)
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وذلذك وفذق الترتيذا الزمنذي ,فذي المسذألة ومذن قذال بهذاذكر األقوال  (ـج)

 م ذكر األدلة وما يرد عليها من اعتراضات والجواض عنهذا ,لوفياتهم

 .مع ذكر الراجح ووجه ترجيحه إن أمكن,بعد ذكر الدليل مباشرة

 .بحث المسألة بالمقدار الذي يناسا مقام ذكرها في البحث  -8

مذذع اإلحالذذة علذذى مصذذدره فذذي ,لمعنىمذذن المصذذادر بذذا أسذذتفيد مذذا أُ بذذ   -9

مذا لذم يتطلذا المقذام  ذكذر الكذالم بنصذه  ,(انظذر) الهامش مسذبوقاً بكلمذة

 .مباشرة في الهامش وأكتا مصدره ( )بين عالمتي فأ بته

اآليذذات بذذذكر اسذذم السذذورة ورقذذم اآليذذة فذذي صذذدر البحذذث دون  عذذزوت -43

 .حاشيته

ديث في الصحيحين أو فذي فإن كان الح,خرج  األحاديث من كتا السنة -44

 .أحدهما اكتفي  بتخريجه منهما

وعالمذذات التذذرقيم المتعذذارف عليهذذا بقذذدر ,االعتنذاء بقواعذذد اللدذذة العربيذذة -42

 .اإلمكان

 .وضع خاتمة في نهاية البحث تتضمن نتائ  البحث والتوصيات المناسبة -40

 . أتبع الرسالة بالفهارس المتعارف عليها -41
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 :للبحثالخطة العامة 

 .وفهارس ,وخاتمة ,وأربعة فصول ,يتكون هذا البحث من تمهيد 

 :التمهيد

 :ويشتمل على مبحثين

وفيذذه أربعذذة  .مفهذذوم القذذرارات اإلداريذذة وخصائصذذها :المبحذذث األول

 :مطالا

 .والنظام ,والفقه ,التعريل بالقرار في اللدة :المطلا األول

 .والنظام ,الفقهالتعريل باإلدارة في اللدة و :المطلا الثاني

وينقسذذم إلذذى  ,والنظذذام ,تعريذذل القذذرار اإلداري فذذي الفقذذه :المطلذذا الثالذذث

 :فرعين

 .القرار اإلداري في االصطالح الفقهي :الفرع األول

 .القرار اإلداري في النظام :الفرع الثاني

 خصائم القرار اإلداري :المطلا الرابع

 .أنواع القرارات اإلدارية :المبحث الثاني

 ماهية القرار اإلداري المستمر: صل األولالف

 :ويتضمن خمسة مباحث 

 .في الفقه والنظام المستمر اإلداري مفهوم القرار:المبحث األول

 .المستمر اإلداري أنواع القرار:المبحث الثاني

 .المستمر اإلداري نطاق القرار:المبحث الثالث

وفيذه  ال ذة ,به بهييز القرار اإلداري المستمر عما يشتتم:المبحث الرابع

 :مطالا

 .التمييز بين القرار المستمر والتدابير الداخلية:المطلا األول

التمييذذذز بذذذين القذذذرار المسذذذتمر والمنشذذذورات : المطلذذذا الثذذذاني
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 .والتعاميم

التمييذذذذز بذذذذين القذذذذرار المسذذذذتمر واألعمذذذذال  :المطلذذذذا الثالذذذذث

 .التحضيرية

 .لسلطة التقديريةعالقة القرار اإلداري  المستمر با:المبحث الخامس

 

 آثار القرار اإلداري المستمر: الفصل الثاني

 :مباحث أربعةويشتمل على  

 .تجدد األ ر النظامي :لالمبحث األو

 .المسئولية الجنائية عن القرار اإلداري المستمر :المبحث الثاني

 .المسئولية التأديبية عن القرار اإلداري المستمر :المبحث الثالث

التعذذذويض عذذذن القذذذرار اإلداري المسذذذتمر فذذذي الفقذذذه  :المبحذذذث الرابذذذع

 :إلى مطلبينوينقسم , والنظام 

 :وفيه  ال ة فروع,المسؤولية على أساس الخطأ:المطلا األول

 .ركن الخطأ:الفرع األول

 .ركن الضرر: الفرع الثاني

 .عالقة السببية بين الخطأ والضرر:الفرع الثالث

لمخذذاطر عذذن القذذرار المسذذؤولية علذذى أسذذاس ا :المطلذذا الثذذاني

 .اإلداري المستمر

 الطعن في القرار اإلداري المستمر: الفصل الثالث

 :ويشتمل على خمسة مباحث 

مفهذذوم الطعذذن فذذي القذذرار اإلداري المسذذتمر فذذي الفقذذه  :لالمبحذذث األو

 .والنظام
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 .إجراءات الطعن في القرار اإلداري المستمر :يالمبحث الثان

 .قرار اإلداري المستمرالحكم في ال :المبحث الثالث

 .آ ار الحكم في القرار اإلداري المستمر :المبحث الرابع

 .كيفية تنفيذ حكم إلداء القرار اإلداري المستمر :المبحث الخامس

 

 .تطبيقات القرار اإلداري المستمر في الفقه والنظام: الفصل الرابع

 :ويحتوي على ستة مباحث 

 .قرار المنع من السفر :لالمبحث األو

 .رفض تنفيذ األحكام القضائية :المبحث الثاني

 .المنع من التصرف واالنتفاع بالممتلكات :المبحث الثالث

 .شطا األسماء من السجالت والقوائم :المبحث الرابع

 المطالبات المالية :المبحث الخامس

 .رفض التراخيم :المبحث السادس

 .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة

 .المصادر

 .الفهارس
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 التمهيد

 

 :ويشتمل على مبحثين

 :وفيه أربعة مطالا .مفهوم القرارات اإلدارية وخصائصها :المبحث األول

 .والنظام ,والفقه,التعريف بالقرار في اللغة :المطلب األول

 .والنظام ,التعريف باإلدارة في اللغة والفقه :المطلب الثاني

وينقسذذم علذذى  ,والنظببام,الفقببه القببرار اإلداري فببيتعريببف  :المطلببب الثالببث

 :فرعين

 .القرار اإلداري في االصطالح الفقهي :الفرع األول

 .القرار اإلداري في النظام :الفرع الثاني

 خصائص القرار اإلداري :المطلب الرابع

 .أنواع القرارات اإلدارية :المبحث الثاني
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 المبحث األول

 فهوم القرارات اإلدارية وخصائصهام

 

 المطلب األول

 والنظام ,والفقه ,التعريف بالقرار في اللغة

 

 ,والمطمذذئن مذذن األرض ,مذذا قُذذره فيذذه ,بفذذتح القذذاف والذذراء :القببرار لغببة 

 . (1)ومنه يوم القره وهو يلي يوم النحر ألنهم يقرون فيه بمنى

والقذذرار فذذي المكذذان االسذذتقرار فيذذه تقذذول قذذررت بذذالفتح أقذذروا قذذرارا  

وقررت الشيء جعله في قراراه وقذرر عنذد الخبذر  ,أر قراراوبالكسر  ,وقروا

 .(2) وقرر غيره أي حمله بالحق حتى أقر به وأقر دخل فيه ,حتى استقر

فهو في اللدة بمعنى االستقرار واالطمئنان والحمل على الحق والدخول  

ى مذا فيذه مذن المصذلحة واسذتقر رأيذه علذ ,فيه فكأن من أصذدر القذرار اطمذئن

 .دخل في تنفيذ هذا القرار أو يدخل الناس فيهفي ,العامة

فذي عذدة  (القذرار) فإن الفقهاء استعملوا لفذ  ,أما في االصطالح الفقهي

 :منها ,معان

إذا حصذذل فذذي ) :(3)جذذاء فذذي شذذرح منتهذذى اإلرادات ,القذذرار بمعنذذى األرض -

 ,هواء إنسان غصن شذجر غيذره لزمذه إتالتذه ليخلذي ملكذه الواجذا إخذالؤه

                                 

 ,ةمؤسسذة الرسذال, هذـ4140:ط,  القذاموس المحذيط, ض الفيذروت أبذاديمجد الدين دمحم بذن يعقذو( 1)

 :592. 

 .528:  ,لرسالةمؤسسة ا, مختار الصحاح,بن أبي بكر الراتي تين الدين دمحم( 2)

 .418/2, بيروت, م4996, عالم الكتا , شرح منتهى اإلرادات, منصور بن يونس البهوتي (3)
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 .وهذا موافق للمعنى اللدوي السابق بيانه ,(بع للقراروالهواء تا

 :جذذذاء فذذذي حاشذذذية ابذذذن عابذذذدين ,القذذذرار بمعنذذذى الثبذذذوت وعذذذدم االنفصذذذال -

وهذذو كسذذابقه يعذذود  (1)(مذا وضذذع ال ليفصذذل كالبنذاء:المتصذل اتصذذال قذذرار)

 .على المعنى اللدوي

 بذوت  ويقصذدون بذه ,(2)حذق القذرار:فيقولذون ,(حق)القرار مضافا إلى لف   -

 .فهو حق التمسك بالعقار ,حق االنتفاع بالعقار المستأجر

إال أن الباحذث عبذذد العزيذذز بذذن سذذطام عذذرف القذذرار باعتبذذاره الشذذرعي 

الخيذار  :أعرف القذرار المعتبذر شذرعا بأنذه) :حيث قال, بتعريٍل جدير بالذكر

 .األبرأ للذمة

ون إكذذراه يفهذذم منذذه أن للمكلذذل القذذدرة علذذى الفعذذل بإرادتذذه د: فالخيذذار

كمذذا هذذو مقذذرر عنذذد  ,فالقذذدرة علذذى االختيذذار أحذذد شذذروط التكليذذل  ,ملجذذ 

 ,وجذه موافذق ألمذر الشذارع  :ويدخل في ذلك الفعذل ذو الذوجهين ,األصوليين

موافقذة الفعذل ذي ) :فالصحة عند األصوليين هي ,ووجه مخالل ألمر الشارع

 .(الوجهين ألمر الشارع

وهذو  ,مذل هيئتذه بحسذا مذا يذراد لذهيدخل الخيذار علذى أك :وقول األبرأ

 .الخيار الصحيح المشروع بأصله ووصفه وفي اتخاذه تحقيق ألعلى المنافع

يخرر الخيار الذي لم تشدل به الذمة بما يذراد لذه اإلبذراء  :وبقولنا للذمة

                                 

حاشذذذذية رد المحتذذذذار علذذذذى الذذذذدر المختذذذذار شذذذذرح تنذذذذوير , دمحم أمذذذذين الشذذذذهير بذذذذابن عابذذذذدين(1)

 .1/502, هـ 4086, صطفى البابي الحلبي مطبعة م,األبصار

 ,بيروت, م4982,دار الكتاض العربي, في ترتيا الشرائع بدائع الصنائع, عالء الدين الكاساني (2)

6/251. 

 .1/131, مرجع سابق, حاشية ابن عابدين
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 .(1)(ومتخذ القرار باقية ذمته على البراءة األصلية من هذا الخيار

فذي األسذاس الحكذم الذذي يصذدر مذن  :والقرار في مصطلح أهل النظبام 

 ذذم تديذذر العذذرف القذذانوني   ,(2) كمحكمذذة االسذذتئناف ,الهيئذذات القضذذائية العليذذا

وأصذبح مذا يصذدر مذن  (حكذم)فأصبح ما يصدر من  الهيئات القضذائية يسذمى

ومذذذن المعلذذذوم أن المنظمذذذين لذذذم يهتمذذذوا . (قذذذرار)السذذذلطات اإلداريذذذة يسذذذمى

 القذرار اإلداري مركبًذامصذطلح إنما اهتموا بو ,بمصطلح القرار بشكله المفرد

(3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

مطذابع جامعذة اإلمذام دمحم ابذن سذعود , , تخذاذ القذرار للمصذلحةا,عبدالعزيز بن سذطام آل سذعود (1)

 .295-292:  ,م2335,هـ4126,الرياض,اإلسالمية

 ,الريذاض ,المعهذد العذالي للقضذاء, بحث تكميلذي,تسبيا القرار اإلداري , حيىالي بن عبدهللا دمحم(2)

 .46:  ,هـ4125

 .من هذا البحث 23, 49:   :انظر( 3)
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 المطلب الثاني

 والنظام, اإلدارة في اللغة والفقهلتعريف با

 

  :اإلدارة في اللغة

 .أحذاط بذه :وأدار األمذر .تعاطذاه :وأدار الشذيء .دار :أدار إدارة الشيء

ه أن يتركه وصذرف طلا من :وأداره عن حقه .حاول إلزامه إياه :وأداره عليه

 :وأداره عن األمر وأداره عليذه وداوره .أدار :االسم والمصدر :واإلدارة .عنه

 . (1)الوصه

 .(2) إذا طلب  منه تركه :وأدرته عن األمر 

الوسيط عدة معان لإلدارة بحسا ما تضاف إليه كلمذة  المعجموجاء في 

 ,جعلهذا تذدور :جلذةوإدارة الع ,لفهذا :إدارة العمامة علذى الذرأس :من ذلك,أدار

 .(3) اإلشاحة به :وإدارة الوجه

 .جعل الشيء يدور فهي إذاً 

 

  :وفي االصطالح الفقهي

وإنمذذذا ذكذذذروه ضذذذمن أحكذذذامهم  (اإلدارة) لذذذم يعذذذرف الفقهذذذاء مصذذذطلح 

 :ومن ذلك ,وآرائهم الفقهية في بعض المسائل

ل ن الوصي يقوم بعدة أعمذاأمن  ,ما ورد حول حديثهم عن الوصي وعمله -4

                                 

 .535 ,القاموس المحيط( 1)

 1/291,لسان العرض( 2)

مجمع اللدة العربية بجمهوريذة مصذر :تحقيق,491: ,المؤلفينلمجموعة من ,المعجم الوسيط (3)

 بدون سنة نشر,دار الدعوة, العربية
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منهذذا النظذذر فذذي شذذؤون األوالد الصذذدار وأمذذوالهم بحذذث يذذؤتمن فذذي إدارة 

 .(1) إلى آخر كالمهم حول ذلك ,أموالهم والتصرف فيها

حذذديثهم عذذن نذذاظر الوقذذل ومذذا يقذذوم بذذه مذذن إدارة الموقذذوف والقيذذام عليذذه  -2

 .(2)وتدبير شؤونه

حيذث أنذه ,والمهمات التي تقع على عاتقه, كالمهم عن قائد الجيش وصفاته -0

يذدير شذؤون , ابتذا,شذجاعا,مجتهذدا فذي أحكذام الجهذاد ,ال بد أن يكذون دينًذا

 .(3)الحرض وإدارة المعارك

 ,فالنذذاظر يذذرى أن الفقهذذاء اسذذتعملوا هذذذا المصذذطلح فذذي عذذدة مواضذذع

فالوصذي يتذولى مذال  ,والجامع بينها استعمالها فذي تذولي شذؤون مذال وأعمذال

وقائذد الجذيش  ,ن الموقذوف والقيذام عليذهوالناظر يتولى شذئو ,الصبي وأعماله

ومذا ذكذر هنذا إنمذا هذو علذى سذبيل المثذال ال  ,يتولى أعمال المعذارك وشذئونها

 . الحصر

: يقذول تعذالى ,تقلذا الحذال :وقد جاء مصطلح اإلدارة في القرآن بمعنى

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ (52/المائذذذذذدة), ظهذذذذذور  :الذذذذذدائرة :يقذذذذذول الطبذذذذذري

 .(4)المشركين عليهم

                                 

شذمس , 1/155, الشذرح الكبيذر علذى مختصذر خليذل, أبي البركات أحمد بن دمحم الذدردير:انظر( 1)

 .22/468,هـ4136, دار المعرفة , المبسوط, الدين السرخسي

مواهذا الجليذل لشذرح مختصذر , ربذي المعذروف بالحطذاضأبي عبذدهللا دمحم بذن عبذدالرحمن المد

 6/132, هـ4098,بيروت, دار الفكر , خليل

 1/158, مرجع سابق, حاشية ابن عابدين( 2)

 .43ر, 1: , مرجع سابق, المبسوط( 3)

, 542/ 8, تفسذذير الطبذذري-جذذامع البيذذان فذذي تفسذذير القذذرآن, دمحم بذذن جريذذر أبذذو جعفذذر الطبذذري( 4)

= 
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ۆ    ۆڭ  ۇ  ۇ   ڭه   ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  :ل تعالىويقو

وينتظرون بكم الدوائر أن تدور بها  :يقول الطبري ,(98/التوبة) ۈ  ۈ  ٴۇ  

 .(1)وغلبة عدو لكم ,ونفي محبوض ,األيام والليالي إلى مكروه

نتيجذة تديذر  ؛لذإلدارة أما أهل النظام فإنهم لم يتفقوا علذى تعريذل محذدد

 .أو تباين اهتمامات سدنتها ,اإلدارةطبيعة 

وإليك بعضا من تلك التعريفات التي ال يسلم بعضها من النقد والمناقشذة 

 :واالعتراض

 .(2)عملية تنظيم واستخدام الموارد لتحقيق أهداف محددة :فقيل

 .(3)تنفيذ األعمال بواسطة آخرين :وقيل

 .(4)الوسيلة التي تنفذ األعمال بواسطة اآلخرين :وقيل

عملية تنظيمية تستخدم الموارد  :وأرى أن التعريل المناسا أن اإلدارة

 .لتحقيق أهداف محددة على أفضل وجه

 

 

 

                                 
= 

 هـ4123,مؤسسة الرسالة

 .44/600تفسير الطبري( 1)

 .بدون سنة نشر,40, , اإلدارة, إجالل عبد المنعم وآخرون/د( 2)

 .بدون سنة نشر, دار المسيرة23: ,.اإلدارة علم وتطبيق, دمحم رسالن وجميلة جاد هللا /د (3)

 .ربدون سنة نش,دار الفكر العربي, 0: , نظام اإلدارة في اإلسالم , القطا دمحم الطا/د( 4)



 التمهيد

 48 

 المطلب الثالث

 والنظام, القرار اإلداري في الفقهتعريف 

 

 .القرار اإلداري في االصطالح الفقهي :الفرع األول

ر اإلداري لذذذم يتطرقذذذوا إلذذذى تعريذذذل القذذذرا -رحمهذذذم هللا- إن الفقهذذذاء

 ,باعتباره مصطلحا فنيا خاصا؛لكونه مصطلح جديد لم يكن معروفا فذي وقذتهم

بذل إنذه تطذرق ,وليس معنى هذا أن الفقه اإلسالمي لذم يعذرف القذرار اإلداري 

وواليذة القضذاء تنعقذد بذه )يقذول المذاوردي ,إليه وعرفه بديذر هذذا االصذطالح

وهذذا هذو (مراسذلة ومكاتبذةالواليات مع الحضذور بذاللف  مشذافهة ومذع الديبذة 

 .جوهر القرار اإلداري وعينه

وقذذذد تعذذذرض مجموعذذذة مذذذن البذذذاحثين لتعريذذذل القذذذرار اإلداري فذذذي 

صذك صذادر ):فعذرف الباحذث دمحم اليحيذى القذرار اإلداري فذي الفقذه بأنذه,الفقه

ممن يملك الوالية بقصد إحذداث تدييذر فذي المصذالح المعتبذرة إمذا بإنشذائها أو 

 .(1)(ئهاتعديلها أو إلدا

تصذرف ):وعرف الباحث خالد اليوسل القرار اإلداري فذي الفقذه بقولذه

شذرعي صذادر مذذن اإلمذام أو مذذن ينذوض عنذذه بصذفته رئيسذذا للجهذات اإلداريذذة 

–السذذلطة التنفيذيذذة -المختلفذذة التذذي ترعذذى شذذؤون الفذذرد والجماعذذة فذذي الدولذذة

و للجماعذة ويقصد بهذا التصرف إحداث تديير في المصالح المشروعة للفرد أ

 .((2)وذلك إما بإنشاء مصلحة أو تعديلها أو إلدائها

 :وذلك ألمور), تعريل خالد اليوسل مرجوحا يرى دمحم اليحيى أنو

                                 

 .21 , حيىدمحم بن عبد هللا الي( 1)

 .45: ,  ,هـ4148,المعهد العالي للقضاء, أركان القرار اإلداري ,خالد بن دمحم اليوسل( 2)
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 .أنه ال حاجة لتقييد التصرف الشرعي ألنه في هذه الحالة ال يصح إلدائه -4

ومذن المعلذوم بذأن التعذاريل ,أجد أن هذا التعريل فيه تطويل ليس له وجه -2

 .(1) (تكون مختصرة بقدر اإلمكان

تعريل القرار اإلداري  أرجحلذا  ,وهذا نقد رائع ال لبس فيه بالنسبة لي

اث تديير في المصذالح صك صادر ممن يملك الوالية بقصد إحد :في الفقه بأنه

 .بإنشائها أو تعديلها أو إلدائها المعتبرة وذلك

ام وكل من ينوض عنه يدخل فيه اإلم :فالصك الصادر ممن يملك الوالية

 .بصفته رئيسا للجهات اإلدارية المختلفة

بإنشذذائها أو  اث تدييذذر فذذي المصذذالح المعتبذذرة وذلذذكبقصذذد إحذذد :وقولذذه

 ,فهذا هو المقصود من القرار اإلداري وهذا هو الهدف منذه :تعديلها أو إلدائها

أو  فالهذذدف تحقيذذق المصذذلحة بإحذذدى األمذذور الثال ذذة إمذذا باإلنشذذاء أو التعذذديل

فلذيس كذل مذن  ,ومع ذلك فإنه يمكن إلدذاء القذرار عذن طريذق القضذاء ,اإللداء

أصدر القرار يريذد المصذلحة الشذرعية ولذو كذان كذذلك لمذا ألدذي قذرار مطلقذا 

 . (2)ولكن الواقع خالف ذلك

 

 

 

 

 

 

                                 

 .24 , حيىدمحم بن عبد هللا الي( 1)

 .21-26: , حيىدمحم بن عبد هللا الي (2)
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 .القرار اإلداري في النظام :الفرع الثاني

داري وذلذذك تبعذذا اختلذذل شذذراح النظذذام اإلداري فذذي تعريذذل القذذرار اإل

الخذذذتالف الجهذذذة التذذذي ينظذذذر منهذذذا كذذذل مذذذنهم إلذذذى أركذذذان القذذذرار اإلداري 

وعناصره حيث أن النظام اإلداري علم حديث النشأة ومن أهم صفاته المرونة 

 ذم  بعذض التعذاريل التذي تناولهذا الشذراح  لذا سأذكر في هذذا الفذرع,والتطور

السذذعودي لتعريذذل  -مظذذالمديذذوان ال -قضذذاء اإلداريال إلذذى مذذا قذذرره تطذذرقأ

 . م أرجح التعريل األقرض, ,القرار اإلداري

منهذا المذنظم  -لم تتطرق التنظيمات والقوانين المتعلقة بالسلطة اإلداريذة

إلى تعريل القذرار اإلداري وتركذ  تعريفذه  إلذى كذل مذن الشذراح  -السعودي

 .مهمةوالقضاء وهو األمر الذي دعا الشراح والقضاء إلى القيام بهذه ال

إفصذاح  عذذن إرادة ) :فقذد عذرف بعذض الشذذراح القذرار اإلداري بقذولهم

 .(1)(منفردة يصدر من سلطة إدارية ويرتا آ ارا قانونية

إفصذاح جهذة اإلدارة بمذا لهذا مذن سذلطة ) :وعرف القذرار اإلداري بأنذه

ملزمة بمقتضى القوانين واللوائح عن إرادتها في ترتا أ ر معين يكذوم ممكنذا 

 .(2)(انوناوجائزا ق

اإلداري فذي حقيقتذه القذرار ):وعرف ديوان المظالم القرار اإلداري بأن

يتمثل في إفصاح جهة اإلدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سذلطة بمقتضذى 

                                 

 .م4911دار الفكر , 112 , الموسوعة اإلدارية في القانون اإلداري ,تين العابدين بكراتو/د( 1)

 .م4960مكتبة القاهرة الحديثة, 092: ,القانون اإلداري ,طعيمة الجرف/د( 2)
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 .(1)(النظام

إفصذذاح )ولقذذد انتقذذد بعذذض شذذراح النظذذام اإلداري تعريذذل القذذرار بأنذذه

السذذلبي وهذذو االمتنذذاع مذذن قبذذل وذلذذك ألنذذه ال يذذدخل القذذرار اإلداري (اإلدارة

وكذذذلك ,اإلدارة عذذن رأيهذذا أو إفصذذاح إرادتهذذا بالسذذكوت ويعتبذذر قذذرار إداري 

انتقذذد تعريذذل القضذذاء اإلداري للقذذرار اإلداري بأنذذه لذذم يقتصذذر علذذى تحديذذد 

المقصذذود بذذالقرار اإلداري ولكنذذه تعذذدى ذلذذك إلذذى التعذذرض لشذذروط صذذحة 

اإلداري يعد قرارا إداريذا حتذى ولذو شذابه القرار وإمكانية تنفيذه مع أن القرار 

 .عيا يجعله مستحقا للسحا أو اإللداء

 :العال السذذناري القذذرار اإلداري بأنذذهدلذذذلك فقذذد عذذرف الذذدكتور دمحم عبذذ

عمل قانوني يصدر من اإلدارة بإرادتها المنفردة ويترتا عليذه إنشذاء مركذز )

 .(2)(قانوني جديد أو تعديل أو إلداء مركز قانوني قائم

حيذث أن ,ال تخلذو مذن النقذد)أن جميذع التعذاريل السذابقة  الناظر يذرىو

كذذل تعريذذل ممذذا سذذبق يخلذذط بذذين عناصذذر وجذذود القذذرار اإلداري أي أركانذذه 

فقذذد يوجذذد القذذرار اإلداري علذذى  ,األساسذذية وعناصذذر صذذحته أو مشذذروعيته

ألن هذذذذه  الذذذرغم مذذذن عذذذدم تذذذوافر عناصذذذر صذذذحته أو شذذذروط مشذذذروعيته ؛

لذذذق بصذذذحة القذذذرار وسذذذالمته وخلذذذوه مذذذن العيذذذوض ال بوجذذذوده العناصذذذر تتع

ومن  م فإن تخلل أحد هذه العناصذر ال يترتذا عليذه سذوى أن يكذون ,وإنشائه

ومذن  ,هذا من ناحيذة,شروعية ويجوت الطعن فيه باإللداءالقرار معيبا بعدم الم

                                 

فذي القضذية رقذم ,الريذاض, ديذوان المظذالم,هذـ4121مجموعة األحكام والمبذادئ اإلداريذة لعذام  (1)

 .019: ,هـ4126ق لعام /291/0

 .م4980, مكتبة اآلالت الحديثة, 112:  ,أصول القانون اإلداري, دمحم عبالعال السناري/د( 2)
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ناحية أخرى فإن التعريل السابق يحصر أ ذر القذرار فذي نطذاق أضذيق بكثيذر 

و متفق عليه فقًها وقضاًء من أن أ ر القرار اإلداري قد يتمثذل فذي إنشذاء مما ه

وجذذود مذذن قبذذل أو إلدذذاء هذذذا مركذذز قذذانوني جديذذد أو تعذذديل مركذذز قذذانوني م

يمكن القذول بذأن الفقذه الحذديث يكذاد يجمذع علذى ,وترتيبا على ما تقدم ,المركز

إيجابذاً أو  ا الملزمذةتعبير جهة اإلدارة عن إرادته :تعريل القرار اإلداري بأنه

 ً  .(1)(بقصد إحداث أ ر قانوني معين سلبا

  

                                 

 .409:  , الوسيط في القضاء اإلداري, محمود عاطل البنا/ د(1)

 



 التمهيد

 20 

 المطلب الرابع

 صائص القرار اإلداريخ

 

لذه خصائصذه الذاتيذة التذي تميذزه عذن  اإلدارين القذرار أ همن المسلم ب

فذالقرار اإلداري يتميذز بأنذه  .غيره من األعمال التي تمارسها السلطة اإلدارية

كمذا , ناحية  من جانا اإلدارة بإرادتها المنفردة منعمل قانوني نهائي يصدر 

يرتذا  وإنه أخيرا,كسلطة إدارية وطنيه من ناحية  انيه  انه يصدر من اإلدارة

 .آ ارا قانونية معينه

 :شير إلى هذه الخصائم الثالث بإيجات فيما يليوأ

 :القرار اإلداري عمل قانوني نهائي بإرادة اإلدارة  المنفردة :أوال

يتميز به القرار اإلداري أنذه عمذل قذانوني والعمذل القذانوني هذو  اأول م

وهذذا األ ذر قذد , عبارة عن تعبير عن اإلدارة بقصذد ترتيذا أ ذر قذانوني معذين

 .و تعديله أو إلدائهصي أيتمثل في إنشاء مركز قانوني عام أو شخ

ويترتا على اعتبار القرار اإلداري عمال قانونيا يؤ ر إيجابيذا أو سذلبيا 

وجوض استبعاد األعمذال الماديذة لذإلدارة سذواء , فراد ل في المراكز القانونية 

أي إن األعمذذال , كانذذ  إراديذذة أو غيذذر إراديذذة مذذن عذذداد القذذرارات اإلداريذذة

,  ن قبيل القرارات اإلداريذةيجوت الطعن فيها باإللداء ألنها ليس  م المادية ال

 (1)قائمةونيه  تحدث أ را قانونيا مباشرا في مراكز قانوال

 :أمثلة األعمال المادية لإلدارة  ومن

                                 

, دار النهضذذة العربيذذة, , عناصذذر وجذذود القذذرار اإلداري دراسذذة مقارنذذة,رأفذذ  فذذوده/د: انظذذر( 1)

 .050:  ,م4999

 .523-548: , م4991,عيةدار الثقافة الجام,مبادئ القانون اإلداري, دمحم سعيد حسين أمين/د
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المختصذذون بحكذذم وظذذائفهم  اإلدارة فنيذذة التذذي يقذذوم بهذذا رجذذالاألعمذذال ال -

كإعذذذذداد التصذذذذميمات والرسذذذذومات الهندسذذذذية لمشذذذذروعات , كالمهندسذذذذين

 األشدال العامة 

 إلدارة وحدها والالمنشورات والتعليمات والقرارات التي تصدر من جانا ا -

تمذس  تحذدث أ ذرا قبذل األفذراد وال ألنهذا ال تعتبر مع ذلك قرارات إداريذه ؛

ومن أوضح األمثلة على ذلذك  .يحت  بها عليهم أو بمعنى أدق ال, مصالحهم

  .المنشورات والتعليمات التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للمرافق العامة

روعيتها حذذدا التذذي تبلذذغ درجذذة عذذدم مشذذ ةمشذذروعالاألعمذذال القانونيذذة غيذذر  -

 .يفقدها طبيعتها القانونية فتصبح أعماال ماديه

ومذن  اإلدارة األعمال غير القانونيذة التذي تقذع نتيجذة خطذأ مذن جانذا عمذال -

 .(1)أمثلتها حوادث السيارات وحوادث السكك الحديدية

يقصذذد و, اإلداري عمذذل قذذانوني نهذذائي فذذإن القذذرار, ومذذن ناحيذذة أخذذرى

ا دون يذقد صدر مذن السذلطة المختصذة بإصذداره قانونبنهائية القرار أن يكون 

وعلى ذلك فإن  .أن يكون بحاجة إلى تصديق أو اعتماد من سلطة إدارية أعلى

 ات إداريذةرارتعتبذر قذ ال رةنونية غير النهائيذة الصذادرة مذن اإلداااألعمال الق

 .نهائية

 ن اختيذارأيذرى  فذي هذذا الصذدد أن هنذاك جانبذان مذن الشذراح ويالح 

القرارات اإلدارية التي تقبذل الطعذن باإللدذاء غيذر  ىلداللة علل (النهائية) ةكلم

ن القرار قد يكون نهائيذا بالنسذبة لسذلطة معينذه وغيذر نهذائي بالنسذبة أل, موفق

كلمة التنفيذية بدال من النهائية بيذد ولهذا فإنه يقترح أن تستعمل , لسلطة أخرى

                                 

 .493-489: , النشاط اإلداري: عبدالعظيم عبدالسالم/أنس جعفر و د/د( 1)
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ي ننبالموضوع, ولذلك فذإ هائية تفيأن الكلمة الن جمهور الشراحرى مع أنني أ

فضل استعمال كلمة النهائية في وصل القرارات اإلدارية, تحقيقذا لالسذتقرار أ

وتجذذدر اإلشذذارة هنذذا إلذذى انذذه ال يحذذول دون نهايذذة القذذرار إمكانيذذة الذذتظلم منذذه 

, كما ال يحول دون أن يكذون القذرار نهائيذا, أن حددة قانونا خالل المواعيد الم

ان الجهة المختصة سحا القرار, كما أن القرار الذي صدر حكم يكون في إمك

بوقل تنفيذه يعتبر نهائيا طالما أن تنفيذه ممكن فذي أي وقذ  دون الحاجذة إلذى 

 . تصديق جهة أعلى

إلداري, فذذال ويتسذذاهل القضذذاء اإلداري إلذذى حذذد مذذا فذذي نهايذذة القذذرار ا

  .(1)دعوىة في القرار إال عند الحكم في اليتطلا تحقق هذه الصف

ومن الناحية  الثة, يتميز القرار اإلداري بأنه عمل قانوني نهائي يصدر 

باإلرادة المنفردة لإلدارة, أي انه يصذدر مذن جانذا واحذد ولذيس مذن جذانبين, 

وبذذذلك يتميذذز القذذرار اإلداري عذذن العقذذود اإلداريذذة, فهذذذه األخيذذرة وان كانذذ  

ونيذا يصذدر مذن جانذا اإلدارة, تتشابه مع القرار اإلداري فذي كونهذا عمذال قان

إال أنها تختلل عنه في أنها تصدر عن طريق اشذتراك إرادتذين, إرادة اإلدارة 

 .المتعاقدة من جانا وإرادة الشخم المتعاقد معها من جانا أخر

ألن وترتيبذذا علذذى ذلذذك, ال يجذذوت الطعذذن باإللدذذاء فذذي العقذذود اإلداريذذة, 

داري, ولكن يجوت الطعن في العقذد القرار اإل الطعن باإللداء ينصا فقط على

ن العقذد اإلداري قذد يتضذمن غير أ, اري عن طريق دعوى القضاء الكاملاإلد

القرارات تسمى  في حاالت عديدة, وقبل إن يتم إبرامه, قرارات إدارية, وهذه

ن يطعذن فذي ألة عن التعاقد, ولهذا فانه يجوت لدير المتعاقذد بالقرارات المنفص

                                 

 81-86: , مرجع سابق, طعيمة الجرف /د( 1)
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 .(1)لداءهذه القرارات باإل

صادرا باإلرادة نه ال يحول دون اعتبار القرار اإلداري أ الذكروجدير ب

إداريذذة فذذي إصذذدار القذذرار  أن يشذذترك عذذدة أفذذراد أو جهذذات المنفذذردة لذذإلدارة

ألنهذذم يمثلذذون إرادة واحذذدة هذذي إرادة السذذلطة اإلداريذذة فذذي مواجهذذة  اإلداري؛

انون اشذتراك إرادة مذن تتجذه كمذا أن تطلذا القذ, المخاطبين بأحكام هذا القرار

كتقذديم طلذا للحصذول علذى رخصذة قيذادة أو  إليه أحكام القذرار قبذل إصذداره

جنسية دولة مثال, أو اشتراط القانون موافقة من شمله القذرار اإلداري بث ذاره, 

كاستلزام القانون الموافقة على قرار التعيين بالوظائل العامذة مذثال دون قذرار 

كل ذلك ال يؤ ر في كون القرار اإلداري قد صدر باإلرادة  التكليل أو التجنيد,

تذدخل إرادة مذذن صذذدر القذرار فذذي مواجهتذذه, الن  المنفذردة لجهذذة اإلدارة ولمذذا

الطلا في الحالة األولى ال يمثذل سذوى عنصذر السذبا الذذي دفذع اإلدارة إلذى 

 انيذة تعتبذر شذرطا ر, وموافقذة صذاحا الشذأن فذي حالذة التدخل إلصدار القرا

 .(2)سريان قرار التعيين فقطل
 

 :القرار اإلداري يصدر عن اإلدارة باعتبارها سلطة إدارية وطنية: ثانيا

نه يصدر عن ره هي أة الثانية التي تميز القرار اإلداري عن غياصيالخ

اإلدارة بصذذذفتها سذذذلطة إداريذذذة وطنيذذذة, أي باعتبارهذذذا سذذذلطة عامذذذة تتمتذذذع 

 .إصدار القرارات اإلداريةبامتياتات وسلطات معينة ومنها سلطة 

والجهذذات أو السذذلطات اإلداريذذة التذذي تصذذدر القذذرارات اإلداريذذة هذذي تلذذك 

ات  السذذلطات التذذي تتبذذع احذذد أشذذخا  القذذانون العذذام الذذداخلي, سذذواء أكانذذ  سلطـذـذ

                                 

 .26: , مرجع سابق, طعيمة الجرف/د( 1)

 .511-516:  , أصول القانون اإلداري, ينسامي جمال الد/د( 2)
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يرهم, أو سذلطات إداريذة  وتراء وغــذ إدارية مركــزية مثل مجــلس الــوتراء والــذ

مرفقيذذه مثذذل المحافظذذات والمراكذذز والمذذدن واألحيذذاء ال مركزيذذة محليذذة كانذذ  أم 

والقرى والهيئات العامة, فكذل القذرارات التذي تصذدر عذن هذذه السذلطات اإلداريذة 

 .تعتبر قرارات إدارية

دي إلذذى يذذؤ واشذذتراط  كذذون القذذرار اإلداري يصذذدر مذذن سذذلطة إداريذذة

عذداد  عمذال السذلطة القضذائية مذنأوجوض استبعاد أعمال السذلطة التنظيميذة و

القذذذرارات اإلداريذذذة, ومذذذن  ذذذم ال يجذذذوت الطعذذذن باإللدذذذاء فذذذي أعمذذذال هذذذاتين 

 .(1)السلطتين كأصل عام

واسذذتثناء مذذن ذلذذك األصذذل العذذام, يجذذوت الطعذذن باإللدذذاء أمذذام القضذذاء 

اإلداري فذذي القذذرارات اإلداريذذة الصذذادرة مذذن البرلمذذان فيمذذا يتعلذذق بشذذئون 

رة مذذن رؤسذذاء المحذذاكم فيمذذا يتعلذذق المذذوظفين اإلداريذذين, أو القذذرارات الصذذاد

بشذذئون المذذوظفين اإلداريذذين, حيذذث إن  هذذذه  القذذرارات  وتلذذك ال عالقذذة لهذذا 

 .بالوظيفة التشريعية أو القضائية

وأخيرا فان اعتبار القرار اإلداري صادرا من سلطة وطنية يذؤدي عذدم 

اء جوات الطعن باإللداء ضد القذرارات الصذادرة مذن سذلطة أجنبيذة أمذام القضذ

نسذبة للقذرارات التذي تصذدر مذن جهذات الأمذا ب والسذعودي (2)المقارن اإلداري

 كذالقرارات الصذادرة مذن السذفراء وتتعلذق ,إدارية سعودية تعمذل فذي الخذارر

 :فانه ينبدي التفرقة بين حالتين لموظفين الذين يعملون في السفارةبا

انون األجنبذي, هذو القذالقرار  إذا كان مصدر سلطة السفير في إصدار: األولى

                                 

النظرية العامة ,عبدالدني بسيوني عبدهللا /د, 519-511,مرجع سابق, سامي جمال الدين:انظر (1)

 .م4993, اإلسكندرية, منشأة المعارف, 162: , في القانون اإلداري

 04-03: ,الدعاوى اإلدارية , أنس جعفر/د :انظر( 2)
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 .فال يخضع هذا القرار لرقابة القضاء اإلداري السعودي

لقرار إلى النظام السعودي, ففي هذذه إذا كان السفير يستند في إصدار ا :الثانية

الحالة يخضع مثل هذا القرار لرقابة القضاء اإلداري السعودي, وهذذه 

 . (1)التفرقة يأخذ بها القضاء اإلداري في السعودية

 

 :القرار اإلداري يرتب أثارا قانونية معينة: اثالث

نة, فإذا لم وأخيرا فان القرار اإلداري يتميز بأنه يرتا آ ارا قانونية معي

 ذذر قذذانوني مذذا, فانذذه يذذدخل فذذي نطذذاق األعمذذال الماديذذة يكذذن للقذذرار اإلداري أ

 .وليس األعمال القانونية

ركز قانوني جديد لم  ر القانوني للقرار اإلداري قد يمثل في إنشاء مواأل

مركز قذانوني قذائم بالفعذل, متذى كذان  يكن موجودا من قبل, أو تعديل أو إلداء

  .هذا األ ر ممكنا وجائزا قانونا

وبناء على ما تقدم, إذا كذان العمذل الصذادر مذن اإلدارة ال تترتذا عليذه 

لذك أ ار قانونية بالمعنى المتقذدم, فذال يجذوت الطعذن فيذه باإللدذاء, ومذن أمثلذة ذ

األوامر والتعليمات المصلحية التي تصدر من اإلدارة لمجرد تطبيذق القذانون, 

واألعمال التي تستهدف إ بات حالذة معينذة, واآلراء االستشذارية والمقترحذات 

 .  (2)ألنها غير ملزمة أو مجرد إجراء تمهيدي

 

                                 

فؤاد موسى .د,(دراسة مقارنة)القرارات اإلدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية:انظر( 1)

 .92: ,هـ4121,الرياض,معهد اإلدارة العامة,الكريمعبد

 .583-519: ,مرجع سابق: سامي جمال الدين/ د:انظر( 2)

 00: ,مرجع سابق, أنس جعفر /د
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 المبحث الثاني
 نواع القرارات اإلداريةأ

 

ومذذن  ,مذذن حيذذث تكوينهذذا ,ارات اإلداريذذةتوجذذد أنذذواع متعذذددة مذذن القذذر

 ,ومذن حيذث آ ارهذا ,ومن حيذث مذداها وعموميتهذا ,حيث رقابة القضاء عليها

 .ومن حيث طريقة تنفيذها ,ومن حيث وجودها النظامي

 :وسوف أستعرض فيما يلي هذه األنواع

 .القرارات اإلدارية من حيث تكوينها: أوالا 

 .قرارات بسيطة وقرارات مركبةتنقسم القرارات من حيث تكوينها إلى 

وتسذذتند إلذذى عمليذذة قانونيذذة  ,والقذذرارات البسذذيطة تتميذذز بكيذذان مسذذتقل

 .واحدة كالقرار الصادر بتعيين أحد الموظفين أو ترقيته أو إنهاء خدمته

أمذذا القذذرارات المركبذذة فهذذي التذذي تتكذذون مذذن مجموعذذة مذذن العمليذذات 

ضح األمثلة عليها القرار الصذادر ومن أو ,(1)القانونية تتم على مراحل مستقلة

وأمذا مذا :)حيث جاء في أحذد أحكذام ديذوان المظذالم مذا نصذه,بالقبول في الكلية

ذكره من وجود تعميد نائا الوتير بقبول ابنه ؛فإن قرار القبذول وإن كذان مذن 

اختصذذا  وتارة الذذدفاع أو مذذن يفوضذذه إال أنذذه لذذيس قذذرارا بسذذيطا يصذذدر 

قذرار مركذا مذن عذدة قذرارات متالحقذة ومرتبطذة بالقبول مباشرة منه ولكنذه 

ببعضها ويتعين أن تصدر في كل مرحلة من المراحل ليتوجه في النهاية قرار 

الوتير بذالقبول وتبذدأ هذذه القذرارات بقذرار فذتح بذاض القبذول وتحديذد مدتذه  ذم 

وإن ,...القرار بالقبول المبدئي للمتقذدمين واسذتبعاد مذن لذم تتذوفر فيذه الشذروط

                                 

, 122, 149:  , دراسذذة مقارنذذة,النظريذذة العامذذة للقذذرارات اإلداريذذة , سذذليمان الطمذذاوي/د (1)

 .م4994, مطبعة جامعة عين شمس
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بذالقبول لمتقدم في أي مرحلذة مذن هذذه المراحذل ال يعنذي إلذزام الذوتارة قبول ا

 .(1) (النهائي؛ألن القرار النهائي بالقبول هو نتار هذه القرارات 

 

ا   .القرارات اإلدارية من حيث الرقابة القضائية: ثانيا

إلدذاًءا -األصل العام أن تخضع جميع القرارات اإلداريذة لرقابذة القضذاء

ي أنه يجوت لكل فرد له مصلحة أن يطلا من القضذاء المخذتم أ ,-وتعويًضا

كمذذا يجذذوت لذذه أن يطلذذا  ,إلدذذاء القذذرار اإلداري إذا شذذابه عيذذا مذذن العيذذوض

إال أن  مذذة  ,التعذذويض عنذذه إذا كذذان قذذد أصذذيا بضذذرر مذذن القذذرار اإلداري

وهذذه  ,قرارات تصدر من السلطة التنفيذية وتكون بمنأى من الرقابة القضائية

وتعتبذر  ,والقضاء على تسميتها بأعمال السذيادة اإلداري ر الفقهرات استقالقرا

مبذدأ المشذروعية وهذذه األعمذال مذن ل السيادة هذي االسذتثناء الوحيذد مذن عماأ

ال تُسذال  أخطر مذا تتميذز بذه اإلدارة ألنهذا تسذمح لهذا بإصذدار قذرارات إداريذة

ا ضذد أي عمذل أي أن عمذل اإلدارة يكذون حصذين,عنها أمذام أي جهذة قضذائية

 .(2)قضائي سواء باإللداء أو بالتعويض

أما المنظم السعودي فقد نم في المذادة الرابعذة عشذر مذن نظذام ديذوان 

ال يجوت لمحاكم ديذوان المظذالم ) نهأهـ على 49/9/4128المظالم الصادر في 

وباسذذتقراء بعذذض األحكذذام  ,(...النظذذر فذذي الذذدعاوى المتعلقذذة بأعمذذال السذذيادة

أن  يمكذن  أن يتقذذرر ,بخصذو  أعمذال السذيادة ديذوان المظذالم الصذادرة عذن

الديوان أخذ بمعيار القائمة القضائية الذي ينم على أن أفضل وسذيلة لمعرفذة 

والتعذرف مذن خاللهذا علذى تلذك  ,أعمال السيادة هو اللجوء إلى أحكام القضذاء

                                 

 .4043: , هـ4126ق لعام /0200/4رقم القضية ,المبادئ اإلداريةمجموعة األحكام و (1)

 .29-28:  ,م2331,دار النهضة العربية, القرارات اإلدارية,أنس جعفر/د( 2)
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اء أي أن أعمذال السذيادة هذي تلذك األعمذال التذي يضذفي عليهذا القضذ ,األعمال

ومن  م يمكن القول أن المرجع لتحديد ما إذا كان عمذل مذا يعذد  ,(1)هذه الصفة

والجذدير بالذذكر أن  ,(2)من أعمال السيادة أم من األعمال اإلدارية هذو القضذاء

وذلك ألن اإلسالم يقوم على مبذدأ  ,الشريعة اإلسالمية ال تعترف بهذه النظرية

اإلسذذالمية دون تفريذذق وهذذذا خضذذوع الحكذذام والمحكذذومين ألحكذذام الشذذريعة 

 .(3)الخضوع يقتضي خضوع الجميع للرقابة بأنواعها المختلفة شعبية وإدارية

 .القرارات اإلدارية من حيث مداها وعموميتها:ثالثا

تنقسذم القذذرارات اإلداريذذة مذن حيذذث مذذداها وعموميتهذا إلذذى نذذوعين مذذن 

 .قرارات فردية وقرارات تنظيمية ,القرارات

هذو القذرار الذذي يتعلذق بفذرد أو مجموعذة مذن األفذراد  والقرار الفذردي

أو بواقعذذة معينذذة كذذالقرار الصذذادر بتوسذذعة شذذارع أو هذذدم  ,محذذددين بذذذواتهم

ومن األمثلة علذى القذرار الفذردي قذرار بمذنح عذالوة ألحذد  ,منزل آيل للسقوط

 .لموظفين أو تعيينه أو نقله أو ترقية مجموعة كبيرة من الموظفين

التنظيميذذذة والتذذذي تسذذذمى بذذذاللوائح فهذذذي تلذذذك القذذذرارات أمذذذا القذذذرارات 

الصذذادرة مذذن السذذلطة التنفيذيذذة والتذذي تتضذذمن قواعذذد عامذذة محذذددة وملزمذذة 

فهي تتشابه والقوانين مذن حيذث ,وتطبق على عدد غير محدد سلفا من األفراد 

                                 

 413-409: ,مرجع سابق , فؤاد دمحم موسى عبدالكريم/د( 1)

بيذذذة دار النهضذذذة العر,409: ,الرقابذذذة علذذذى أداء الجهذذذات اإلداري ,رمضذذذان دمحم بطذذذي /د( 2)

 .م4991,

, الرقابة على أعمال اإلدارة في الشريعة اإلسالمية والنظم المعاصذرة,سعيد عبدالمنعم الحكيم/د( 3)

 ,م4981,القاهرة,ر العربيدار الفك,463: 

ومبذذدأ العدالذذة الذذذي جذذاءت بذذه لشذذريعة اإلسذذالمية والسذذيرة النبويذذة وسذذيرة الخلفذذاء الراشذذدين 

 .هذه النظرية والتاري  اإلسالمي مليء بما يؤيد
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موضذذوعها ألنهذذا تتضذذمن كالقذذانون قواعذذد عامذذة ومجذذردة أي أنهذذا تخاطذذا 

وال تتعلذذق بفذذرد أو مجموعذذة  ,ن بذذذواتهم وإنمذذا بصذذفاتهمأشخاصذذا غيذذر معنيذذي

 ,على أنواع متعددة (1)وهذه القرارات التنظيمية أو اللوائح,أفراد محددين سلفاً 

ولذذذوائح  ,واللذذذوائح التفويضذذذية ,واللذذذوائح التنفيذيذذذة ,اللذذذوائح المسذذذتقلة :منهذذذا

 .(2)الضرورة

يختم بها ديذوان و اقابة قضائية ,وتخضع اللوائح لنوعين من الرقابة

عنذذدما يثذذار األمذذر فذذي مناتعذذة مطروحذذة أمامذذه  -المحكمذذة اإلداريذذة-م ـالمظالذذ

باإللداء أو التعويض وتمارس هذه الرقابة عندما تحتوي الالئحة نصا أو أكثر 

وتخذتم بهذا  واقابرة رسررواية. (3)يتضمن مخالفة ألحد األنظمة المعمول بها

وهذذا  جذد بهذا هذذا النذوع مذن المحذاكمفذي الذدول التذي يو- المحكمة الدسذتورية

وتخذتم المحكمذة  - النوع من الرقابة لم يطبق في المملكذة العربيذة السذعودية

وهذذه الرقابذة ال تمذارس , الدستورية بالرقابة على دستورية القذوانين واللذوائح

واختصذذا  المحكمذذة الدسذذتورية  ,إال إذا خالفذذ  الالئحذذة نصذذا فذذي الدسذذتور

 .(4)كل اللوائح أياً كان  السلطة التي أصدرت الالئحةيشمل كل القوانين و

 

 

 .القرارات اإلدارية من حيث آثارها: رابعاا

                                 

التشذريعات :ويطلق بعض علماء القضاء اإلداري على اللوائح أو القذرارات التنظيميذة مصذطلح( 1)

 .الفرعية

 .م4986, 163-159 , القضاء اإلداري, مصطفى أبو تيد فهمي/د( 2)

 هـ49/9/4128راجع المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم الصادر في ( 3)

 193  ,مرجع سابق, يد فهميمصطفى أبو ت/د( 4)
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و  ,القذذذرارات اإلداريذذذة مذذذن حيذذذث آ ارهذذذا إلذذذى قذذذرارات منشذذذئةتنقسذذذم 

 .قرارات كاشفة

وهذي التذي يترتذا  ,واألصذل العذام أن تكذون القذرارات اإلداريذة منشذئة

 .خدمة أحد الموظفين عليها إنشاء أو تعديل أو إنهاء

فهذه القرارات تنشأ من يوم صذدورها ويترتذا عليهذا آ ذار جديذدة ألول 

رات تعذذد قذذرارات تعذذد قذذرارات وأغلذذا القذذرا .مذذرة لذذم تكذذن موجذذودة مذذن قبذذل

 .منشئة

فهذذي تلذذك القذذرارات التذذي يقتصذذر أ رهذذا علذذى  ,أمذذا القذذرارات الكاشذذفة

 .ميةوتحقق أ ارها النظا ,إ بات حالة موجودة من قبل

ومذذن أمثلتهذذا القذذرار الصذذادر بفصذذل موظذذل الرتكابذذه جنايذذة أو جنحذذة 

وكذلك القذرار الصذادر بتأكيذد قذرار سذابق دون أن , مخلة بالشرف واالعتبار 

 .(1)يتضمن شيئًا جديدًا

 رهذذا مذذن حيذذث امتذذداد آ ةإلذذى تقسذذيم القذذرارات اإلداريذذ وذهذذا الذذبعض

ية والقرارات الوقتيذة والقذرارات القرارات الفور :القانوني إلى  ال ة فئات هي

 .المستمرة

فالقرارات الفورية هي تلك القذرارات التذي ترتذا أ رهذا القذانوني دفعذة 

كالقرار الصادر بإنهاء خدمات الموظذل ألي  ,واحدة  وال يتجدد بعدها إطالقا

إنهذذاء مركذذز -إذ يترتذذا عليذذه انقطذذاع العالقذذة النظاميذذة  ,سذذبا مذذن األسذذباض

وتتحقذق عمليذة قطذع عالقذة التوظيذل  ,بط الموظذل بذاإلدارةالتي تذر -قانوني

كما تعتبر قرارات التعيين  ,اً بدأدفعة واحدة ولمرة واحدة فقط وال تتجدد بعدها 

                                 

 54: , مرجع سابق ,أنس جعفر/د :انظر( 1)
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إذ يترتذذا محلهذذا إحذذداث مركذذز قذذانوني دفعذذة واحذذدة ولمذذرة  ,قذذرارات فوريذذة

 .واحدة فقط

لقذذانوني ويقصذذد بذذالقرارات الوقتيذذة تلذذك القذذرارات التذذي تحذذدث أ رهذذا ا 

 ,وقذرارات التذرخيم السذنوية ,لمدة معينة كقرارات التعيذين بوظيفذة متذدرض

يذذد الفتذذرة الزمنيذذة قذذد ورد فذذي القذذرار اإلداري نفسذذه أو دوال يهذذم أن يكذذون تح

 .أو قيمته القانونية (1)ورد في نم قانوني بقطع النظر عن طبيعته

ي إنتذار أ رهذا أما القرارات المستمرة فهي تلك القرارات التي تسذتمر فذ

ويتعذذين الكتسذذاض القذذرار صذذفة القذذرار ,دة ومحذذد غيذذر القانونيذذة فتذذرة تمنيذذة

وهذذذا مذذا سذذوف أبينذذه فذذي جنبذذات هذذذا  ,(2)المسذذتمر أن يتذذوفر فيذذه شذذرطان

 .(3)البحث

 .القرارات اإلدارية من حيث وجودها النظامي :خامساا

ت القذذرارات اإلداريذذة مذذن حيذذث وجودهذذا النظذذامي إلذذى قذذراراتنقسذذم 

والقذذرارات الصذذريحة هذذي تلذذك القذذرارات التذذي  ,صذذريحة وقذذرارات ضذذمنية

ويعتبر نفاذها مذن حذق اإلدارة مذن تذاري  اإلصذدار  ,تصدر من جانا اإلدارة

وهذا هو األصل العام في القرارات  ,من جانا السلطة المختصة بصفة نهائية

 .كما سلل البيان بالنسبة ألنواع القرارات اإلدارية,اإلدارية

تحذذدد  ,مذذا القذذرارات الضذذمنية فهذذي التذذي تسذذتنت  مذذن تصذذرف معذذينأ

 .حسبما نوضح فيما بعد اإلدارة التنظيمية المدة والنتيجة

                                 

 .فيما إذا كان دستور أو نظام أو الئحة( 1)

, 46العذذذدد, مجلذذذة الشذذذريعة والقذذذانون, علذذذي خطذذذار شذذذطناوي القذذذرار اإلداري المسذذذتمر/د (2)

 .220: , م2332يناير

 .المبحث الثالث من الفصل األول من هذا البحث:انظر( 3)
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م حيذث 4861وقد ظهرت فكرة القرارات الضمنية فذي فرنسذا منذذ عذام 

وجدت قاعدة تقضي بأن سذكوت اإلدارة عذن اتخذاذ موقذل إتاء مذا يقذدم إليهذا 

ولكن هذذا التسذاوي ال يكذون  ,ار اإلداري الصريحمن طلبات يتساوى مع القر

أمذذذا فذذذي المملكذذذة العربيذذذة ,(1)فذذذي الطعذذذون المقدمذذذة  أمذذذام القضذذذاء المخذذذتم

السعودية فإن أول إشارة للقرار الضمني جاءت بصذدور نظذام ديذوان المظذالم 

الدعاوى ): على أنه( ض)هـ حيث نص  المادة الثامنة في الفقرة4132في عام 

ي الشأن بالطعن في القرارات اإلدارية متى كان مرجذع الطعذن المقدمة من ذو

عدم االختصا  أو وجود عيا في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ 

ويعربررا فرري الررا القررااا . فذذي تطبيقهذذا أو تأويلهذذا أو إسذذاءة اسذذتعمال السذذلطة

جر  ااراا  افض التلطة اارااية أو امرناعها عن اتخاذ قااا كان مرن الوا

فذإن امتنعذ  اإلدارة عذن تلبيذة تظلذم ,(2) (طبقاً ل نظمة واللذوائح عليها اتخاذف

 . قدم إليها فإن هذا يعد قرارا ضمنيا بالرفض

 

 .القرارات اإلدارية من حيث طريقة تنفيذها: سادساا

تنقسم القرارات اإلدارية مذن حيذث طريقذة تنفيذذها إلذى قذرارات إداريذة 

 .(3) كررة يوميًاأساسية وقرارات إدارية مت

يعد هذا التقسيم نوعا من تقسيم القرارات اإلداريذة مذن تاويذة  وغالبا ما

                                 

 .52: ,مرجع سابق,أنس جعفر/د:انظر (1)

 

 هـ51/1/5041وتاري   15/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م نظام ديوان المظالم(2)

 .150-152: ,مرجع سابق, سليمان الطماوي/د( 3)
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وضح المقصود بكل نوع من هذه القرارات أوال  م أهميذة وأ ,(1)اإلدارة العامة

 .التفرقة بين هذين النوعين من القرارات

 : القرارات اإلدارية األساسية-

بنذاًء دة اإلداريذة فذي الجهذة اإلداريذة هي تلك القرارات التي تتخذها القيا

وتتصذل , وتتعلق بالموضوعات ذات الطبيعذة الهامذة لهذاعلى دراسات مسبقة 

هذذه القذرارات فذي الدالذا العذذم باألهذداف اإلسذتراتيجية للوحذدة اإلداريذة ولذذذا 

 .فإنها ال تتكرر في الحياة اليومية

 ,بعضإدمذذار بعذذض الوحذذدات بعضذذها بذذ مذذن هذذذه القذذرارات األساسذذية

كصدور القذرار بفصذل جامعذة الملذك  ,لتحقيق االستقالل الكامل لهذه الوحدات

مثذل هذذا , عذن التذي بالذدمام وتسذمية األخيذرة بجامعذة الذدمام باإلحسذاءفيصل 

القرار يحتار إلى دراسات شاملة من جانا الجامعذة والكليذات ووتارة التعلذيم 

 .العالي تمهيدا الستصدار القرار

 :اارية المتكررة يوميا القرارات اإلد-

القذذذذرارات اإلداريذذذذة اليوميذذذذة هذذذذي القذذذذرارات التذذذذي تصذذذذدر بصذذذذفة 

وال تمذس إسذتراتيجية ,وتتكرر في جميع المصذالح والوحذدات اإلداريذة ,يومية

 .الوحدة وال يترتا عليها تديير في سياسة الوحدة

وهذذذه القذذرارات غالبذذا مذذا تكذذون تنفيذذذا ألنظمذذة وقذذرارات سذذابقة بشذذكل 

 ,كقرار تنظيم اإلجاتات للعذاملين,وتصدر من القيادة الوسطى أو الدنيا تلقائي 

وقذرار تنظذيم ,والقرار بمنح رخصة ألحد األفراد في إطذار األنظمذة واللذوائح 

 .العمل الداخلي في األقسام المختلفة

                                 

-حيث يعبر عن هذين التقسيمين بالقرارات المرتبة ,  55: ,مرجع سابق,أنس جعفر/د:انظر( 1)

 .والقرارات غير المرتبة-ينيةيقصد بها القرارات الروت
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 .(1)القرار المضاد: ثامناا

رة اإلدارية يصدر من جانذا اإلدا القرار المضاد هو نوع من القرارات

واللذوائح ليحذل محذل قذرار سذابق مذن سذلطة ملزمذة بمقتضذى األنظمذة  اما لهب

 .ا بذلك القرار األولمنهي

ويراعى فيه األشكال واإلجذراءات التذي يذنم عليهذا فذي النظذام ويظذل 

 .القرار المضاد منفصال ومتميزا عن القرار األول

إلنهذاء  وبذلك يعد القرار المضاد أحذد الوسذائل التذي يمكذن جهذة اإلدارة

وسلطة اإلدارة في إصذدار القذرار المضذاد سذلطة مقيذدة ,قرار سليم صدر منها

فلذيس مذن حقهذا فذي أي وقذ  تشذاء أن تصذدر القذرار ,وليس  سذلطة تقديريذة 

وإال اعتبر ,هي به آ ار القرار السليم الذي غالبًا ما يكون قد تحصن لتنالمضاد 

ومذن ,إلدارية بمضذي المذدةذلك اعتداء صارًخا على فكرة تحصين القرارات ا

إذا صذدر قذرار بتعيذين أحذد األفذراد فذي  ,أوضح األمثلذة علذى القذرار المضذاد

 ,فال يجوت لذإلدارة أن تمسذه إذا صذدر سذليًما مسذتقالً كذل أركانذه,وظيفة عامة

تمذة للتعيذين فذي اللفال يتأ ر وضع الموظل بعد تعيينه بتدير بعض الشروط ا

ة إصذذدار قذذرار يسذذمى بذذالقرار المضذذاد إلنهذذاء فهنذذا تسذذتطيع اإلدار ,الوظيفذذة 

 :أي أننا أصبحنا أمام قرارين , الخدمة

قذرار : والثذاني ,ل بالتعيين سليم مذن الناحيذة القانونيذةيا أصقرارً : األول

أو قذذرار أصذذل يمذذنح ,مضذذاد بإنهذذاء الخدمذذة سذذليم أيضذذا مذذن الناحيذذة القانونيذذة

                                 

في مؤلفذه (bonard)رد رة القرار المضاد هو الفرنسي بوناجدير بالذكر أن أول من استخدم فك( 1)

 ذم تنذاول الموضذوع بالتفصذيل باسذ  , م4905القذانون اإلداري الذذي كانذ  أولذى طبعاتذه سذنة 

(basset) م4961في رسالته للدكتوراه بجامعة تولوت بفرنسا عام. 

 .-51: ,مرجع سابق, أنس جعفر/د:ظران
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بعذدم تجديذد التذرخيم وقرار مضذاد ,ترخيم ألحد األشخا  بمزاولة مهنة

 .أو إنهاء القرار األول

حيذث أن ,ري ويجا عدم الخلط بين القرار المضاد وقرار سذحا القذرار اإلدا

أما السذحا فذال يذرد إال علذى القذرارات ,  ار قرار سليم القرار المضاد ينهي أ

ويتذرك ,كما أن القرار المضاد يقتصذر أ ذره علذى المسذتقبل فقذط ,غير السليمة

أمذذا قذذرار السذذحا فإنذذه  ,ار التذذي تركهذذا القذذرار األول دون مسذذاس جميذذع اآل ذذ

ينهي كل آ ار القرار المسحوض من تاري  صدوره بحيث يعتبر القرار كأن لذم 

 .(1)يكن

                                 

- 58: ,مرجع سابق, أنس جعفر/د:انظر (1)
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 الفصل األول

 ماهية القرار اإلداري المستمر

 

 :ويتضمن خمسة مباحث

 .مفهوم القرار اإلداري المستمر في الفقه والنظام:المبحث األول
 :وينقسم إلى مطلبين ,المستمر أنواع القرار اإلداري:المبحث الثاني

 .القرار إليجابي المستمر:المطلب األول

 القرار السلبي المستمر:المطلب الثاني

 .نطاق القرار اإلداري المستمر :المبحث الثالث

وفيذذه  ال ذذة  ,تمييببز القببرار اإلداري المسببتمر عمببا يشببتبه بببه :المبحببث الرابببع

 :مطالا

وفيذذه  ,قببرار المسببتمر والتببدابير الداخليببةالتمييببز بببين ال:المطلببب األول

 : ال ة فروع

معيبببار التفرقبببة ببببين القبببرارات اإلداريبببة المسبببتمرة والتبببدابير  :الفبببرع األول

 .الداخلية

 .الطبيعة النظامية للتدابير الداخلية :الثانيالفرع 

 .يةموقف ديوان المظالم من التدابير الداخل :الثالثالفرع 

 ,التعباميم التمييبز ببين القبرار المسبتمر والمنشبورات و: المطلب الثاني

 :وفيه  ال ة فروع

 .المنشورات :الفرع األول

 .المنشورات والسلطة النظامية لإلدارة :الفرع الثاني

 .التعاميم :الفرع الثالث

 .التمييز بين القرار المستمر واألعمال التحضيرية: المطلب الثالث

 .عالقة القرار اإلداري المستمر بالسلطة التقديرية:امسالمبحث الخ
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 الفصل األول

 ماهية القرار اإلداري المستمر

 

 :تمهيد

يعذذذد القذذذرار اإلداري المسذذذتمر قذذذراًرا إداريًذذذا عاديًذذذا كبقيذذذة القذذذرارات 

والقذرارات .لكنه يتميز عن غيره باسذتمرار آ ذاره النظاميذة ,اإلدارية األخرى 

ها مذذن حيذذث امتذذداد أ رهذذا القذذانوني إلذذى  ال ذذة فئذذات اإلداريذذة يمكذذن تقسذذيم

وتجنبذذاً , (1) القذذرارات الفوريذذة والقذذرارات الوقتيذذة والقذذرارات المسذذتمرة:هذذي

القرارات اإلداريذة  -وهذا ما ذها إليه بعض الشراح-سوف أصنل (2)للتكرار

قذذرارات ذات أ ذذر حذذال :األولذذى ,مذذن حيذذث امتذذداد أ رهذذا القذذانوني إلذذى فئتذذين

فهذذوم وإللقذذاء مزيذذد مذذن الضذذوء علذذى م .قذذرارات مسذذتمرة :والثانيذذة ,ومباشذذر

 .هذا الفصلالقرار المستمر فقد خصص  له 

                                 

 .راجع المبحث الثاني من التمهيد( 1)

 .القرارات الفورية والوقتية والمستمرة (02-04)حيث بين  في الصفحة رقم ( 2)
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 المبحث األول
 إلداري المستمر في الفقه والنظاممفهوم القرار ا

 

تذذرتبط فكذذرة القذذرار المسذذتمر فذذي القذذانون اإلداري بذذركن المحذذل فذذي 

نوني الذذي يترتذا علذى القذرار حذاالً فالمحل هو األ ر القذا ,القرارات اإلدارية

فذذاأل ر النظذذامي الحذذال والمباشذذر هذذو معيذذار التمييذذز بذذين القذذرار ,(1)ومباشذذرة

وبذذين األعمذذال الماديذذة التذذي يتمثذذل محلهذذا دومذذا فذذي -كعمذذل قذذانوني–اإلداري 

كما أن هذا األ ر النظامي هو معيار التمييز بذين القذرار اإلداري ,نتيجة واقعية

التنظيم الداخلي كالنصائح واإلرشادات واإلجراءات اإلعداديذة وبين إجراءات 

 .التمهيدية كالتحقيقات اإلدارية وغيرها

ويتمثل محل القرارات الفردية الشخصذية أو الذاتيذة فذي إنشذاء أو إلدذاء 

ومحذل القذذرارات الشذرطية فذذي إسذذناد  ,أو تعذديل المراكذذز النظاميذة الشخصذذية

وعليه تقتضي مشروعية ,رد من األفرادمركز نظامي عام أو موضوعي إلى ف

المسذذتند فذذي -مذذا اسذذتقر عليذذه القضذذاء اإلداري السذذعوديوهذذذا  (2)محذذل القذذرار

فذذي تعريفذذه للقذذرار اإلداري أن يكذذون ممكنذذا وجذذائزا  -أنظمتذذه علذذى الشذذريعة

مما يعني أنه يشترط فذي األ ذر النظذامي للقذرار أن يكذون ممكنذا مذن  ,(3)قانونا

لكن استحالة تحقيذق األ ذر القذانوني يذؤدي إلذى ,احية أخرىا من نناحية وجائزً 

فذالواقع انذه لذيس لشذرط ,وليس إلذى عذدم مشذروعية محلذه,نفسه انعدام القرار 

ألنذه إذا  بذ  ؛إمكانية األ ر النظامي عالقة بعنصر المحل في القذرار اإلداري 

                                 

 .018: , سليمان الطماوي, مرجع سابق/د( 1)

 .018:  , المرجع السابق( 2)

 .رع الثاني من المطلا الثالث من التمهيديراجع الف( 3)
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ة مذذن الناحيذذ أل ذذر سذذواء مذذن الناحيذذة النظاميذذة أوعذذدم إمكانيذذة ترتيذذا هذذذا ا

ولكن ليس لعيا المحل في  ,أصبح القرار اإلداري منعدما ,الواقعية أو العملية

وإنمذذا النعذذدام هذذذا المحذذل أو بذذاألحرى لتخلذذل احذذد شذذروط ركذذن  ,هذذذه الحالذذة

ولكذن يشذترط لمشذروعية محذل القذرار أن يكذون  ,اإلرادة في القرار اإلداري 

 .(1)يحظرهأي أن النظام يجيزه أو على األقل ال  ,جائزا قانونا

اح القضاء اإلداري القرارات اإلداريذة والتذي يمكذن عليه قسم شُ  وبناءً  ره

 ,تقسيمها من حيث مدى استمرار تنفيذها إلذى قذرارات ذات أ ذر حذال ومباشذر

 .وقرارات مستمرة التنفيذ

والنذذاظر يجذذد أن األغلذذا األعذذم مذذن القذذرارات اإلداريذذة تعتبذذر قذذرارات 

وهذذذه القذذرارات ,سذتمرة أو منجذذزة أو وقتيذذة ذات أ ذر حذذال ومباشذذر أو غيذذر م

فهي تنت  آ ارها مباشذرة فذور , تستنفذ مضمونها أو موضوعها بمجرد تنفيذها

وال يستدرق تنفيذا مدة طويلة ومن أمثلذة القذرارات غيذر المسذتمرة , صدورها

والقذرار الصذادر بالترقيذة  ,القرار الصادر بالتعيين في إحدى الوظائل العامذة

والقذرار الصذادر ,لصادر بتوقيذع جذزاء تذأديبي علذى الموظذل العذاموالقرار ا,

فهذه القرارات تستنفد موضوعها بمجرد تنفيذذها مذرة ,بهدم منزل آيل للسقوط 

 .(2)وتتوقل عن إحداث آ ار قانونية بالنسبة للمستقبل,واحدة 

 أما بالنسبة للنذوع الثذاني مذن القذرارات وهذي القذرارات المسذتمرة فهذي

أي أنهذا ,تلك القرارات التي ال تستنفد مضمونها بمجذرد تطبيقهذا  :تعرف بأنها

                                 

قضذاء المالئمذة , سذامي جمذال الذدين/د, 222-224علي خطار شطناوي مرجع سابق /د: انظر( 1)

 .244: ,م4992اإلسكندرية , والسلطة التقديرية لإلدارة

 2331,دار النهضذذذذة العربيذذذذة, القذذذذرار اإلداري المسذذذذتمر ,عبذذذذدالعليم عبدالمجيذذذذد مشذذذذرف/د( 2)

 .19: ,م
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مذن طذرق  يذق أو بذثخرتحدث آ ارها بصفة متجددة وقائمة إلذى أن تنتهذي بطر

فيتجذدد أ رهذا بحكذم طبيعتهذا كلمذا  ,انقضاء القرارات اإلداريذة المقذررة قانونًذا

 يقدمذه متكذررة مذثال أو عنذد كذل طلذااستجدت مناسبة إصذدارها فذي مواعيذد 

ن و بعبذذارة أخذذرى فذذإن القذذرارات المسذذتمرة هذذي تلذذك القذذرارات صذذاحا الشذذأ

التي تحتمل استمرار تطبيقها ليس في الوق  الحاضر فحسا بل في المسذتقبل 

 ارهذا القانونيذة مذا دامذ  أي أنها تظل قابلة للتطبيق مستقبال ومنتجذة أل,كذلك 

قذررة النتهذاء القذذرارات أو يذزول وجودهذذا القذانوني بإحذدى الطذذرق الم لذم تلذغ

 .(1)اإلدارية

والقرار اإلداري المستمر باعتباره قراًرا إداريًا يخضع للنظذام القذانوني 

, للقذذرارات اإلداريذذة بصذذفة عامذذة إال مذذا يتعذذارض منذذه مذذع طبيعتذذه المسذذتمرة

 .والسيما ميعاد الطعن باإللداء

 :مسذذتمر بأنذذهوخالصذذة القذذول هنذذا أنذذه يمكذذن تعريذذل القذذرار اإلداري ال       

. القااا ااراا  الذ  يترسا في إنراج آثااف النظامية فرا  زمنية غيا محدر 

يكذون مقيذدا بفتذرة وال ,فال يرتا آ ارا نظامية مرة واحذدة فيكذون قذرارا عاديذا

    .تمنية محددة فيكون قرارا وقتيا

                                 

منشذأة المعذارف ,  011: , الوسذيط فذي دعذوى إلدذاء القذرارات اإلداريذة, سامي جمال الدين( 1)

نشذذذأة القذذذرار اإلداري السذذذلبي , عذذذادل الطبطبذذذائي/ومذذذا بعذذذدها د, م2331, 4ط, باإلسذذذكندرية

وما  03: , م4991يوليو , العدد األول, 06السنة, مجلة العلوم اإلدارية, وخصائصه القانونية

دار النهضذذة , النظذذام القذذانوني للميعذذاد فذذي دعذذوى اإللدذذاء دراسذذة مقارنذذة, رأفذذ  فذذوده/بعذذده د

 .85-81: , م4998العربية 
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 المبحث الثاني
 أنواع القرار اإلداري المستمر

 

باعتباره قذرارا إداريذا يخضذع للنظذام القذانوني  القرار اإلداري المستمر

للقذذرارات اإلداريذذة بصذذفة عامذذة ينطبذذق عليذذه التعريذذل السذذابق بيانذذه للقذذرار 

ومذذن  ذذم  فذذالقرار اإلداري المسذذتمر هذذو تعبيذذر اإلدارة  ,(1)اإلداري بوجذذه عذذام

بيذد أن القذرار , ومتجذددعن إرادتها الملزمذة بقصذد إحذداث أ ذر قذانوني معذين 

 : هما ,المستمر ال يتخذ صورة واحدة وإنما يتخذ إحدى صورتين اإلداري

 .القااا اايجابي السترسا :األولى الصوا 

 .القااا التلبي السترسا :  الثانيةالصوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 .راجع الفرع الثاني من المطلا الثالث من التمهيد( 1)
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 المطلب األول

 القرار اإليجابي المستمر

 

أي أن اإلدارة ,التعبير عن اإلرادة مذن جانذا اإلدارة قذد يكذون صذريحا

ه عذن إرادتهذا بصذورة إيجابيذة وملموسذة بحيذث يسذتطيع ذوو الشذأن تفصح في

التعرف على وجود القذرار عبذر دالئذل ظذاهرة للعيذان ومؤشذرات خارجيذة ال 

سواء صدر القرار بالموافقة علذى  ,تدع مجاال للظن أو االفتراض أو التخمين 

ويطلذذق علذذى القذذرار الصذذريح  ,طلبذذات ذوي الشذذأن أو بذذرفض هذذذه الطلبذذات

ألن اإلدارة قذذد اتخذذذت حيذذال الطلبذذات المقدمذذة إليهذذا مذذن ,ار اإليجذذابي القذذر

ومذن  ,األفراد موقفا إيجابيا أبدت فيه رأيها صراحة سذواء بذالقبول أو الذرفض

القذذرار الصذذادر مذذن اإلدارة ,األمثلذذة علذذى القذذرار اإلداري اإليجذذابي المسذذتمر 

عذل المذواطن ممذا يج, بوضع أحد األشذخا  فذي قذوائم الممنذوعين مذن السذفر

الذي وضع اسمه في تلك القوائم ممنوعا من السفر ما دام اسذمه مقيذدا بذالقوائم 

وال شك أن هذا القرار له آ ار بالدذة الخطذورة علذى حيذاة المذواطن  ,المذكورة

 .(1).ومصالحة المادية واألدبية

مذذن  تطبيقذذا أو أكثذذروفذذي الفصذذل األخيذذر مذذن هذذذا البحذذث سذذوف أذكذذر 

بشأن القرارات اإلدارية الصادرة   ن مجلس الدولة المصريوم ديوان المظالم

 .يهاف وأحكام القضاء اإلداريبالمنع من السفر 

 

 

                                 

 .01, 06: , دار النهضة العربية, المنع من السفر, نعيم عطية/د( 1)
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 المطلب الثاني

 لقرار السلبي المستمرا

 

إن القرار اإلداري السلبي كمصطلح قذد نشذأ فذي فرنسذا كذرد فعذل علذى 

ا لتلك الطلبات وتجاهله ,(1)صم  اإلدارة وسكوتها إتاء الطلبات المقدمة إليها

بل قد  ,بعد اتخاذ قرارات بشأنها مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالح األفراد

يشل قدرتهم علذى ممارسذة بعذض حقذوقهم األساسذية التذي كفلهذا لهذم الدسذتور 

والذي يذدفع اإلدارة إلذى اتخذاذ هذذا الموقذل السذلبي هذو أن األفذراد ال ,والنظام

لعذدم وجذود تعبيذر  ,القضذاء اإلداري يستطيعون التصذدي لذه برفذع األمذر إلذى

صريح عن إرادة اإلدارة وبذلك تحمي اإلدارة نفسها مذن المسذؤولية بالتزامهذا 

وتجاهلها لهذذه الطلبذات بمظنذة عذدم محاسذبتها علذى ,جانا الصم  والسكوت

 .ذلك

وال ريذذا أن تذذرك الحريذذة الكاملذذة لذذإلدارة فذذي عذذدم الذذرد علذذى طلبذذات 

أن يكذذون فذذي إمكذذان األفذذراد اللجذذوء إلذذى القضذذاء  األفذذراد المقذذدم إليهذذا دون

يقتضي أن يذؤدي إلذى خلذق حالذة مذن حذاالت إنكذار العدالذة فضذال عذن إهذدار 

 ةومن هنا جاءت فكرة إنشاء نظذام القذرارات اإلداريذ ,حقوق األفراد األساسية

لتحقيذذذق التذذذواتن بذذذين المصذذذالح التذذذي تسذذذعى اإلدارة إلذذذى تحقيقهذذذا ,السذذذلبية 

ويؤدي هذا النظام إلى أن سكوت اإلدارة والتزامها الصم   ,ادومصلحة األفر

تجذذاه الطلبذذات المقدمذذة إليهذذا خذذالل مذذدة معينذذة يسذذاوي مذذن الناحيذذة النظاميذذة 

إصدار قرار إداري بالرفض يمكن الطعن عليه أمام القضاء اإلداري أو قرارا 

                                 

 .1: , مرجع سابق, عادل الطبطبائي/د( 1)
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ي م فذ4861وهكذا ظهرت إلى الوجود عذام ,(1)إداريا بقبول الطلا أو الموافقة

ن بحذذث الطلذذا المقذذدم إليهذذا فتذذرة معينذذة فرنسذذا قاعذذدة أن سذذكوت اإلدارة عذذ

يساوي والدة قذرارا إداري بذالرفض يمكذن لصذاحا الشذأن الطعذن عليذه أمذام 

 ذم توسذع ,م 2/2/4861ادر فذي القضاء اإلداري وذلك بموجا المرسوم الصذ

الثالثذذة مذذن مذذن خذذالل الذذنم عليذذه فذذي المذذادة ,فذذي تقريذذر هذذذه القاعذذدة  المقذذنن

والمذادة األولذى مذن القذانون الصذادر فذي , م 41/1/4933القانون الصادر في 

م وكذذل هذذذه التنظيمذذات الفرنسذذية تتعلذذق بذذالطعن فذذي القذذرارات 44/4/4965

وبناءا على ما سبق ذكره فإنه عندما تلتزم الجهة اإلدارية الصذم  ,(2)اإلدارية

تهذا بوسذيلة خارجيذة أو بأيذة ولم تعبر عذن إراد,أو السكوت إتاء موقل معين 

علذى الذرغم مذن أن المذنظم قذد ألزمهذا باتخذاذ , إشارة يفهم منهذا اتجذاه قصذدها

أي أن هنذذاك التزامذذا قانونيذذا علذذى اإلدارة مذذن قبذذل المذذنظم بضذذرورة  ,القذذرار

 ,إال أنها لم تتدخل والتزم  جانذا الصذم  والسذكوت,إلصدار القرارالتدخل 

رار كذذان مذن الواجذذا علهذذا اتخذاذه وفقذذا ل نظمذذة فامتنذاع اإلدارة عذذن اتخذاذ قذذ

وهذذذذا األخيذذذر يعتبذذذر قذذذرارا  ,هذذذو جذذذوهر القذذذرار اإلداري السذذذلبي ,واللذذذوائح

مستمرا طالما أن اإلدارة مستمرة فذي امتناعهذا عذن اتخذاذ القذرار علذى الذرغم 

أي أن اختصا  اإلدارة هنا يكون مقيدا وليس  ,من إلزام المنظم لها بإصداره

 . (3)تقديريا

والتعبير عن اإلرادة يكون بدالئل ومؤشذرات خارجيذة إيجابيذة كمذا هذو 

ويذتم بذدالئل ومؤشذرات سذلبية كمذا هذو الحذال فذي ,الحال فذي القذرار الصذريح

                                 

 .64: , مرجع سابق, عبدالعليم عبدالمجيد مشرف/د( 1)

 .62: , مرجع سابق, عبدالعليم عبدالمجيد مشرف( 2)

 .480, 482: , مكتبة الجالء الجديدة, القضاء اإلداري قضاء اإللداء , عبدالفتاح حسن/د( 3)
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ففي كل األحوال هنذاك إفصذاح عذن اإلرادة المنفذردة لذإلدارة  ,القرار الضمني

دي أي ألن القذذرار اإلداري هذذو دائمذذا عمذذل إرا,يكشذذل عذذن اتخذذاذ قصذذدها 

قصدي تتوافر فيه صفة العمذد مصذداقا لتعريذل القضذاء لذه بأنذه إفصذاح جهذة 

ولكن مثل هذا التكييل يكذون  ,...اإلدارة عن إرادتها بقصد إحداث أ ر قانوني

سذذوي فذذي األ ذذر بذذين التعبيذذر اإليجذذابي ذي ألنذذه ي ,غيذذر مقنذذع وغيذذر منطقذذي

فذالكالم ,ن بينهما المظهر الخارجي وبين الصم  والسكوت رغم التناقض البي

والحركذة تتذرك  , ذرا يعني أن الصم  ال ينت  مثل هذذا األذينت  ا ر معينا وه

فكيذل إذن يتحقذق  ,إذن السكوت ال يولد إال السكوت وال أ ر سذواه,نا أ را معي

العنصذذر األول مذذن عناصذذر وجذذود القذذرار اإلداري والمتعلذذق بحتميذذة التعبيذذر 

 عن اإلرادة في القرار السلبي؟

فهذذو الذذذي أضذذفى علذذى ,م فقذذطالجذذواض أن ذلذذك يتحقذذق بذذإرادة النظذذوا

السذذكوت وصذذل التعبيذذر السذذلبي وهذذو الذذذي جعذذل منذذه قذذرارا إداريذذا بشذذروط 

ولذذوال تذذدخل المذذنظم بذذالنم علذذى ذلذذك وبفذذرض الشذذروط الواجذذا  ,معينذذة

فما هو  ,إداري هنا لما أمكننا االعتراف بوجود قرار توافرها في هذا السكوت

 ظم للقرار اإلداري السلبي؟النم المن

م ديذوان امن نظ( ض/40)يالح  في هذا الصدد أن المادة أنه : والجواض

يعتبذذذر فذذذي حكذذذم القذذذرار اإلداري رفذذذض السذذذلطة ):المظذذذالم نصذذذ  علذذذى انذذذه

اإلداريذذة أو امتناعهذذا عذذن اتخذذاذ قذذرار كذذان مذذن الواجذذا عليذذه اتخذذاذه طبقذذا 

 . (1)(ل نظمة واللوائح

دة السذذند النظذذامي الوحيذذد لوجذذود القذذرار السذذلبي فهذذم مذذن هذذذه المذذاوي 

                                 

وتذاري   18/نظام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكذي رقذم م (1)

 .هـ49/9/4128
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وسذذوف أتذذولى شذذرح العنصذذرين األساسذذين الحقذذا فذذي شذذروط وجذذود القذذرار 

 .المستمر السلبي وذلك لعدم التكرار المخل بالبحث

االمتنذاع عذن تنفيذذ :القرارات السذلبية المسذتمرة على مثلةاأل أشهر ومن

حيح اسذذم الطالذذا فذذي شذذهادة وكذذذلك االمتنذذاع عذذن تصذذ ,(1)األحكذذام القضذذائية

 . البكالوريوس الصادرة من الجامعة

ويثذذور التسذذاؤل هنذذا عذذن موقذذل الفقذذه اإلسذذالمي مذذن نظريذذة السذذكوت 

 :وحتى يزال هذا التساؤل أقول ؟وبماذا تعبر ؟وداللة الحال

سذذك  سذذكوتًا : وهمذذا مصذذدران, يقذذال. خذذالف النطذذق: السذذكوت لدذذةً 

يقذول الراغذا . (2)السَّكتة والسُّكتة: االسمو. وسكاتًا, صم  وانقطع عن الكالم

 .السكوت مختم بترك الكالم: (3)األصفهاني

المرشذد : والذدليل هذو. مذا يقتضذيه اللفذ  عنذد إطالقذه: والداللة في اللدة

 .(4)والكاشل

                                 

تعذذد قذذرارات رفذذض تقذذديم المعاونذذة لتنفيذذذ األحكذذام القضذذائية قذذرارات مسذذتمرة قابلذذة للطعذذن ( 1)

كمذا أن رفذض تنفيذذ األحكذام القضذائية يعذد جريمذة , القضائي دون التقيد بميعاد الطعن القضائي

سامي /د, 203: , مرجع سابق, علي خطار شطناوي/د: انظر, مستمرة في القانون المصري

 .منشأة المعارف, اإلسكندرية, 232: , المناتعات اإلدارية, جمال الدين

أما في النظام السعودي فقد اسذتقر قضذاء ديذوان المظذالم علذى أن قذرارات رفذض تنفيذذ األحكذام 

 .القضائية خارجة عن اختصا  ديوان المظالم انظر المبحث الثاني من الفصل الرابع

بيذروت , دار صذادر ,لسذان العذرض , الذدين دمحم بذن مكذرم بذن منظذور لالفضذل جمذا اإلمام أبذي:ينظر( 2)

 (.سك )مادة ( 4/108)مرجع سابق,, والمعجم الوسيط (2/10)

مطبعة , المفردات في غريا القرآن, القاسم الحسين ابن دمحم المعروف بالراغا األصفهاني أبو (3)

 (.206) , هـ4084,مصطفى البابي الحلبي

بيذذروت  ,دار الكتذا العلميذة ,المصذباح المنيذر, أحمذد بذن دمحم بذن علذي  المقذذري الفيذومي:ينظذر( 4)

= 
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وحذال . صذفته: وحذال الشذيء. الوقذ  الذذي أنذ  فيذه: والحال فذي اللدذة

 .(1)الحسية والمعنوية ما يختم به من أموره المتديرة: اإلنسان

 : السكوت في االصطالح الشرعيأما   

عذن قواعذد ونظريذات تنذدرر تحتهذا  تحذد وا - رحمهذم هللا -الفقهاء  فإن

قذرار كذان وفيما سبق تناول  سذكوت اإلدارة عذن ,جزئيات تأخذ حكم القاعدة 

القذذرار )عنذذد القذذانونيين والذذذين أطلقذذوا عليذذه اسذذم  مذذن الواجذذا عليهذذا اتخذذاذه

فقد تحد وا عن السكوت ووضذعوا  -رحمهم هللا  -أما الفقهاء ,(لسلبي المستمرا

كذذان للفقهذاء مسذذلك  و, (2)(ال ينسذا إلذذى سذاك  قذول) :لذه قاعذدة شذذهيرة وهذي

وذلذك فيمذا يتعلذق بمجذال  (3)تميزوا به عن غيرهم مذن علمذاء اللدذة و التفسذير

دة أساسا فذي تكوينهذا جميع التصرفات التي تكون اإلرا ن اإلرادة فيالتعبير ع

وأورد فيمذا يلذي بعذض النمذاذر لتعريذل الفقهذاء  , أو في ترتا اآل ذار عليهذا,

 :للسكوت

                                 
= 

 (.دلل)مادة ( 4/206), هـ4098

, مرجذع سذابق,والمعجذم الوسذيط( حذول)مادة ( 4/489), مرجع سابق ,المصباح المنير: ينظر( 1)

(4/239.) 

 .(بيان ولكن السكوت في معرض الحاجة,ال ينسا إلى ساك  قول )قاعدة( 2)

ونقلذ  عنذه , كما ذكر السذيوطي -رحمه هللا-الشق األول منها بمنطوقه هو عبارة اإلمام الشافعي

كمذا قررتهذا مجلذة األحكذام العدليذة فذي المذادة ,وكتا القواعد الفقهيذة , في كتا األشباه والنظائر

 ذره علذى السذكوت وأ: ولمزيذد مذن اإليضذاح انظذر, منها بعد أن أضيل إليهذا الشذق الثذاني(61)

 .  41-42: , دار الجامعة الجديدة للنشر, رمزي دمحم علي درات/د, األحكام في الفقه اإلسالمي

السذذذكون وتذذذرك :حيذذذث عذذذرف القرطبذذذي فذذذي كتابذذذه الجذذذامع ألحكذذذام القذذذرآن السذذذكوت بأنذذذه ( 3)

 ,ربذيدار احياء التذراث الع,الجامع ألحكام القرآن,أبي عبدهللا دمحم بن أحمد القرطبي:انظر,الكالم

 .052: ,5:ر ,بيروت
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حالة سلبية غير مصذحوبة غيذر مصذحوبة بلفذ  أو :بأنه السكوت فعرف

 .(1)ويدل عليها إشارة أو فعل شيء ينب  عن اإلرادة

ابة أو إشارة أو التزام حالة سلبية ال يرافقها لف  أو كت:بأنه أيضاوعرف 

 .(2) اإلرادة إذا البسته ظروف معينةعمل قد يحمل معنى التعبير عن 

 .(3)اتخاذ موقل سلبي ال يدل على إرادة معينة:وعرف بأنه

أنهذا تذؤدي إلذى نفذس معنذى السذكوت فذي  علذى هذذه التعريفذاتويالح  

زم الحال التي يكون فيها السذاك  فذي وضذع يلذ:إنشاء العقود والذي ُعرف بأنه

باإلضذذافة إلذذى أن هذذذه .(4)فيذذه الذذتكلم ويفهذذم مذذن سذذكوته رضذذاه بإنشذذاء العقذذد

التعريفات لم تقتصر على بيان السكوت المجذرد فحسذا وإنمذا تضذمن  أيضذا 

السكوت غير المجذرد أو السذكوت الذذي قذد يذدل علذى اإلرادة وهذو مذا يعذرف 

لقذانون ويعذرف فذي ا(السذكوت فذي معذرض الحاجذة إلذى البيذان)عند الفقهاء بذـ

 .والنظام كما أسلف  بالموقل السلبي

وأرى أن التعريذذل المناسذذا للسذذكوت ال بذذد أن يكذذون حاويذذا لمجذذال   

التعبير عن اإلرادة بشذكل عذام فذي العقذود وفذي جميذع التصذرفات التذي تكذون 

لذذذا يمكذذن أن يعذذرف ,أو فذذي ترتذذا اآل ذذار عليهذذا ,اإلرادة أساسذذا فذذي تكوينهذذا 

                                 

سذذذنة ,دار الفكذذذر العربذذذي,السذذذكوت ودالالتذذذه علذذذى األحكذذذام الشذذذرعية,رمضذذذان علذذذي السذذذيد.د( 1)

 .46: ,م4981

مكتبذة ,التعبير عن اإلرادة في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنذة بالفقذه الدربذي,وحيد الدين سوار.د( 2)

 .  261: ,4ط,النهضة المصرية

 .21: ,4991,دار النهضة العربية,وجز في النظرية العامة لاللتزاماتالم,عبدالودود يحي.د( 3)

كنذذذذذذذوت ,صذذذذذذذيغ العقذذذذذذود فذذذذذذذي الفقذذذذذذه اإلسذذذذذذذالمي ,صذذذذذذالح بذذذذذذذن عبذذذذذذدالعزيز الدليقذذذذذذذة .د( 4)

 .499: ,ه4121,أشبيليا
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الموقل السلبي الذذي ال يذدل علذى اإلرادة إال :مي بأنهالسكوت في الفقه اإلسال

 .عند الحاجة بدليل

والسذذكوت  -عذذدم الكذذالم-يشذذمل السذذكوت الحقيقذذي: فذذالموقل السذذلبي -

 .-عدم اتخاذ موقل يدل على اإلرادة-الحكمي

هذا بيان ل  ر المترتا علذى السذكوت غيذر :الذي ال يدل على اإلرادة -

السكوت ال يدل بذاته على اإلرادة؛ألن دالته هذا ف,المصحوض بالقول أو بالفعل

أو ,أو الرضذذذا ,ظنيذذذة احتماليذذذة إذ قذذذد يكذذذون السذذذكوت نتيجذذذة عذذذدم االنتبذذذاه

 .وغيرها,أو االستنكار,الرفض

هذا الشق من التعريذل هذو مقصذود الفقهذاء مذن :بدليلإال عند الحاجة  -

لشذق الثذاني وهو ا( ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان): القاعدة الشرعية

وهذذذا الجذذزء مذذن التعريذذل يتضذذمن ,(ال ينسذذا إلذذى سذذاك  قذذول:)مذذن قاعذذدة

عذده فقهذاء الشذرع دلذيال علذى اإلرادة علذى ,اإلشارة لجانا آخر من السذكوت 

سبيل االستثناء مما هو متقرر في األصل وهو أن السكوت ال يذدل بذاتذه علذى 

 .اإلرادة

أن القذرار اإلداري  :ن قذالواوبالمقارنة بما ذها إليه شراح األنظمة الذي

هذذو دائمذذا عمذذل إرادي أي قصذذدي تتذذوافر فيذذه صذذفة العمذذد مصذذداقا لتعريذذل 

القضذذذذاء لذذذذه بأنذذذذه إفصذذذذاح جهذذذذة اإلدارة عذذذذن إرادتهذذذذا بقصذذذذد إحذذذذداث أ ذذذذر 

فهو الذي أضذفى علذى السذكوت  ,وأن ذلك يتحقق بإرادة المنظم فقط,...قانوني

ولذوال  ,ا إداريا بشروط معينذةوصل التعبير السلبي وهو الذي جعل منه قرار

تذذدخل المذذنظم بذذالنم علذذى ذلذذك وبفذذرض الشذذروط الواجذذا توافرهذذا فذذي هذذذا 

إذًا فذالمنظم يتفذق ,السكوت لما أمكن االعتراف بوجود القذرار اإلداري السذلبي

األصذل وهذو أنذه ال ينسذا  مذن حيذث تماما مذع مذا ذهذا إليذه فقهذاء الشذريعة 

سذذتثنيات والمسذذتثنى النظذذامي هنذذا تذذدخل أن هذذذا األصذذل لذذه مإال  لسذذاك  قذذول



 ماهية القرار اإلداري المستمر: الفصل األول

 52 

وهو الذي أضفى علذى السذكوت اإلرادة التذي تذدل علذى شذرط  ,المنظم بالنم

 . الرضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث
 المستمر السلبي نطاق القرار اإلداري

 

فيمذذا سذذبق أن امتنذذاع اإلدارة عذذن اتخذذاذ قذذرار كذذان مذذن الواجذذا  ذكذذرت 

وهذذا ,هو جوهر القذرار اإلداري السذلبي ,للوائح عليها اتخاذه وفقا ل نظمة وا

األخير يعتبر قرارا مستمرا طالما أن اإلدارة مستمرة فذي امتناعهذا عذن اتخذاذ 

أي أن اختصذا  اإلدارة ,القرار على الذرغم مذن إلذزام المذنظم لهذا بإصذداره 

ويالحذذ  انذذه يوجذذد شذذرطان أساسذذيان ينبدذذي ,هنذذا يكذذون مقيذذدا ولذذيس تقذذديريا

 :تى يكون القرار قرارا إداريا سلبيا وهماتوافرهما ح

 .وجور الرزام قانوني على ااراا  اصداا قااا إراا  معين :الشاط األول

 .افض ااراا  أو امرناعها عن إصداا القااا :الشاط الثاني
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 :وسوف اعرض لهذين الشرطين بما يوضح المقصود منهما فيما يلي

 .ااراا  اصداا قااا إراا  معينوجور الرزام قانوني على  :الشاط األول

ويقصد بذه أن  ,هذا هو الشرط األول من شروط القرار اإلداري السلبي

وبعبذارة أخذرى ,يكون هناك نم نظذامي يفذرض علذى اإلدارة إصذدار القذرار

يمكن القول تعبيرا عن هذا الشرط بان اختصا  اإلدارة حيال إصدار القرار 

ف هنذذذذا علذذذذى عمليذذذذة إصذذذذدار يكذذذذون مقيذذذذدا ولذذذذيس تقذذذذدير متقيذذذذد ينصذذذذر

ولكن يالح  ,فاإلصدار وجوبي وليس لإلدارة أي مجال تقديري حياله ,القرار

أن التقييذذد ال يمتذذد ليشذذمل مضذذمون وفحذذوى القذذرار الذذذي تلتذذزم جهذذة اإلدارة 

إال إذا ألزمهذذذا الذذذنم النظذذذامي بإصذذذدار القذذذرار وإلزامذذذه كذذذذلك ,بإصذذذداره 

طذي اإللذزام عمليذة إصذدار القذرار أي يكفذي أن يد,بإصداره علذى نحذو معذين 

 .(1)فقط حتى يتوافر الشرط األول للقرار اإلداري السلبي

ا علذذى مذذا تقذذدم فذذإن القذذرار اإلداري السذذلبي ال يمكذذن أن ينشذذأ إال وبنذذاءً 

ا ا سذلبيً ا إداريًذومن  م فإن العرف ال يمكن أن ينش  قرارً , بموجا نم يقرره

رف مع توافر الذركن المعنذوي وهذو و التصأألن العرف يتطلا تكرار الفعل ؛

وهذه الطبيعة المركبة للعرف ال تتفذق مذع طبيعذة ,االعتقاد بإلزامية هذا الفعل 

القذذرارات اإلداريذذة التذذي تتطلذذا اتخذذاذ تصذذرف نظذذامي مذذن جانذذا اإلدارة 

  .إلحداث ا ر قانوني معين يتمثل في إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلدائه

موقل القضاء اإلداري بمصر في رفض إعطذاء  ولعل هذا هو ما يفسر

إذ مذن  ,قيمة قانونية لموقل اإلدارة السلبي دون وجود نم يمنحه مثل القيمذة

وأنذه فذي نفذس  ,المفهوم أن مبدأ سكوت اإلدارة ال يمكن أن يخضع لالفتراض

                                 

 .61: , مرجع سابق, عناصر وجود القرار اإلداري, رأف  فوده/د( 1)
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 .(1) الوق  ال يمكن أن يجد مصدره إال في نم يقرره

يعة النم المنش  للقرار اإلداري ويثور في هذا الصدد التساؤل عن طب

العذادي ويضذفي علذى  المذنظموهل يشترط في هذا المجذال أن يتذدخل  ,السلبي

 ؟سكوت اإلدارة خالل مدة معينة قيمة قانونية سذواء كانذ  بذالقبول أم الذرفض

وسذوف أوضذح اإلجابذة فيمذا  ؟أم يكفي أن يتقرر ذلك عن طريذق نذم الئحذي

 :يلي

 

 .راا  عن إصداا القاااامرناع اا :الشاط الثاني

يكفي لوجذود القذرار اإلداري السذلبي أن يكذون هنذاك نذم  الشك أنه ال

سذواء  ,صذدار القذرارض علذى اإلدارة التزامذا قانونيذا بإأو الئحي يفر نظيميت

القذرار خاللهذا  كان هذذا الذنم قذد حذدد مذدة معينذة يجذا علذى اإلدارة إصذدار

فذإذا لذم تمتنذع  ,يلزمهذا بإصذدارهرغم مذن وجذود الذنم القذانوني الذذي على الذ

وقامذذ  بإصذذداره صذذراحة أو رفضذذ  إصذذداره  ,اإلدارة عذذن إصذذدار القذذرار

بصذذدد قذذرار  وإنمذذا ,نكذذون بصذذدد قذذرار سذذلبي ففذذي هذذذه الحالذذة ال ,صذذراحة

فيذذه اإلدارة عذذن إرادتهذذا صذذراحة سذذواء بذذالقبول أو  جذذابي صذذريح عبذذرتإي

 .(2)الرفض

فان هذذا  ,اشرة هذا االختصا  المقيدأما إذا  ب  امتناع اإلدارة عن مب

االمتناع يعتبر نوعا من أنواع التعبير عن اإلرادة وإظهارا لعناد اإلدارة وعدم 

فاالمتناع يفهم منه تمرد الجهة اإلدارية على  ,انصياعها للنم القانوني الملزم

النصذذو  الواجبذذة التنفيذذذ والملزمذذة لهذذا بضذذرورة التذذدخل إلصذذدار القذذرار 

                                 

 .23  , لسلبي وخصائصه القانونية,مرجع سابقعادل الطبطبائي, نشأة القرار اإلداري ا/د( 1)

 .24  , مرجع سابق, عادل الطبطبائي, نشأة القرار اإلداري السلبي وخصائصه القانونية/د( 2)
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ومن  م فان االمتناع وان كان سكوتا اال أنذه يحمذل فذي طياتذه معنذى  ,اإلداري

وبذذذلك يكذذون أبلذذغ فذذي الداللذذة مذذن وسذذائل التعبيذذر االيجابيذذة  ,الثذذورة والتمذذرد

 .(1)األخرى

تجدر اإلشارة إلى أن القرار اإلداري السذلبي قذد يخذتلط مذع غيذره مذن و

واالمتنذاع  ,بأعمذال ماديذةكاالمتناع عذن القيذام  ,األعمال التي تقوم بها اإلدارة

ألن هذذه األعمذال تتفذق مذع القذرار السذلبي فذي  ,عن ممارسة السلطة التقديرية

ألن االمتنذاع  ,إال أنذه ينبدذي التمييذز بينهمذا ,يجذابيإاالمتناع عن القيذام بعمذل 

عذذن القيذذام باألعمذذال الماديذذة ال يصذذل إلذذى مرتبذذة القذذرار اإلداري ومذذن  ذذم ال 

لدذاء أمذام القضذاء اإلداري, فذي حذين أن القذرار السذلبي يجوت الطعن فيهذا باإل

 .ولكنه قد يكون غير مشروع وبالتالي يجوت الطعن فيه باإللداء ,قرار إداري

ومن ناحية أخرى فإن امتناع اإلدارة عذن اتخذاذ قذرار بموجذا سذلطتها 

قذذد تذذرك لهذذا حريذذة التذذدخل إن شذذاءت تذذدخل  وإن  نظمأي أن المذذ, التقديريذذة 

, بي فإن امتناعها في هذه الحالة ال ينت  عنه قرار إداري سذل, م  شاءت أحج

وجا على اإلدارة ضرورة التدخل إلصدار أ قد على خالف ما إذا كان المنظم

ففي هذذه الحالذة نكذون بصذدد قذرار إداري , إال أنها امتنع  عن ذلك , القرار 

 .سلبي غير مشروع

نظذذذام القذذذانوني للقذذذرارات والقذذذرار اإلداري السذذذلبي قذذذرار إداري يخضذذذع لل

فهذذه الطبيعذة تفذرض عذدم , إال ما يتعارض منه مذع طبيعتذه السذلبية, اإلدارية

وأخيذذرا فذذإن القذذرار السذذلبي غيذذر قابذذل  ,قابليذذة القذذرار السذذلبي للشذذهر أو النشذذر

 .(2)لتعليقه على حدوث شرط أ و تحقق أجل معين

                                 

 .533  , 4991,دار المطبوعات الجامعيةماجد راغا الحلو, القانون اإلداري, /د( 1)

 .533 , م4991, الجامعية دار المطبوعات , القانون اإلداري , ماجد راغا الحلو ( 2)
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حصذذر فذذي نومذذن جميذذع مذذا تقذذدم فذذإن شذذروط القذذرار اإلداري السذذلبي ت

و بوت امتنذاع اإلدارة عذن  ,أو الئحي يقرره شرطين هما وجود نم تنظيمي

 .القرار الواجا عليها إصداره إصدار
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 الرابعالمبحث 
 يشتبه به تمييز القرار اإلداري المستمر عما

 

باعتبذذاره قذذرارا إداريذذا عاديذذا يتصذذل  يتميذذز القذذرار اإلداري المسذذتمر

األعمذذال التحضذذيرية, : ألعمذذال اإلداريذذة مثذذلعذذن غيذذره مذذن ا باالسذذتمرارية

 يوالتذذدابير الداخليذذة فهذذي ال تخضذذع للنظذذام القذذانون التعذذاميم, والمنشذذورات و

للقرارات اإلدارية, وتفل  مذن رقابذة القضذاء, وعلذى ضذوء ذلذك سذوف أقسذم 

 :هذا المبحث إلى  ال ة مطالا على النحو التالي

 .والتدابير الداخليةالمستمر  ريالتميز بين القرار اإلدا :المطلب األول

 .التعاميم والمنشورات و المستمر التميز بين القرار اإلداري: ثانيالمطلب ال

 .واألعمال التحضيرية المستمر التميز بين القرار اإلداري: ثالثالمطلب ال
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 المطلب األول

 التمييز بين القرار المستمر والتدابير الداخلية

 

البعض باألوامر المصذلحية أو التذدابير الداخليذة وهذي تلذك يطلق عليها 

اإلجذذراءات التذذي تتخذذذها السذذلطات اإلداريذذة, دون حاجذذة إلذذى اسذذتنادها إلذذى 

ت هو تيسير العمل العذادي نصو  محددة, والداية والهدف من هذه اإلجراءا

العامة وتنظيمهذا, حتذى يكذون عمذل المرافذق العامذة علذى أكمذل وجذه  للمرافق

 .(1)ستوى أفضلوفي م

وضذذح معيذذذار التفرقذذة بذذين القذذذرارات يتعذذين فذذي هذذذذا المضذذمار أن أو

والتي تخضع للرقابة القضائية وبين التدابير الداخليذة  ومنها المستمرة اإلدارية

التي تفل  من الرقابة القضائية, باعتبار أن التذدابير الداخليذة تذدخل فذي نطذاق 

تصذذل بتسذذيير المرافذذق العامذذة, إال فذذي السذذلطة التقديريذذة لذذإلدارة, باعتبارهذذا ت

حالة ما إذا اتخذتها اإلدارة بديالً عن العقوبذات التأديبيذة, وبالتذالي فإنهذا تذدخل 

ضذذذمن القذذذرارات اإلداريذذذة وتخضذذذع لرقابذذذة القضذذذاء مذذذن حيذذذث اإللدذذذاء أو 

 .التعويض

وبنذذاء علذذى مذذا تقذذدم يكذذون االسذذتناد إلذذى المعيذذار الشذذكلي الذذذي يتصذذل 

قذذائم بالعمذذل أو السذذلطة التذذي أصذذدرت التذذدبير, وعليذذه فإنذذه ال بتحديذذد مركذذز ال

يكفذذي للتمييذذز بذذين القذذرارات اإلداريذذة والتذذدابير الداخليذذة مذذن حيذذث إن القذذائم 

                                 

 (.50)فؤاد دمحم موسى عبدالكريم مرجع سابق  / د( 1)
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وحيذث . (1)بإصدار القرار هو ذاته صاحا السلطة في اتخذاذ التذدابير الداخليذة

قذذرارات يسذذتندون إلذذى فكذذرة األ ذذر النظذذامي للتميذذز بذذين ال الشذذراحإن معظذذم 

اإلدارية والتدابير الداخلية,و ذلك ألن القرار اإلداري يهدف إلى إحداث مركز 

نظامي, سواء باإلنشاء أو التعديل أو اإللدذاء, إال إن التذدابير الداخليذة ال تذؤ ر 

 .(2)على المراكز القانونية أو النظامية ل فراد

اريذة والتذدابير وإذا كان األ ر النظامي يكفي للتفرقذة بذين القذرارات اإلد

الداخلية بالنسبة ل فراد العذاديين, باعتبذار إن التذدابير الداخليذة ليسذ  موجهذه 

إلذذذيهم وال تذذذؤ ر فذذذي مراكذذذزهم النظاميذذذة, وحيذذذث أن ذلذذذك مختلذذذل بالنسذذذبة 

للمذذذذوظفين المخذذذذاطبين بهذذذذا, ألنهذذذذم يلتزمذذذذون بطاعذذذذة األوامذذذذر المصذذذذلحية 

األوامذر المصذلحية يكذون  والخضوع ألحكامها, ومذن يخذالل هذذه التذدابير أو

عرضة لتوقيع الجزاء التأديبي, وال يمكن االسذتناد إلذى معيذار األ ذر النظذامي 

مذذذن عدمذذذه للتميذذذز بذذذين القذذذرارات اإلداريذذذة والتذذذدابير الداخليذذذة, وذلذذذك ألن 

الخضوع للرقابة القضائية أو عدم الخضذوع لهذا هذو أ ذر مترتذا علذى طبيعذة 

 .إداريًا أو تدبير داخليالعمل, وهل هذا العمل هو قراًرا 

على مذا تقذدم فإنذه يكذون هنذاك صذعوبة لتفرقذة مذا بذين القذرارات  وبناءً 

إلذى االعتذراض الشذراح  اإلدارية والتدابير الداخلية, وبالتالي دفع  العديد من

علذذى وضذذع تعريذذل للتذذدابير الداخليذذة فذذي ظذذل األوضذذاع الراهنذذة للقضذذذاء 

 .(3)اإلداري

                                 

 (.438)  ,عين شمس,رسالة جامعية, تدابير اإلدارية الداخلية, دمحم عبدهللا نصار/ د( 1)

 (.446) , سليمان الطماوي, مرجع سابق/ د( 2)

م, 4981سذذذذكندرية, عذذذذام وهيذذذذا عيذذذذاد سذذذذالمة, التذذذذدابير الداخليذذذذة, منشذذذذأة المعذذذذارف اإل/ د( 3)

 (439.) 
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 المطلب الثاني

 التعاميم المستمر والمنشورات و اإلداري بين القرار التمييز

 

, يميذذل إلذذى اسذذتخدام اصذذطالحي المنشذذورات ال شذذك أن معظذذم الشذذراح

, ويذرى الذبعض  والتعاميم بمعنى واحد, حيث يكذون المنشذور مرادفًذا للتعمذيم

هذي فالمنشذورات ,والتعذاميم  اآلخر إلذى ضذرورة التفرقذة مذا بذين المنشذورات

هذا إلذى مرؤوسذيها علذى ي تقوم بها اإلدارة والتذي توجهخلية التاإلجراءات الدا

مختلذذل درجذذاتهم ومكذذانتهم فذذي السذذلم اإلداري ومذذن خاللهذذا يعطذذى الذذرئيس 

اإلداري التعليمذذات واألوامذذر والنصذذائح واإلرشذذادات المتعلقذذة بطريقذذة تفسذذير 

ل هذذا األنظمة القانونية وكيفية تنفيذها للقائمين على العمل اإلداري, ومن خال

السذذلطة المعتذذرف بهذذا تسذذاهم اإلدارة فذذي توضذذيح القذذانون اإلداري, وتحديذذد 

 .(1)نطاق تطبيقه وتفسير ما يعتريه من غموض وإبهام

وعليه فإن المنشورات ال تختلل فيما بينها حيث يجمع بينها رابط واحد 

فهذي  إلى جمهذور المتعذاملين مذع اإلدارةوخصائم مشتركة, وبذلك ال توجه 

من الرؤساء اإلداريين إلى المرؤوسين بهدف إرشادهم فذي تصذرفاتهم,  أوامر

أي بمعنذذى أنهذذا داخليذذة ال يتعذذدى آ ارهذذا إلذذى خذذارر الجهذذات اإلداري, وكذذذلك 

 .المنشورات ال تشكل قرارات إدارية تنفيذية

هذذي عبذذارة عذذن أوامذذر تصذذدر مذذن الرؤسذذاء اإلداريذذين فالتعذذاميم أمببا 

ئح القائمة وضوابط تطبيقها, وهذي بذذلك ال تعذد متضمنة تفسير األنظمة واللوا

أ ذذر قذذانوني وال تضذذيل جديذذدًا كقاعذذدة  ؛ وذلذذك ألنهذذا ال تنشذذ قذذرارات إداريذذة

                                 

 (.291)الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية,   ,بكر القباني/ د (1)
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 .عامة

قذذرارات إداريذذة كقاعذذدة عامذذة  ه إذا كانذذ  التعذذاميم  تنشذذ عليذذ وبنذذاءً 

ت فذي هذذا النطذاق بذرعتا الوإ ال تحتوي على قواعد جديدةطة بأوتكون مشرو

ذا استحد   التعاميم قواعذد  ته من قواعد بأنها قرارات إدارية, وإوفيما استحد

داء, وبذلك فذال يترتا عليها آ اًرا قانونية, فإنه يجوت الطعن عليها باإلل جديدة

 .كون التعميم مخالل للنظامن ييتصور أ
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 المطلب الثالث

 التمييز بين القرار اإلداري المستمر واألعمال التحضيرية

 

ارات, أو األعمذذذذذال التحضذذذذذيرية, أو التمهيديذذذذذة أو مشذذذذذروعات القذذذذذر

القذذرارات التذذي بحاجذذة إلذذى تصذذديق مذذن جهذذة أخذذرى, ال يمكذذن وصذذفها بأنهذذا 

نظاًمذا محذددًا, وهذي  الفني الدقيق, وذلك بأنها ال تنذت قرارات إدارية بالمعنى 

وصل النهائية, وال تتخذ صفة التنفيذية, بعكس القرار اإلداري المستمر لتفقد 

ي يخضع للنظام القانوني للقذرارات اإلداريذة وتحذدث آ ذاًرا قانونيذة معينذة, الذ

وبنذذاء عليذذه فذذإن جميذذع األعمذذال التذذي تسذذبق صذذدور . وتتخذذذ وصذذل النهائيذذة

القذذذرار وتمهذذذد لذذذه, دون أن تحذذذدث آ ذذذاًرا فإنهذذذا تذذذدخل فذذذي إعذذذداد األعمذذذال 

 .(1)التحضيرية وبالتالي ال توصل بأنها قرارات إدارية

التطبيقذذات القضذذائية علذذى فكذذرة األعمذذال التحضذذيرية أو ومذذن أشذذهر 

القرارات التي بحاجة إلى تصديق مذن جهذة أخذرى مذا يعذرف بقذرارات المنذع 

حيذذث أن الوضذذع الذذراهن فذذي المملكذذة العربيذذة السذذعودية أن تقذذوم ,مذذن السذذفر

مذذذع أن هذذذذه وتارة الداخليذذذة بوضذذذع قذذذوائم ألشذذذخا  ممنذذذوعين مذذذن السذذذفر 

وتجنبذا , إلذى حكذم قضذائي وال لموافقذة مذن وتيذر الداخليذةالقرارات ال تسذتند 

للتكرار فإنني سوف أتناول هذا الموضوع بشكل أوسع في المبحذث األول مذن 

 .الفصل الرابع

 

 

                                 

فهد عبذدالعزيز الذدغيثر مرجذع سذابق / , د(65)فؤاد دمحم موسى عبدالكريم, مرجع سابق  / د( 1)

 (18.) 
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 الخامسالمبحث 

 المستمر بالسلطة التقديرية السلبي عالقة القرار اإلداري

 

سذتمر أشرت فيما سبق إلذى أنذه لكذي نكذون بصذدد قذرار إداري سذلبي م

وإلذذزام يتعذذين تذذوافر شذذرطين أساسذذيين همذذا امتنذذاع اإلدارة عذذن إصذذدار قذذرار 

ومذذؤدى ذلذذك أن اختصذذا  اإلدارة فذذي عمليذذة إصذذدار  ,المذذنظم لهذذا بإصذذداره

ف ذا امتنع  اإلدارة عن إصذدار القذرار علذى ,القرار يكون مقيدا وليس تقديريا 

يعتبر قرارا إدارياً سذلبياً  الرغم من إلزام المنظم لها بإصداره فإن هذا االمتناع

 .مستمراً يجوت لصاحا الشأن الطعن فيه باإللداء أما القضاء اإلداري 

يبدو أنه يثذور التسذاؤل حذول مذا إذا كذان اختصذا  اإلدارة بإصذدار و 

فذي  كبيذرة التقديرية, أي أنها تتمتع بصذالحياتالقرار يدخل في مجال السلطة 

ومضذمون فحذوى هذذا  لذذي تتذدخل فيذهإصدار القرار من عدمذه وفذي الوقذ  ا

القرار, فهل إذا امتنع  اإلدارة عن ممارسة هذه السذلطة أدى ذلذك إلذى وجذود 

ولإلجابذة علذى هذذا التسذاؤل البذد أن  (1)ار إداري سلبي متمثل في االمتناع؟قر

 .الشراح رأيض لموقل كل من المقنن والقضاء ونعر

 :-السعودي مالمنظالفرنسي والمصري و موقف المقنن: أوالا 

 الفرنسذذي فإنذذه يمكذذن القذذول بأنذذه قذذد قذذرر ووضذذع قاعذذدة بالنسذذبة للمقذذنن

عامذذة مؤداهذذا أن امتنذذاع اإلدارة عذذن الذذرد علذذى طلذذا صذذاحا الشذذأن لمذذدة 

تتجذذاوت األربعذذة أشذذهر مذذن تذذاري  تقذذديم الطلذذا يعتبذذر قذذرار إداريذذا بذذالرفض 

سذي قذد تذدخل أي أن المقذنن الفرن,ويجوت الطعذن فيذه بذدعوى تجذاوت السذلطة 

وهذذذا مذذا يعذذرف بذذالقرار اإلداري  ,وافتذذرض حكمذذا وجذذود القذذرار اإلداري 

                                 

 (.196) , مرجع سابق ,مصطفى أبو تيد فهمي, القانون اإلداري/ د( 1)
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لم يضع مبدأ عاًما يحكم كذل الحذاالت التذي  فإنه المصري أم المقنن, ,الضمني

تمتنذذع فيهذذا اإلدارة عذذن إصذذدار القذذرار وتلتذذزم جانذذا الصذذم  فذذي الذذرد علذذى 

تذذدخل فذذي حذذاالت  طلبذذات أصذذحاض الشذذأن حذذال كونهذذا سذذلطة تقديريذذة, وإنمذذا

 المذذنظممعينذذة ونذذم علذذى وجذذود قذذرار إداري ضذذمني, وبعبذذارة أخذذرى أن 

المصري جعل األصل العام هو عدم وجود قرار إداري واالستثناء وجود هذذا 

الحذذاالت التذي لذذم يذنم عليهذذا  أمذا عذن ,(1)القذرار فذي بعذذض حذاالت السذذكوت

تقذديريًا, ال يعتبذر المقنن, فإن امتناع اإلدارة عن الرد حذال كذون اختصاصذها 

ألن  ه باإللدذاء يكذون مثلذه عذدم القبذول؛قراًرا إداريًذا ومذن  ذم فذإن الطعذن عليذ

المقذذنن المصذذري لذذو أراد اعتبذذار السذذكوت عذذن الذذرد قذذراًرا إداريًذذا فذذي كذذل 

فقذذد سذذار علذذى خطذذى  أمذذا المذذنظم السذذعودي,(2)الحذذاالت لفرضذذه مبذذدًءا عاًمذذا

ويعد في ) :على أنه -ض -ثالثة عشر فقرة المقنن الفرنسي فقد نُم في المادة ال

حكم القرار اإلداري رفض جهة اإلدارة أو امتناعها عن اتخذاذ قذرار كذان مذن 

ويبذين ذلذك مذا أوردتذه المذادة ,(3) (الواجا عليه اتخاذه طبقا ل نظمذة واللذوائح

ويعتبر مضذي :)الثالثة من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم حيث جاء فيها

يومذذا علذذى تذذاري  تقذذديم الذذتظلم دون البذذ  فيذذه بمثابذذة صذذدور قذذرار تسذذعين 

مذذن تذذاري  تقذذديم  فذذإذا كذذان المقذذنن الفرنسذذي وضذذع أربعذذة أشذذهر ,(4)(برفضذذه

قاعدة عامذة  فكل منهما وضع ,الطلا فإن المنظم السعودي جعلها تسعين يوما

                                 

 (.12)رأف  فوده, عناصر وجود القرار اإلداري, مرجع سابق  / د( 1)

 .(12-14),القرار اإلداري المستمر( 2)

 هـ49/9/4128وتاري  18/نظام ديوان المظالم الصادر باألمر الملكي رقم م( 3)

 493قواعذذد المرافعذذات واإلجذذراءات أمذذام ديذذوان المظذذالم الصذذادر بقذذرار مجلذذس الذذوتراء رقذذم( 4)

 .هـ46/44/4139ي وتار
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خذذالل المذذدة  مؤداهذذا أن امتنذذاع اإلدارة عذذن الذذرد علذذى طلذذا صذذاحا الشذذأن

يعتبذذر قذذرار إداريذذا بذذالرفض ويجذذوت الطعذذن فيذذه بذذدعوى  منصذذو  عليهذذاال

 .تجاوت السلطة

 :موقف القضاء اإلداري: ثانياا

سذذذار مجلذذذس الدولذذذة الفرنسذذذي فذذذي ذات االتجذذذاه الذذذذي وضذذذعه المقذذذنن 

وعلى ذلك فإن سكوت اإلدارة عذن ممارسذة سذلطتها التقديريذة لمذدة  ,الفرنسي

ولذذة الفرنسذذي قذذرارا إداريذذا بذذالرفض أربعذذة أشذذهر يشذذكل فذذي نظذذر مجلذذس الد

وكذذلك الحذال بالنسذبة لمجلذس الدولذة المصذري , (1)يجوت الطعن فيه باإللداء 

حيذث اعتبذر أن سذكوت ,فيمذا ذهذا إليذه  المصذري فقد سار علذى نهذ  المقذنن

اإلدارة عذذن ممارسذذة سذذلطتها التقديريذذة ال يمكذذن أن يذذؤدي إلذذى وجذذود قذذرار 

 . (2)طعن باإللداءإداري يصلح ألن يكون محال لل

وقذذد سذذار قضذذاء ديذذوان المظذذالم علذذى نسذذق مجلذذس الدولذذة الفرنسذذي 

وذلك من خالل سيره على ما هو متقرر في النظام وذلك بما نم  ,والمصري

إن سذكوت  حيذث -ض  -عليه نظام ديوان المظالم في مادته الثالثذة عشذر فقذرة 

عين يوما يشكل فذي نظذر لمدة تس المقيدة اإلدارة عن ممارسة سلطتها التقديرية

ً  ديوان المظالم قراراً  ومذن ذلذك مذا ,بذالرفض يجذوت الطعذن فيذه باإللدذاء إداريا

المذدعي مذن فإن :)في أحد أحكامه الحديثة حيث جاء في الحكمحكم به الديوان 

قبذذذل تذذذاري  ...خذذذالل مذذذا تبذذذين مذذذن سذذذالل الوقذذذائع علذذذم بنتيجذذذة اختبذذذار مذذذادة

حذذان لذذرئيس القسذذم ع فذذي وقذذ  االمتتظلم منهذذا وممذذا وقذذهذذـ فذذ43/44/4125

                                 

 .191: ,مصطفى أبو تيد فهمي.د( 1)

 .10: ,عبدالعليم عبدالمجيد مشرف.د( 2)
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هذـ وظذذل يتذابع شذذكواه حتذى علذم بحفذذ  الشذكوى القذذرار 43/44/4125بتذاري 

فتظلم بخطابه لمدير الجامعة بذات اليوم  م  هـ28/0/4126المتظلم منه بتاري 

وحيذث أن حفذ  الشذكوى ,هذـ 41/6/4126رفع دعذواه لذديوان المظذالم بتذاري 

وقد كان من الواجا علذى ...لطلا المدعيعن رفضها  اإلدارةتعبير من جهة 

المذذدعي أن يرفذذع دعذذواه إلذذى ديذذوان المظذذالم مذذن ذلذذك التذذاري  خذذالل سذذتين 

ديذوان  أمذام واإلجذراءاتحيث نص  المادة الثالثة من قواعد المرافعذات ,يوما

وعلذى الجهذة اإلداريذة أن تبذ  فذي الذتظلم خذالل تسذعين ) :م على التاليلالمظا

وإذا صذذدر القذذرار بذذالرفض وجذذا أن يكذذون مسذذببا ,مذذه يومذذا مذذن تذذاري  تقدي

ويعتبذذر مضذذي تسذذعين يومذذا علذذى تذذاري  تقذذديم الذذتظلم دون البذذ  فيذذه بمثابذذة ,

وحيذذذذث أن المذذذذدعي علذذذذم بحفذذذذ  شذذذذكواه بتذذذذاري  (.صذذذذدور قذذذذرار برفضذذذذه

وحيذذذث لذذذم يتقذذذدم المذذذدعي لذذذديوان المظذذذالم إال بتذذذاري  ,...هذذذـ28/0/4126

مذا  ,نفسذه حذق رفذع الذدعوى فذي تمنهذا هـ فيكون قد فوت علذى 41/6/4121

تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبذول الذدعوى لفذوات مواعيذد الطعذن علذى القذرار 

فيتبين مذن هذذا الحكذم أن حفذ  الشذكوى يعذد مذن قبيذل القذرار ,(1) (المتظلم منه

الضمني برفض التظلم مما أدى إلى توجه ديوان المظالم إلى عدم قبول دعواه 

ً بسبا عدم تقيده ب  .الميعاد المنصو  عليه نظاما

 

 :عليه مجلس الدولة المصريالمصريين مما استقر  شراحموقف ال: ثالثاا

 مذذن هذذذه المسذذألة فذذيمكن القذذول بأنذذه قذذد انقسذذم لشذذراحأمذذا عذذن موقذذل ا

ك القضذاء اإلداري أحدهما يعذارض مسذل: في هذا الصدد إلى اتجاهين الشراح

                                 

 .023-049: ,هـ4126ق لعام /0321/2:رقم القضية,مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية( 1)
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 :عرضهما فيما يليوأ ,واآلخر يؤديه

 :تجاه األولاال

يرفض بشدة مذا اسذتقر عليذه القضذاء اإلداري المصذري مذن أن امتنذاع 

اإلدارة عن ممارسة سلطتها التقديرية ال يشكل بحال من األحوال قراًرا إداريًا 

سلبيًا مما يجوت الطعن عليه باإللداء, ويستند في ذلك إلى أن القضذاء اإلداري 

ال يتفق مع المبذادئ العامذة فذي قد اعتمد على ظاهر النم فقط وظاهر النم 

 .(1)قضاء اإللداء, وال يتفق مع النية الحقيقية للمقنن

نسذذذبة وال يتصذذذور أن يكذذذون المقذذذنن قذذذد أراد أن يجعذذذل واليذذذة اإللدذذذاء بال

مقصذذورة علذذى المجذذاالت التذذي تتصذذرف فيهذذا اإلدارة بسذذلطة للقذذرارات الضذذمنية 

ومهمذذا اتسذذع مجذذال السذذلطة مقيذذدة دون تلذذك التذذي تتصذذرف فيهذذا بسذذلطة تقديريذذة, 

التقديرية لإلدارة فإن هناك مجاالً لرقابة القضاء تنصا على وجود أو عذدم وجذود 

 .(2)عيا االنحراف بالسلطة

الطعذن  تفيد جوات المصري فالنصو  الواردة في قانون مجلس الدولة

ما صدر منها في مجال تتمتع  إلدارية النهائية سواءً باإللداء في كل القرارات ا

فيه اإلدارة بسلطة تقديرية أم في مجال تكون سذلطتها فيذه مقيذدة, وسذواء كذان 

القذذرار سذذلبيًا أم إيجابيًذذا ولذذم يفذذرق الذذنم بذذين مذذا إذا كذذان الذذتظلم الذذذي يقدمذذه 

صاحا الشأن في القذرار اإلداري إلذى الهيئذة التذي أصذدرت القذرار أو الهيئذة 

التقديريذة لذإلدارة أم فذي  الرئاسية لها, قذد قذدم فذي مجذال مذن مجذاالت السذلطة

مجال مذن مجذاالت السذلطة المقيذدة, وكذل مذا يسذتفاد مذن هذذا الذنم أن فذوات 

                                 

 (.191) ,مصطفى أبو تيد فهمي, مرجع سابق / د( 1)

 (.198) , مصطفى أبو تيد, مرجع سابق /د(2)
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ستين يوًما علذى تقذديم الذتظلم دون رد مذن جانذا اإلدارة يعتبذر قذراًرا ضذمنيًا 

 .(1)بالرفض يجوت الطعن فيه باإللداء

يذة ويبذدو أن المحكمذة اإلدار» : إلى القول بأنذه قد ذها بعض الشراحو

العليا قد فضذل  السذير فذي هذذا الطريذل السذهل فذي تقذديرها بذدالً مذن فحذم 

موضوع الدعوى لتبين مدى ممارسة اإلدارة لسلطتها التقديريذة, اعتقذادًا منهذا 

بأن النتيجة واحدة حيث إن رفض اإلدارة الصريح في هذه الحالة يعتبر قذراًرا 

غيذذذر صذذذحيح فذذذي كذذذل  مشذذذروًعا اسذذذتنادًا إلذذذى السذذذلطة التقديريذذذة, وهذذذو أمذذذر

ألن الذذرفض يكذذون فذذي بعذذض الحذذاالت أمذذًرا غيذذر مشذذروع, وقذذد  ؛األحذذوال

 .(2)« يترتا على األقل مسئولية اإلدارة

 :االتجاه الثاني

طبقًذا  تقذديريا إذا كذان اختصذا  اإلدارةأنذه هذا االتجذاه يرى أصحاض 

ا لتذذزام عليهذذا فذذي إصذذدار هذذذفذذال يكذذون هنذذاك ا,لنصذذو  القذذوانين واللذذوائح 

ال يعتبرون سكوتها في هذه الحالة بمثابذة قذرار سذلبي ويذرون وبالتالي ,القرار

أن منذذاط وجذذود القذذرار اإلداري السذذلبي هذذو أن تكذذون اإلدارة ملزمذذة قانونًذذا 

فذإذا كانذ  اإلدارة . إال أنها تمتنع عذن اتخذاذ هذذا اإلجذراء. باتخاذ إجراء معين

عن اتخاذ اإلجراء الذي يطالبها به  غير ملزمة طبقًا للقوانين واللوائح فسكوتها

صاحا الشأن مهما طال هذا السكوت ال ينش  قراًرا إداريًذا بذالرفض, وعليذه 

ال يكون الطعن باإللداء في مثل هذا التصرف السلبي إال محاولذة مذن المذدعي 

إلذذى إحذذالل القضذذاء محذذل اإلدارة فذذي ممارسذذة اختصاصذذها وهذذو مذذا اسذذتقرت 

                                 

 (.198) , مصطفى أبو تيد, مرجع سابق /د(1)

 (.19)رأف  فوده, مرجع سابق  / د( 2)
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 .(1)ى رفضهأحكام القضاء اإلداري عل

 أن امتنذذاع اإلدارة عذذن ممارسذذةرى مذذن جذذانبي أؤيذذد االتجذذاه األول وأو

سذذلطتها التقديريذذة يعتبذذر قذذراًرا إداريًذذا سذذلبيًا يجذذوت الطعذذن فيذذه أمذذام القضذذاء 

بذذه قضذذاء إنشذذائي ولذذيس اإلداري كمذذا هذذو مسذذلم ن القضذذاء ألاإلداري وذلذذك 

م فذذإنني أرى أنذذه علذذى ترتيبذذا علذذى مذذا تقذذد , كالقضذذاء العذذادي قضذذاًء تطبيقذذي

, أن يتدخل لحل هذا االنقسام في أوسذاط الشذراح المصذريين المقنن المصري 

وأن يسير علذى مذا اسذتقر عليذه القضذاء اإلداري فذي فرنسذا والمملكذة العربيذة 

وذلذذك بوضذذع نذذم بموجبذذه يعتبذذر امتنذذاع اإلدارة عذذن ممارسذذة , السذذعودية

 . يجوت الطعن فيه باإللداء سلطتها التقديرية يشكل قرارا إداريا سلبيا

                                 

 (.66, 65) , طعيمة الجرف, مرجع سابق/ د.أ(1)
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 الفصل الثاني

 آثار القرار اإلداري المستمر

 

 :ويشتمل على خمسة مباحث 

 .تجدد األثر النظامي:المبحث األول
 .المسئولية الجنائية عن القرار اإلداري المستمر:ثانيالمبحث ال

 .المسئولية التأديبية عن القرار اإلداري المستمر:المبحث الثالث
,  إلداري المسببتمر فببي الفقببه والنظببامالتعببويع عببن القببرار ا:لرابببعالمبحببث ا

 :إلى مطلبينوينقسم 

 :وفيه  ال ة فروع ,المسؤولية على أساس الخطأ:المطلب األول

 .ركن الخطأ:الفرع األول

 .ركن الضرر: الفرع الثاني

 .عالقة السببية بين الخطأ والضرر:الفرع الثالث

 يساس المخاطر عن القرار اإلدارالمسؤولية على أ:المطلب الثاني

 .المستمر
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 األولالمبحث 
 تجدد األثر النظامي

 

فيمذذا سذذبق أن القضذذاء اإلداري وشذذراح األنظمذذة اتفقذذوا علذذى تعريذذل   ذُكذذر

إفصذذذاح اإلدارة عذذذن إرادتهذذذا الملزمذذذة بمذذذا لهذذذا مذذذن سذذذلطة : القذذذرار اإلداري بأنذذذه

أو إلدذاء أحذد المراكذز النظاميذة  بمقتضى األنظمذة واللذوائح بقصذد إنشذاء أو تعذديل

وكذان الهذدف أو الباعذث منذه تحقيذق المصذلحة  ,متى كان ذلك ممكنا وجائزا نظاما

وبمذذا أن القذذرار اإلداري المسذذتمر ينضذذوي تحذذ  لذذواء القذذرار اإلداري  .(1)العامذذة

المذدد المتعلقذة  هذا المبحذث  وسوف أذكر في,فإنه أيضا يؤ ر في المراكز النظامية

دعوى المتعلقذذة بذذالقرار المسذذتمر فذذي النظذذام اإلداري السذذعودي واألنظمذذة برفذذع الذذ

لحكمذة  -سذتون يوًمذا -ن تحديد ميعاد قصير لترفع الذدعوى مذن خاللذه أ و المقارنة

تتمثل في ضمان توفير نوع من الثبات واالستقرار ل وضاع القانونية التي تترتذا 

قذذرارات اإلداريذذة فتذذرة طويلذذة ل فذذراد بنذذاء علذذى قذذرارات اإلدارة, وعذذدم تذذرك ال

 .عرضة للطعن فيها منعًا لزعزعة المراكز المستقرة

أن انقضذذاء ميعذذاد الطعذذن يترتذذا عليذذه تحصذذن  يتبذذين للقذذارئسذذوف و

قبول دعوى اإللداء إذا تم رفعها بعذد عدم القرار اإلداري ضد اإللداء ومن  م 

 .يعاد من النظام العامالميعاد المحدد قانونًا, والدفع بعدم القبول النقضاء الم

إذا كان  هذه هي القاعدة العامة بالنسذبة للقذرارات اإلداريذة, فذإن هنذاك 

ناءات قررهذذا اسذذتثناءات معينذذة تذذرد علذذى هذذذه القاعذذدة العامذذة, وهذذذه االسذذتث

يتجذذدد  , وبمقتضذذى هذذذه االسذذتثناءاتووافقذذه عليهذذا الشذذراح القضذذاء اإلداري

ل القضذاء اإلداري دعذوى اإللدذاء بذالرغم يقب و األ ر النظامي للقرار اإلداري

                                 

 .من التمهيد األول يل ذلك في المطلا الثالث من المبحثانظر تفص( 1)
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 .من انقضاء ميعاد الستين يوًما المحدد لرفع الدعوى

وتتمثل هذه االستثناءات التذي تذرد علذى القاعذدة العامذة, فذي عذدة أمذور 

 :هي

 .القرارات التنظيمية أو اللوائح -4

 .القرارات اإلدارية المنعدمة -2

 .صاحا الشأن القرار الصادر نتيجة غش أو تدليس من -0

انفتذاح ميعذاد الطعذن مذن )ظهور مصلحة لصذاحا الشذأن بعذد انقضذاء الميعذاد  -1

 (.جديد

 .(1)القرارات اإلدارية المستمرة -5

إلذذى اسذذتقرار األوضذذاع  تهذذدف مواعيذذد رفذذع الذذدعاوى وقذذد ذكذذرت أن

والمراكز النظامية, كما تعتبر المواعيد من النظام ولذيس لذإلدارة أن تتفذق مذع 

ويجذذوت الذذدفع بعذذدم االلتذذزام , د علذذى تعذذديل المواعيذذد المقذذررة نظاًمذذااألفذذرا

أن تقرر أنظمذة أو  من وال مانع, بالمواعيد في أي مرحلة من مراحل الدعوى

لذذوائح أخذذرى غيذذر الالئحذذة الخاصذذة بقواعذذد إجذذراءات ومرافعذذات القضذذاء 

 .(2) اإلداري مواعيد خاصة في بعض الحاالت بالنسبة للدعاوى اإلدارية

                                 

 (.430)مرجع سابق,  : عبدالعليم عبدالمجيد مشرف/ د( 1)

تجارية حيذث نصذ  المذادة الثالثذة عشذر مذن نظذام العالمذات التجاريذة كما في نظام العالمات ال( 2)

لصذاحا الشذأن الذتظلم لذوتير ):هذـ26/5/4120وتذاري   (413)الصادر بالمرسذوم الملكذي رقذم

وإذا صذدر قذرار ,التجارة من القرار الصادر برفض طلبه خالل ستين يوما من تاري  إبالغه بذه

لشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خالل  ال ين وتير التجارة برفض التظلم كان لصاحا ا

مذع أنذه جذاء فذي المذادة الثالثذة مذن قواعذد المرافعذات أمذا الذديوان مذا (غذه بذهيوما من تذاري  إبال

وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشذؤون الخدمذة المدنيذة إلذى الذديوان خذالل سذتين يومذاً  ):نصه

 (ض أو مضذذي التسذذعين يومذذاً المذذذكورة دون البذذ  فيذذهمذذن تذذاري  العلذذم بذذالقرار الصذذادر بذذالرف

= 
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أن يلجذأ رافذع الذدعوى قبذل رفذع الذدعوى إلذى  :ويقصد بالتظلم اإلداري

جهة اإلدارة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسذية طالبًذا منهذا رفذع الضذرر 

وهنذاك قذرارات معينذة ينبدذي نظاًمذا . (1)الذي أصابه نتيجة القرار محل التظلم

داري, وهذذا مذا يسذمى التظلم اإلداري منها قبل الطعن بالقرار أمام القضاء اإل

أمام  وحسا المادة الثالثة من قواعد المرافعات واإلجراءات ,يالوجوببالتظلم 

يجا أن يسبق رفع دعوى اإللداء التظلم إلى الجهذة  في المملكة ديوان المظالم

ويقصد بذذلك  ,وًما من تاري  العلم بهذا القراراإلدارية المختصة خالل ستين ي

هة اإلدارة التي أصدرت القرار أو الجهذة الرئاسذية لجوء صاحا الشأن إلى ج

 ,نتيجة القرار اإلداري محل الذتظلملها طالبًا منها رفع الضرر الذي وقع عليه 

والعلة من تقديم هذا التظلم إلى الجهة المختصة هو أن هذه الجهة وحدها التذي 

ولذذم تذذنم القواعذذد علذذى شذذكل معذذين  ,هذذا المسذذاس بذذالقرار أو تعديلذذهيحذذق ل

ويتحقق العلم بالقرار بإبالغ ذوي الشذأن بالنسذبة للقذرارات الفرديذة أو  ,لتظلمل

بنشذذذرة فذذذي الجريذذذدة الرسذذذمية أو أي وسذذذيلة أخذذذرى مقذذذررة نظاًمذذذا بالنسذذذبة 

وقذذد جذذرى القضذذاء فذذي فرنسذذا ومصذذر علذذى أن العلذذم  ,(2)للقذذرارات الالئحيذذة

 -افيًذذا للجهالذذةويقصذذد بذذه علذذم صذذاحا الشذذأن بذذالقرار اإلداري علًمذذا ن-اليقينذذي 

يمكذن أن يكذذون وسذيلة تبليذذغ وعذاء اإل بذذات فذذي هذذا الصذذدد يقذع علذذى عذذاتق 

                                 
= 

فالمادة الثالثة عشر من نظام العالمات التجارية لم توافق المادة الثالثة من قواعد المرافعات أمذام 

الديوان وأرى أن هذا خلل يجا تالحقه ألنه يؤدي إلى اللذبس واإليهذام وخاصذة فذي حذق العذوام 

 .غير المتخصصين في دراسات األنظمة

. الريذذاض, معهذذد اإلدارة العامذذة, الرقابذذة القضذذائية علذذى أعمذذال اإلدارة, علذذي شذذفيق/د: انظذذر( 1)

 .421: , هـ4122

 .مادة(11)هـ ويتكون النظام من46/44/4139وتاري (493)صدر بالمرسوم الملكي رقم( 2)
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وتشير األحكام القضائية الحديثة إلى أن تطور نظرية العلذم اليقينذي . (1)اإلدارة

 .أصبح  حاليًا ال تطبق إال بصورة ضيقة

 :وتنظر الجهة اإلدارية في التظلم ويكون لها أحد خيارين

ن تب  في الذتظلم خذالل مذدة تسذعين يوًمذا مذن تذاري  تقذديم الذتظلم إما أ :األول

وفذي شذأن . إليها, وفي حالة رفض التظلم يجا أن يكون قرارهذا مسذببًا

ذكر السبا أن يحقق ضمانة لصاحا الشأن وييسر الرقابة على القذرار 

 .خاصة رقابة ديوان المظالم

هذا فذي الذتظلم ح عذن رأيالل تلك المذدة دون أن تفصذوإما أنها تسك  خ :الثاني

دون أن تبذذ  الجهذذة اإلداريذذة  وفذذي هذذذه الحالذذة ال يفسذذر مضذذي المذذدة

 -سذذلبي-لمصذلحة صذذاحا الشذأن وإنمذذا يعتبذر ذلذذك بمثابذة قذذرار ضذمني

 .برفض التظلم

الذذي هذو :بذه فيمذا سذبق أن المقصذود ذكذرت الذذيو أما القرار المستمر

, فهذذي قذذرارات  محذذددةيسذذتمر فذذي إنتذذار آ ذذاره النظاميذذة فتذذرة تمنيذذة غيذذر 

مستمرة من هذه الزاوية, وذلك بالمقابلة بالقرارات األخرى التي يتقيذد الطعذن 

 .عليها باإللداء بموعد محدد

المملكذذذة العربيذذذة  األنظمذذذة المقارنذذذة وفذذذي وطبقًذذذا للقاعذذذدة العامذذذة فذذذي

فذذإن الطعذذن باإللدذذاء يتقيذذد بموعذذد معذذين, بيذذد أن هنذذاك طائفذذة مذذن  ودية,السذذع

 .تخرر عن هذه القاعدة القرارات

القذرارات  :أحذدهما (2)نذوعين للقرارات المسذتمرةفيما سبق أن  ذكرتو

حيذث ال تتقيذذد بالمواعيذد المقذررة للطعذن باإللدذذاء,  المسذتمرة السذلبيةاإلداريذة 

                                 

 425: ,مرجع سابق,الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة,علي شفيق/د( 1)

 .لمبحث الثاني من الفصل األولا: انظر( 2)
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هذذا يرالمنعدمذذة, وهذذي القذذرارات التذذي يعتهذذذا عذذالوة علذذى القذذرارات اإلداريذذة 

 .حول معيار االنعدام ظمةشراح األنعيا جسيم على خالف بين 

وهذا ما أكده ديون المظالم بالمملكة العربية السعودية, حيذث ذهذا إلذى 

ولما كن طلا المدعي يرتد إلى الطعن في القرار السلبي المقرر في الفقه :)هأن

والقضاء اإلداريين أن ميعاد إلدائه يظل مفتوحا في أي وق  دونمذا تقيذد بأجذل 

فإن الدعوى تكون قد رفع  ,تجدداً من حين آلخرطالما كان مستمرا وم,محدد

وأمذا :)وفي حكم آخر قذرر الذديوان ,(1) (وفق أوضاعها الشكلية المقررة نظاما

من حيث الشكل فإن هذه الدعاوى تعد قرارا سلبيا ومن المسلم به لدى الديوان 

وبالتذذالي ال تتقيذذد بمذذدد محذذددة ,بذذأن هذذذه القذذرارات تفيذذد االسذذتمرارية والتجذذدد

 .(2) (مما يتعين قبولها شكال,أجل نظامي معينو

سذذذريان الميعذذذاد, : ودراسذذة المواعيذذذد  تثيذذذر التعذذذرض لعذذذدة نقذذذاط هذذذي

 :وأخيًرا آ ار انقضاء الميعاد وذلك فيما يلي, حاالت انقطاع الميعاد و

 :بدء سريان الميعاد: أوالا 

وان الثالثة من قواعذد المرافعذات واإلجذراءات أمذام ديذطبقًا لنم المادة 

, يبذذدأ سذذريان ميعذذاد دعذذوى اإللدذذاء مذذن تذذاري  نشذذر القذذرار اإلداري المظذذالم

المطعذون فيذذه فذذي الجريذدة الرسذذمية أو فذذي النشذرات التذذي تصذذدرها المصذذالح 

العامذذة أو إعذذالن صذذاحا الشذذأن بذذه ومذذن المسذذلم بذذه أن النشذذر يكذذون بالنسذذبة 

فهذو خذا  بذالقرارات  -التبليذغ:أي- عالنأما اإل( اللوائح)للقرارات التنظيمية 

 .الفردية

والقضذذذاء اإلداري إلذذذى هذذذاتين الوسذذذيلتين للعلذذذم  الشذذذراح وقذذذد أضذذذاف 

                                 

 .111: ,4125ق لعام /1115/4رقم القضية ,مجموعة األحكام والمبادئ القضائية( 1)

 .4328: ,هـ4126ق لعام /05/1رقم القضية ,مجموعة األحكام والمبادئ القضائية( 2)
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, ومفادها أنذه إذا قذام (العلم اليقيني بالقرار)وسيلة  الثة هي ( النشر واإلعالن)

الذذذدليل القذذذاطع علذذذى علذذذم صذذذاحا الشذذذأن بذذذالقرار علًمذذذا يقينذذذا ال ظنيًذذذا وال 

لجميع محتويات هذا القذرار, فذإن ميعذاد اإللدذاء  افتراضيًا, بحيث يكون شامالً 

 .(1)يسري في حقه من تاري  هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعالنه

 :حاالت انقطاع الميعاد: ثانياا

يقصد بقطع الميعاد أن يقع أمر معين أو تحدث واقعة محددة تذؤدي إلذى 

ميعاد كامل جديد في  إسقاط المدة التي مض  من حساض الميعاد, على أن يبدأ

وبذذلك يختلذل األ ذر القذانوني . السريان بعد انقضاء هذا األمر أو هذذه الواقعذة

لالنقطاع عن أ ر الوقل, إذ أن المدة التي انقض  قبل حدوث سبا الوقل يتم 

, لحسابها ويضاف إليها ما تبقى من الستين يوًما من تذاري  انتهذاء حالذة الوقذ

قضاء اإلداري على أن هناك أربع حاالت النقطاع وال رأي الشراحوقد استقر 

ميعاد دعوى اإللداء, تتمثل في تقديم تظلم إداري, واعتذراض الجهذة اإلداريذة 

المختصة على القرار اإلداري وطلا اإلعفذاء مذن الرسذوم القضذائية, وأخيذًرا 

 .(2)رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة
 

 :آثار انقضاء الميعاد: ثالثاا

                                 

, (401-421) دعوى اإللداء  -الكتاض الثاني-قانون القضاء اإلداري : دمحم دمحم عبداللطيل/ د( 1)

, النظذذام القذذانوني للميعذذاد فذذي دعذذوى اإللدذذاء : رأفذذ  فذذوده/ م, د2332 -دار النهضذذة العربيذذة 

 ( 408-99) , .مرجع سابق

 .وما بعدها ( 65) ,مرجع سابق, القانون اإلداري: عبدالدني بسيوني عبدهللا/ د.أ( 2)

 -الطبعذذة األولذذى  -يذذة , دار النهضذذة العرب(225-240)القضذذاء اإلداري  : رمضذذان بطذذي / د

 .م4991
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الميعذذاد المحذذدد قانونًذذا لرفذذع دعذذوى اإللدذذاء وفقًذذا للقواعذذد  إذا انقضذذى

السذذابق بيانهذذا, دون أن يرفذذع صذذاحا الشذذأن دعذذواه, فذذإن سذذبيل الطعذذن يدلذذق 

و كذان فذي حقيقتذه أمامه ويصبح القرار اإلداري محصنًا ضذد اإللدذاء حتذى ولذ

محذدد فإذا هم صاحا الشأن برفع دعواه بعد انقضاء الميعذاد ال, مخالفًا للقانون

ً , سواء من اإلدارة باعتبارهذا طرفذقانونًا, فإنه يواجه بالدفع بعدم قبولها شكالً   ا

ألن الذدفع بعذدم القبذول النقضذاء الميعذاد يعتبذر  ؛في الدعوى, أو مذن المحكمذة

قبذول  من النظام العام, ومن  م يجوت للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضذي بعذدم

أيًضذا يترتذا علذى انقضذاء ميعذاد دعذوى وكذذلك , الدعوى لرفعها بعد الميعاد

 اإللداء عدم جوات قيام اإلدارة بسحا القذرار, أي أن القذرار اإلداري يتحصذن

 .(1)والسحا اإلداري ضد اإللداء القضائي

                                 

, دار (089)اإلداري, الكتذذذذاض األول دعذذذذوى اإللدذذذذاء,   الذذذذدعاوى, عذذذذالء عبذذذذدالمتعال / د( 1)

 .م2332-2334النهضة العربية, 



 آثار القرار اإلداري المستمر: الثانيالفصل  

 15 

 المبحث الثاني
 المسئولية الجنائية عن القرار اإلداري المستمر

 

والجنايذذة ,كثيذذرا مذذا يعبذذر فقهذذاء الشذذريعة عذذن الجريمذذة بلفذذ  الجنايذذة 

تسذمية بالمصذدر مذن جنذى عليذه ,اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسذبه:لدة

أمذا فذي االصذطالح الفقهذي ,وهو عام إال انه خم بما يحذرم دون غيذره ,شرا

سذواء وقذع الفعذل علذى نفذس أو مذال أو غيذر ,اسم لفعذل محذرم شذرعا,فالجناية

ة علذى األفعذال الواقعذة لكن أكثر الفقهاء تعارفوا على إطالق لفذ  الجنايذ,ذلك 

القتذذل والجذذرح والضذذرض واإلجهذذاض  :وهذذي ,أو أطرافذذه اإلنسذذانعلذذى نفذذس 

 وإذا غذذض,بينمذذا يطلذذق بعضذذهم لفذذ  الجنايذذة علذذى جذذرائم الحذذدود والقصذذا 

طذالق لفذ  الجنايذة علذى بعذض الجذرائم لنظر عما تعارف عليذه الفقهذاء مذن إا

ي االصذذطالح الفقهذذي ن لفذذ  الجنايذذة فذذأ قذذولأمكذذن  ال ,األخذذردون الذذبعض 

 .(1)مرادف للف  الجريمة

أمذذا فذذي األنظمذذة المقارنذذة كمذذا فذذي النظذذام المصذذري فإننذذا نجذذد أن لفذذ  

فيعتبذذر الفعذذل جنايذذة إذا كذذان معاقبذذا عليذذه , الجنايذذة يختلذذل عذذن لفذذ  الجريمذذة

أمذا إذا كانذ  عقوبذة ,شدال الشاقة المؤبدة أو المؤقتذة أو السذجنباإلعدام أو األ

 ,فالفعذل جنحذة,أو الدرامة تزيد عن مائة قرش  ,يزيد على أسبوع الفعل حبسا

 .(2)فالفعل مخالفة ,أو الدرامة عن مائة قرش  ,فإذا لم يزد الحبس على أسبوع

والجنحذة تعتبذر  ,وعلى ذلك فالمخالفة النظامية تعتبر جناية في الشريعة

                                 

, 4مؤسسذة الرسذالة ط,التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقذانون الوضذعي ,عبدالقادر عودة/د( 1)

 .11: ,هـ4126

 .15: :المرجع السابق( 2)
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 .والجناية في القانون تعتبر جناية في الشريعة أيضا ,جناية

تشذترط أن يكذون الفاعذل مذدركا مختذارا  اإلسذالميةا كان  الشريعة ولم

ألنه وحده فقط هو محل المسئولية الجنائية ؛ اإلنسانفقد كان طبيعيا أن يكون ,

أما الحيوان أو الجماد فال يمكن أن يكون محال للمسئولية  ,هو المدرك المختار

مذن يذوم  اإلسذالميةة وقذد عرفذ  الشذريع ,واالختيذار اإلدراكالجنائية النعذدام 

وكذلك اعتبذرت ,وجودها الشخصيات المعنوية فاعتبر الفقهاء بي  المال جهة 

وجعل  هذه الشخصيات المعنويذة  ,المدارس والمالج  والمستشفيات وغيرها

ولكنهذذذا لذذذم تجعلهذذذا أهذذذال  ,لتملذذذك الحقذذذوق والتصذذذرف فيهذذذا أهذذذالأو الجهذذذات 

واالختيذذار وكالهمذذا  اإلدراكعلذذى ألن المسذذئولية تنبنذذي  ؛للمسذذئولية الجنائيذذة

ا وقذذع الفعذذل المحذذرم ممذذن ذلكذذن إ ,منعذذدم مذذن دون شذذك فذذي هذذذه الشخصذذيات

فإنذه  ,المعنويذة كمذا نسذميها اآلن ياتصذأو الشخ,يتولى مصذالح هذذه الجهذات 

 ,نذه كذان يعمذل لصذالح الشذخم المعنذويهو الذذي يعاقذا علذى جنايتذه ولذو أ

العقوبذة واقعذة علذى مذن يشذرفون   نذويمكن عقاض الشخم المعنوي كلمذا كا

على شذئونه أو األشذخا  الحقيقيذين الذذين يمذثلهم الشذخم المعنذوي كعقوبذة 

كذذذلك يمكذذن شذذرعا أن يفذذرض علذذى هذذذه ,الحذذل و الهذذدم واإلتالذذة والمصذذادرة

وإذا  ,الشخصيات ما يحد من نشاطها الضار حمايذة للجماعذة ونظامهذا وأمنهذا

فذذإن القذذوانين ,المية مذذن يذذوم وجودهذذاكذذان هذذذا هذذو الحكذذم فذذي الشذذريعة اإلسذذ

الوضذعية كانذذ  إلذذى عهذذد غيذذر بعيذد تجعذذل اإلنسذذان والحيذذوان والجمذذاد محذذال 

كانذ  تنظذر إلذى الجريمذة بدذض النظذر عذن فاعلهذا  ألنهذا ؛للمسئولية الجنائيذة

أما اليوم بعد أن تديرت األسس التي كان  تقوم عليها القوانين الوضذعية فذإن ,

كمذا أنهذا  ,رف محال للمسئولية الجنائية غير اإلنسذان الحذي هذه القوانين ال تع
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وبهذذا  ,االختيذار تفرق في حكمهذا بذين المذدرك المختذار وبذين فاقذد اإلدراك و

 . (1)أصبح  في هذه النقطة مطابقة للشريعة اإلسالمية

ال تسأل  -وهي شخم معنوي  - على ما تقدم فإن الجهة اإلدارية وبناءً 

 عنها وإنما يكون الجزاء المترتا علذى ةالصادردارية اإل تالقراراا عن جنائيً 

ألن  إلدذذاء القذذرار أو التعذذويض عنذذه ,الناتجذذة عذذن القذذرار المخالفذذة الجنائيذذة

 :يعال  القرارات اإلدارية بأحد  الث طرق نظمةفي جميع األالقضاء اإلداري 

يجذذابي سذذتمر بشذذقيه اإلالقذذرار المو, أو وقذذل التنفيذذذ,أو التعذذويض,اإللدذذاءإمذذا 

عن المسؤولية الجنائية حيث أن طبيعة القرارات اإلدارية ذات  والسلبي خارر

خارجة عذن تكييذل الطبيعة المستمرة في النظام السعودي واألنظمة الوضعية 

 .وينطبق عليها ما ينطبق على القرارات اإلدارية بشكل عام,الجناية والجريمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 .202: , مرجع سابق, التشريع الجنائي( 1)
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 المبحث الثالث
 يبية عن القرار اإلداري المستمردالمسئولية التأ

 

عيا االنحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة من العيوض الداخلية 

أو المادية التي تشوض القذرار اإلداري فذي ركذن الدايذة وبالتذالي تجعلذه جذديرا 

مجانيذة المصذلحة :همذا,وإلساءة اسذتعمال السذلطة صذورتين ,بأن يحكم بإلدائه

روف أن اإلدارة ليس  حرة في تحديذد أهذدافها وإنمذا حيث أن من المع,العامة 

يرد عليها قيد مهم يفرضه المذنظم يتمثذل فذي وجذوض سذعيها دائمذا إلذى تحقيذق 

وفذذي حالذذة مجانيذذة اإلدارة لتلذذك المصذذلحة يصذذبح قرارهذذا ,المصذذلحة العامذذة

مجانيذذة :والصذذورة الثانيذذة .ا باإللدذذاءمشذذوبا بعيذذا االنحذذراف بالسذذلطة وجذذديرً 

حيذث يحذدد القذانون هذدفا معينذا يتوجذا علذى رجذل ,يم األهدافقاعدة تخص

اإلدارة السعي لتحقيقه وقد يقوم القاضي باستخال  هذا الهدف في حالذة عذدم 

وال يجذذزئ اإلدارة تحقيذذق هذذدف آخذذر حتذذى ولذذو كذذان متعلقذذا  ,الذذنم عليذذه

 ,وأمثلذة االنحذراف بالسذلطة عذن الهذدف المحذدد لهذا كثيذرة ,بالمصلحة العامذة

استخدام اإلدارة لحقها في نقل الموظفين :همها والمتعلقة بموضوع بحثناومن أ

وإنمذذا إلنذذزال عقوبذذة تأديبيذذة  مقنعذذة ,ال لمصذذلحة المرفذذق  ,مكانيذذا أو نوعيذذا

حيذذث أن العديذذد مذذن األنظمذذة قذذد أحاطذذ  الجذذزاءات التأديبيذذة بذذبعض  ,علذذيهم

وإال أصذبح  الضذوابط التذي يتعذين علذى السذلطة المختصذة بالتأديذا مراعاتهذا

هذذا ويعتبذر الذبعض , قرارها معيذا جذائز الطعذن عليذه أمذام القضذاء اإلداري

وذلذك خالفذا لمذا يذذها  ,ا من أوجه اإللدذاءاالنحراف باإلجراءات وجها جديدً 

تبذذذاره صذذذورة مذذذن صذذذور مذذذن حيذذذث اع, ة الشذذذراحيذذذغالب -وعذذذن حذذذق -إليذذذه

 .(1)تخصيم األهداف

                                 

-210: , مرجذذع سذذابق, رقابذذة القضذذاء علذذى قذذرارات اإلدارة, فهذذد بذذن دمحم الذذدغيثر/د:انظذذر( 1)

= 
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باعتبذاره قذرارا اري المسذتمر هذا األمذر ينطبذق تمامذا علذى القذرار اإلد

إداريا قد يشاض بعيا إساءة استعمال السلطة التذي تشذوض القذرار اإلداري فذي 

 .ركن الداية

                                 
= 

254. 
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 الرابعالمبحث 
 التعويع عن القرار اإلداري المستمر في الفقه والنظام

 

الحديثة مبدأ مسئولية الدولة عذن  الدربية من المبادئ المقررة في الدولة

 ,ا أصذابهم مذن ضذرر نتيجذة مباشذرتها ل نشذطة المختلفذةعمذ تعويض األفراد

اعتمد في وقذ   في الماضي تجاه السلطة العامة, بل اً ولم يكن هذا المبدأ مقرر

ألن المبدأ الذي كان سائدًا في الماضي عدم مسئولية الدولة  متأخر بالنسبة لها؛

السذيادة ال  عن أي من أعمالها في جميذع المجذاالت باعتبذار أن الدولذة صذاحبة

كما أن الحاكم كان  سلطته مطلقة وتستند إلى أسس دينية , يتصور أن تخط  

 .سواء بصفة مباشرة أو بصورة غير مباشرة

ومذذن جانذذا آخذذر, فذذإن الحذذر  علذذى مصذذلحة الخزانذذة العامذذة للدولذذة, 

ا إلذى تقريذر عذدم والخوف مذن عرقلذة سذير المرافذق العامذة كانذا يذدفعان أيًضذ

إال أن ذلذذك الوضذع لذذم يكذذن ليسذتمر إتاء التطذذور الذذذي طذذرأ  ,مسذئولية الدولذذة

ارتيادها الكثير من ميادين النشاط التي كانذ  محجذوتة و على وظائل الدولة,

ل فراد في الماضي ففي ظل التطور االقتصادي واالجتماعي المعاصر يذزداد 

لذة ويترتذا علذى ذلذك أن تسذتخدم الدو ,تدخل الدولة في أوجه النشاط المختلفة

الكثير من طرق التقدم الفني والعملي والحذديث, إلذى جانذا اسذتخدامها العديذد 

 .(1)من الموظفين والعمال إلدارة المرافق العامة المختلفة التابعة للدولة

ومذذن الطبيعذذي أن يترتذذا علذذى ذلذذك اتديذذاد تعذذرض األفذذراد للمخذذاطر 

طة مختلفذة, مذن دولذة مذن أنشذواألضرار التي تنشأ غالبًا نتيجذة لمذا تمارسذه ال

يظهذر فذي األفذق ضذرورة مسذئولية الدولذة عذن األضذرار التذي تحذدث  هنا بدأ

                                 

 (.404, 403) , مرجع سابق ,عبدالعليم عبدالمجيد مشرف /د( 1)
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ألن القذرار اإلداري وإن قذام بذه موظذل عذام إال  ؛ل فراد نتيجة مزاولة عملها

 .أنه يقوم بالعمل باسم ولحساض الدولة

اتداد شعوًرا بالتمسك بحقوقه فلم يعذد كما أن الفرد في عالمنا المعاصر 

 ل أن يحدث به ضذرر دون أن يبحذث و يسذأل عذن هذذا الضذرر ويطالذاميتح

 .بالتعويض عنه

فضذذالً عذذن كذذل ذلذذك, فذذإن منطذذق العدالذذة االجتماعيذذة يذذأبى أن يصذذاض 

فذااللتزام  ,قذه مذن ضذررشخم بضرر ما, وال يحصل على تعويض عمذا لح

 .بالتعويض أمر يتفق وقواعد األخالق التي توجا عدم األضرار بالدير

قذد انتهذى التطذور إلذى إقذرار مسذئولية الدولذة عذن أعمالهذا وتعذويض لذلك ف

وقذد كذان  ,مباشذرة الدولذة ل نشذطة المختلفذة األفراد عمذا لحقهذم مذن ضذرر نتيجذة

القضذاء اإلداري, ومذا قذام بذه مذن دور ملحذوظ فذي هذذا  هللا  ذم بفضذل  ذلك بفضل

وواضذذحة فذذي العديذذد مذذن الذذدول تذذدخل بنصذذو  صذذريحة  المقذذننالصذذدد كمذذا أن 

كقاعذذدة عامذذة بتعذذويض األفذذراد حذذال إصذذابتهم ضذذمنها مسذذئولية الدولذذة, وألزمهذذا 

 .بالضرر من جراء ممارستها لوظائفها المختلفة

وقد كان  المسئولية اإلدارية في البدايذة تقذوم علذى فكذرة الخطذأ, إال أن 

التطذذور الذذذي طذذرأ علذذى وظيفذذة الدولذذة وتحولهذذا مذذن دولذذة حارسذذة إلذذى دولذذة 

ووجذذدت بجانذذا  ,إلذذى دولذذة الرفاهيذذة, انعكذذس آ ذذاره علذذى المسذذئوليةخادمذذة 

مسئولية الدولة على أساس الخطأ مسئولية من نوع آخر ال يشترط فيها وجذود 

 .خطأ من جانا اإلدارة, وهي المسئولية على أساس المخاطر

نظمذذذة ال يختلذذذل عذذذن األفذذذإن األمذذذر وفذذذي المملكذذذة العربيذذذة السذذذعودية 

يقذذوم التعذذويض علذذى أسذذاس خطذذأ اإلدارة, لتعذذويض, حيذذث المقارنذذة بالنسذذبة ل

 ) :من نظام ديوان المظالم, والذي ينم على( ض/40)وذلك وفقًا لنم المادة 

دعاوى إلدذاء القذرارات اإلداريذة النهائيذة التذي يقذدمها ذوو الشذأن , متذى كذان 
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مرجذذع الطعذذن عذذدم االختصذذا , أو وجذذود عيذذا فذذي الشذذكل , أو عيذذا فذذي 

مخالفذذة الذذنظم واللذذوائح , أو الخطذذأ فذذي تطبيقهذذا أو تأويلهذذا , أو السذذبا , أو 

دعذاوى التعذويض التذي يقذدمها ) (ر)وذات المادة فقذرة(إساءة استعمال السلطة

وبنذذذاء عليذذذه فذذذإن اإلدارة ( ذوو الشذذذأن عذذذن قذذذرارات أو أعمذذذال جهذذذة اإلدارة

نتيجذة  مسئولة عن أعمالها اإلدارية, فإذا حصل خطأ من قبل جهذة اإلدارة, أو

لعمل غير مشروع كان واجبًا علذى اإلدارة تعذويض مذن أصذابه ضذرر نتيجذة 

 .(1)لهذا الخطأ

لذم يسذتعملوا لفذ   -رحمهذم هللا  -وحري بي أن أذكر أن فقهاء الشذريعة 

شذدل ) :التعويض لجبر الضرر وإنما استعملوا لف  الضمان وهو عندهم يعني

ويثذذذور التسذذذاؤل  ,(2) (طهالذمذذة بواجذذذا يطلذذذا الوفذذذاء بذذه إذا تذذذوافرت شذذذرو

هذذذل أجذذذاتت الشذذذريعة اإلسذذذالمية الضذذذمان أو التعذذذويض بشذذذقيه المذذذادي :هنذذذا

  .ذا ما سوف يتبين للقارئ في جنبات هذا المبحث بإذن هللاوالمعنوي؟ه

لذى مطلبذين فذي هذذا المبحذث إ قسم دراستيوعلى ضوء ما تقدم سوف أ

 فذذذي اآلخذذذر تعذذذرضالمسذذذؤولية علذذذى أسذذذاس الخطذذذأ وأ تنذذذاول فذذذي أحذذذدهماأ

 .( على أساس المخاطر)لمسؤولية بدون خطأ ل

 

 

                                 

 (.034) , فؤاد دمحم موسى عبدالكريم, مرجع سابق( 1)

 ,معهذذذذذد البحذذذذذوث والدراسذذذذذات العربيذذذذذة ,ضذذذذذمان فذذذذذي الفقذذذذذه اإلسذذذذذالميال ,علذذذذذي الخفيذذذذذل (2)

 .5-1:  ,م4914,القاهرة
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 المطلب األول
 المسؤولية على أساس الخطأ

 

مذذن المقذذرر أن مسذذؤولية الدولذذة عذذن أعمالهذذا غيذذر التعاقديذذة بنذذاء علذذى 

غيذر  بشذكل عذام األضذرار الناجمذة عذن القذرار اإلداري خذالل خطأ تنعقد من

 .خطأ والضرر وعالقة سببيةال: المشروع إذا توافرت  ال ة أركان هي

عذرض  م أ ,مستقلتناول كل ركن من هذه األركان في مطلا وسوف أ

وكذذذلك موقذذل فقهذذاء ,موقذذل ديذذوان المظذذالم مذذن هذذذا النذذوع مذذن المسذذؤولية

 .الشريعة

 .ركن الخطأ: الفرع األول

 .ركن الضرر: الفرع الثاني

 .بين الخطأ والضرر عالقة السببية: الفرع الثالث
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 ركن الخطأ: األولالفرع 

نم نظام مجلس الدولذة المصذري صذراحة علذى أن طلبذات التعذويض 

يجذذوت أن تقذذدم بصذذفة أصذذلية أي كذذدعوى مسذذتقلة, أو بصذذفة تبعيذذة أي ملحقذذة 

بذذدعوى اإللدذذاء بمعنذذى أن صذذاحا الشذذأن يجمذذع بذذين طلذذا اإللدذذاء وطلذذا 

 التعويض في دعوى واحدة, بحيذث يكذون الطلذا األصذلي هذو طلذا اإللدذاء,

والطلا التبعي هو طلا التعويض, ومصذلحة صذاحا الشذأن فذي الجمذع بذين 

الطلبين محققة ألنه لكي يحصل على تعويض البد من أن يحكم القاضذي بعذدم 

 ً  .(1)إداريًا مشروعية القرار اإلداري باعتباره خطأ

فثبذذوت الخطذذأ فذذي جانذذا اإلدارة هذذو الذذركن األول فذذي مسذذئوليتها عذذن 

بيد أن العيذوض التذي  ,ذلك بأن يكون القرار غير مشروعو القرارات اإلدارية,

عيذا عذدم االختصذذا ,  -تشذوض القذرار اإلداري وتذؤدي إلذى الحكذم بإلدائذه 

ال  -عيا الشذكل, عيذا مخالفذة القذوانين واللذوائح, عيذا االنحذراف بالسذلطة 

 .تؤدي كلها حتًما ودائًما إلى قيام مسئولية اإلدارة بالتعويض

متذى  :)على أنذه ( ض/40)نص  المادة  بية السعودية وفي المملكة العر

كان مرجع الطعن عدم االختصا , أو وجود عيا فذي الشذكل, أو عيذا فذي 

السبا, أو مخالفة النظم واللوائح, أو الخطذأ فذي تطبيقهذا أو تأويلهذا, أو إسذاءة 

اسذذتعمال السذذلطة, بمذذا فذذي ذلذذك القذذرارات التأديبيذذة, وكذذذلك القذذرارات التذذي 

 .(2)(وما في حكمها المتصلة بنشاطاتهاجمعيات النفع العام تصدرها 

وبناء على نم المادة السالفة الذكر يتضذح أن  بذوت الخطذأ فذي جانذا 

                                 

 .402: , أنس جعفر/د (1)

 وتذاري  18/نظام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكذي رقذم م (2)

 .هـ49/9/4128
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اإلدارة هذذذو الذذذركن األساسذذذي لقراراتهذذذا اإلداريذذذة, فذذذإذا كذذذان قرارهذذذا غيذذذر 

مشروع, لما يعتريه عيا من عيوض عدم االختصا  أو عيا فذي الشذكل أو 

أو مخالفة النظم واللوائح, أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو  عيا في السبا,

إسذذاءة اسذذتعمال السذذلطة, فذذإن ذلذذك يذذؤدي إلذذى قيذذام المسذذئولية علذذى اإلدارة 

وبالتالي يكون لصاحا الشأن الحق في طلا التعويض بناء على الخطذأ الذذي 

يكذذون ويتضذذح أن الخطذذأ يكذذون أو ينشذذأ عنذذدما , ه اإلدارة مذذن قراراتهذذاتذذارتكب

هنذذاك عيذذا مذذن العيذذوض المذذذكورة قذذد حصذذل, وبالتذذالي تقذذع المسذذئولية علذذى 

 .اإلدارة

يتطلذذا الخطذذأ اإلداري  -سذذواء فذذي فرنسذا أو مصذذر-القضذاء اإلداري و

 .(1)الجسيم وهو ال يتحقق في كل عيوض القرار

اسذذذذتقرت أحكذذذذام مجلذذذذس الدولذذذذة فذذذذي مصذذذذر علذذذذى أن عيذذذذا عذذذذدم  وقذذذذد

ان بالضذذذرورة إلذذذى تقريذذذر مسذذذئولية اإلدارة االختصذذذا  وعيذذذا الشذذذكل ال يؤديذذذ

والحكذذذم عليهذذذا بذذذالتعويض بذذذل يشذذذترط للحكذذذم بذذذالتعويض أن يكذذذون عيذذذا عذذذدم 

فذذإن كذذان  ,مذذؤ رة فذذي موضذذوع القذذرار أو جذذوهره االختصذذا  أو عيذذا الشذذكل

القذذرار سذذليًما فذذي مضذذمونه وسذذببه, وكذذان فذذي وسذذع اإلدارة إصذذدار القذذرار بهذذذا 

عذذدم االختصذذا  أو عيذذا الشذذكل, فذذال محذذل المضذذمون والسذذبا بعذذد تصذذحيح 

 .(2)لمساءلة اإلدارة بالتعويض على أساس هذين العيبين

                                 

 (.400) ,عبدالعليم عبدالمجيد مشرف, مرجع سابق /د( 1)

, الطبعذة الثانيذة , -دراسة مقارنذة  -تدرر البطالن في القرارات اإلدارية , رمزي الشاعر/ د. أ (2)

2333 -  (133 ,132 ,138 ,144), 

قضذاء التعذويض وطذرق الطعذن فذي  -الكتذاض الثذاني -القضاء اإلداري : سليمان الطماوي: د. أ 

 ,(468-461:) ,م4986. دار الفكر العربي, األحكام

 ,(262-264:) , مرجع سابق ,القرارات اإلدارية  -جعفر أنس / د 

= 
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أما بالنسبة لعيا مخالفة القذوانين واللذوائح والذذي يتصذل بمحذل القذرار 

وسذذببه, فإنذذه يذذؤدي دائمذذا إلذذى الحكذذم بإلدذذاء القذذرار وتحقذذق مسذذئولية اإلدارة 

فذي المسذئولية سذواء أكذان يسذيًرا أم  بالتعويض, ألنه يكفي لتكوين ركن الخطأ

جسيًما, وبصرف النظر عن نية مرتكا هذه المخالفة للقاعذدة القانونيذة, وعذن 

 .درجة وضوح القاعدة القانونية التي تم  مخالفتها

وبالنسبة لعيا االنحذراف بالسذلطة والذذي يمذس ركذن الدايذة أو الهذدف 

العيا يؤدي دائًما إلى إلدذاء من إصدار القرار اإلداري, فيمكن القول بأن هذا 

القرار وإلى الحكم بالتعويض على اإلدارة إذا ترتا علذى االنحذراف بالسذلطة 

ضرر ما, وهذا ما أكده القضاء اإلداري حيث قرر أنه إذا كان القرار اإلداري 

ألن  ؛معيبًا باالنحراف فالقضاء مستقر على جعله باستمرار مصدًرا للمسئولية

 .(1)وجا التعويض إذا ترتا عليه ضرر  اب الخطأ بطبيعته يست

جذد أن القذرار بقة علذى القذرار اإلداري المسذتمر أوبتطبيق القواعد السذا

يفذذرض علذذى نظذذام , حيذذث إن البي المسذذتمر يكذذون دائًمذذا مخالفًذذا للنظذذامالسذذل

اإلدارة التدخل إلصدار قرار إداري معذين, إال أنهذا تمتنذع عذن ذلذك, ومذن  ذم 

, ويكون في نفذس لبيًا غير مشروع لمخالفته للنظامقراراً س يشكل امتناعها هذا

الوق  ركن الخطأ في مسئولية اإلدارة, ويحكذم علذى هذذه األخيذرة بذالتعويض 

                                 
= 

, الطبعذذة الثانيذذة , دار النهضذذة العربيذذة , مسذذئولية الدولذذة غيذذر التعاقديذذة : أنذذور رسذذالن/ د.أ 

 (.201-200:) , م 4982

 ,(460) , مرجع السابق,  -قضاء التعويض -القضاء اإلداري : سليمان الطماوي/ د(  1)

 (. 265:) , مرجع السابق , رات اإلدارية القرا, أنس جعفر/ د 

راجذذع األحكذام التذذي أشذذار ي( 145, 142, 136, 130) , مرجذع سذذابق , رمذزي الشذذاعر/ د 

 .إليها في هذا الخصو 
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 (.الضرر وعالقة السببية)إذا توافرت باقي أركان المسئولية اإلدارية 

أما القرار اإليجابي المستمر ومثالذه القذرار الصذادر بذالمنع مذن السذفر, 

واللذذوائح, وقذذد يكذذون معيبًذذا بعيذذا  نظمذذةيكذذون معيبًذذا بعيذذا مخالفذذة األ فقذذد

االنحذذراف بالسذذلطة, وهذذذان العيبذذان يكفيذذان بذذذاتهما لتكذذوين ركذذن الخطذذأ فذذي 

ومذن  ذم إذا كذان . المسئولية اإلدارية أيًذا كانذ  درجذة العيذا يسذيًرا أو جسذيًما

الئذذم علذذى سذذبا القذذرار الصذذادر بذذالمنع مذذن السذذفر علذذى سذذبيل المثذذال, غيذذر م

صحيح أو كان السبا وهميًذا أو صذوريًا, أو إذا كذان مشذوبًا بعيذا االنحذراف 

ألن مصذذدره لذذم يسذذتهدف تحقيذذق المصذذلحة العامذذة, فذذإن القذذرار يكذذون جذذديًرا 

باإللداء من ناحية, ومن ناحية  انية يحق لصاحا الشأن طلذا التعذويض عذن 

 .(1)أكان  مادية أم أدبيةاألضرار التي أصابته من جراء هذا القرار سواء 

أمذذا بالنسذذبة لعيذذا عذذدم االختصذذا  وعيذذا الشذذكل فذذال يتصذذوران فذذي 

القرار السلبي المستمر, أمذا فذي القذرار اإليجذابي المسذتمر فيشذترط فذي هذذين 

 .العيبين أن يكونا على درجة معينة من الجسامة تؤ ر في موضوع القرار

ً  وجذذدير بالذذذكر أن الخطذذأ المسذذتوجا للتعذذويض قذذد ً مرفقيذذ يكذذون خطذذأ  ا

ة عنذذذه, وقذذذد يكذذذون خطذذذأ هذذذي المسذذذئول ينسذذذا للمرافذذذق ذاتذذذه وتكذذذون اإلدارة

ل معين ويكون هو المسذئول عنذه بصذفة شخصذية, وأيًذا ظشخصيًا ينسا لمو

 .(2)كان األمر فإنه يتقرر التعويض في الحالتين

                                 

 (.460) ,مرجع سابق , دكتور سليمان الطماوي, القضاء اإلداري( 1)

ارة العامذذذة للبحذذذوث, معهذذذد , اإلد(499)  -القذذذانون اإلداري السذذذعودية  -أنذذذور رسذذذالن / د(  2)

 4138اإلدارة العامة الرياض 

م, 4910, الطبعذذذة الثالثذذذة , دار المعذذذارف بمصذذذر , المسذذذئولية اإلداريذذذة , سذذذعاد الشذذذرقاوي/ د

 وما بعدها( 401) 

= 
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= 

 .وما بعدها( 204) , مرجع سابق, القرارات اإلدارية : أنس جعفر/ د 



 آثار القرار اإلداري المستمر: الثانيالفصل  

 93 

 ركن الضرر: الثاني الفرع

مذن حقوقذه, أو كل ما يصيا الشخم نتيجة المساس بحذق  هو الضرر

بمصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلذك الحذق أو تلذك المصذلحة بسذالمة جسذمه 

ونعنذي بالمصذلحة المشذروعة كذل . أو عاطفته أو حريته أو شرفه أو غير ذلك

إذا كان ال يحمي المصلحة, فإنها تعذد غيذر النظام  ألن نظام؛مصلحة يحميها ال

 .مشروعة وال يترتا على المساس بها التعويض

ال يكفي لتحقذق مسذئولية اإلدارة بذالتعويض عذن القذرار اإلداري غيذر و

المشروع وجود خطأ في جانبها, بل يتعين باإلضافة إلذى ذلذك أن يكذون هنذاك 

ضرر قد أصاض صذاحا الشذأن مذن جذراء هذذا القذرار غيذر المشذروع, وهذذا 

الضرر يشكل الذركن الثذاني مذن أركذان المسذئولية اإلداريذة, وبدونذه ال توجذد 

 .ر مناط كل منهما يدور معهما وجودًا أو عدًمارمسئولية وال تعويض فالض

والقرار اإلداري المسذتمر سذواء أكذان إيجابيًذا أو سذلبيًا قذد تترتذا عليذه 

أضذذذرار معينذذذة تصذذذيا الشذذذخم الذذذذي صذذذدر القذذذرار فذذذي مواجهتذذذه, وهذذذذه 

األضرار قد تكون مادية تصذيا الشذخم فذي جسذمه أو فذي مالذه, وقذد تكذون 

يذذة كذذاآلالم النفسذذية أو المسذذاس بالسذذمعة أو الكرامذذة أو مركذذز الشذذخم معنو

األدبي, وقد تكذون ماديذة وأدبيذة فذي نفذس الوقذ , ويقذع عذاء إ بذات الضذرر 

 .(1)على عاتق المدعي

الضذذرر المذادي, والضذذرر  :وعلذى ذلذذك فذإن الضذذرر علذى نذذوعين همذا

 :فصل ذلك فيما يليالمعنوي وأ

 :الضرر المادي: أوالا 

                                 

 (.461) , سابقمرجع , سليمان الطماوي, القضاء اإلداري/د( 1)
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المذذادي هذذو كذذل مذذا يصذذيا الشذذخم فذذي حذذق أو فذذي مصذذلحة  الضذذرر

ي االعتذداء علذى حذق الشذخم فذي فإصابة الشخم في حق قذد تبذدو فذ. مالية

أو حقذذذه فذذذي الحيذذذاة أو إصذذذابته بجذذذرح تترتذذذا عليذذذه خسذذذارة ماليذذذة  سذذذالمته

كذذاإلخالل بقذذدرة الشذذخم علذذى الكسذذا أو انعذذدامها, أو أن يتكلذذل نفقذذة فذذي 

 .ا ماديًاالعالر فيعتبر هذا ضررً 

كما يعتبر ضرًرا ماديًا االعتداء على مصلحة مالية للشخم كاالعتذداء 

نوعهذذا أو  -إتذذالف منقذذوالت  -حريذذق )علذذى حذذق الملكيذذة بصذذوره المختلفذذة 

 فذذإن ذلذذك يعذذد ضذذرًرا ماديًذذا يصذذيا( االسذذتيالء عليهذذا دون مسذذوغ قذذانوني

ة شذخم وقد يترتا على الضرر إصذاب, المضرور في حق من حقوقه المالية

آخذذر بطريذذق التبعيذذة كمذذا هذذو الحذذال لذذو صذذدم  سذذيارة مملوكذذة لذذإلدارة أحذذد 

األفذذذراد أودت بحياتذذذه فهنذذذا أصذذذيا الشذذذخم فذذذي حياتذذذه, وأصذذذيا أوالده 

وهذذذا النذذوع مذذن  ,(1)بحرمذذانهم مذذن عذذائلهم الذذذي كذذان يتذذولى اإلنفذذاق علذذيهم

عليذه  نه دل التعويض ع بل إن جوات ,الضرر اعترف  الشريعة اإلسالمية به

 :ومن ذلك ,الكتاض والسنة نصو  

 :من القرآن الكريم/أوال

: , وقذال تعذالي(08: المذد ر) {ُكذلُّ نَفسذٍس بََمذا َكَسذبَ س َرَهينَذة  }:قال تعالى

تََسذبَ س } َهذذا َمذذا اكس : وقذذال تعذذالي .(286البقذذرة, مذذن اآليذذة ) {لََهذا َمذذا َكَسذذبَ س َوَعلَيس

ذذٍس إَالَّ } َسذذُا ُكذذلُّ نَفس ذذَرى  ُذذمَّ إَلَذذى َربهَُكذذم َوالَ تَكس َر أُخس َعلَيسَهذذا َوالَ تَذذَزُر َواَتَرة  َوتس

تََلفُذونَ  َجعُُكمس فَيُنَبهَئُُكم بََما ُكنذتُمس فَيذَه تَخس رس َمذنس }: وقذال سذبحانه ,(461:األنعذام) {مَّ

َمذن }وقذال عذز وجذل  .(16:فصذل  ){َعَمَل َصاَلحاً فََلنَفسَسذَه َوَمذنس أََسذاء فَعَلَيسَهذا

َز بَهَ يَعسمَ  َوالَ تُفسَسذدُواس فَذي }: وقذال تعذالى, (420النساء مذن اآليذة ) {لس ُسوءاً يُجس

                                 

 (.465) , مرجع سابق, دكتور سليمان الطماوي, القضاء اإلداري( 1)
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الََحَها َض بَعسدَ إَصس  .(56:األعراف){ األَرس

 :ففي هذه اآليات الكريمة الدالالت اإلجمالية التالية

 .مشروعية الضمان, وأنه نوع من الجزاء على تعدى المرء واكتسابه -4

 .ل الناس بالباطلحرمة أكل أموا -2

أن كذذل مذذا يضذذر الحذذرث والنسذذل هذذو مذذن قبيذذل الفسذذاد فذذى األرض والظلذذم  -0

 .والعدوان

 :من السنة النبوية/ثانيا

إنه دمذاءكم وأمذوالكم علذيكم ): حجذة الذوادع يوم النحذر بمنذى فذي قال 

 .(1)(بلدكم هذا فيحرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا 

إذا مذر أحذدكم فذي مسذجدنا ): , قذال وفى حديث أبي موسى عن النبي 

سوقنا ومعه نبل فليمسك علذى نصذالها أو قذال فليقذبض بكفذه أن يصذيا  أو في

 .(2)(أحدا من المسلمين منها بشيء

ال يشذذير أحذذدكم إلذذى أخيذذه ) :قذذال وري أبذذي هريذذرة أن رسذذول هللا   

ن حفذرة مذ فذييذده فيقذع  فذيبالسالح فإنه ال يدرى أحذدكم لعذل الشذيطان ينذزع 

 .(3)(النار

بذاض الفعذل الضذار  فذيوفى هذه األحاديث النبوية داللة عظيمة األهمية 

الضذذرر ومسذذؤوليته التقصذذيرية, وهذذي مذذا يجذذا علذذى مذذن فذذى  فذذيوالتسذذبا 

                                 

 .2/623, 4651:رقم الحديث,صحيح البخاري (1)

 .6/2592 , 6661: رقم الحديث,صحيح البخاري (2)

بيذروت, , دار إحيذاء التذراث  ,صذحيح مسذلم,أبي الحسين مسلم بن حجار القشيري النيسابوري (3)

 .1/2323, 2641: رقم الحديثفؤاد عبد الباقي دمحم : تحقيق
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حراسذذته آالت خطذذرة أو أشذذياء تحتذذار إلذذى يقظذذة واحتيذذاط مذذن يقظذذة وعنايذذة 

عليذذه  فذذإذا لذذم يقذذم حائزهذذا الذذذي. خاصذذة لمنذذع حذذدوث ضذذرر لهخذذرين منهذذا

 .عما تحد ه من أضرار ومسئوالحراستها الواقية بهذه العناية كان مقصراً 

 

 :ثانياا الضرر المعنوي

في الدولذة الدربيذة  ن الضرر المعنوي فكرة حديثةإن فكرة التعويض ع

, فكثيذًرا مذن الشذعوض فذي الماضذي لذم تكذن تقبذل فكذرة التعذويض عذن الحديثة

شذرف الشذخم, أو إيذالم عواطفذه, أو الضرر المعنوي وكان االعتذداء علذى 

وكانذ   ,وقيمذه المعنويذة ال يمكذن أن تعذوض تألمه من جرح عقيدته الروحيذة

األخذذذ بالثذذأر,  عذذرفهذذه االعتذذداءات تقابذذل بمثلهذذا, أو بذذأكثر منهذذا تمشذذيًا مذذع 

وبدافع االنتقذام, وكذان مذن العذار علذى الشذخم أن ينذزل بالشذرف واالعتبذار 

 .ال الماديةوالمعتقدات منزلة األمو

ومذذع مذذرور الذذزمن تطذذور هذذذا الشذذعور وصذذاحا التطذذور التكنولذذوجي 

لذذدى المجتمعذذات تطذذوًرا فذذي األحاسذذيس والمشذذاعر حتذذى أصذذبح مذذن األمذذور 

المألوفة لدى األفراد أن يلجا الشخم الذذي أصذيا فذي كرامتذه أو عاطفتذه أو 

يض عذذن شذذعوره إلذذى القضذذاء طالبًذذا فذذي تحديذذد المسذذئولية, والحكذذم لذذه بذذالتعو

 .األضرار التي لحقته

فقذد  ,القابلذة للتعذويض وقد توسع القضاء في مفهذوم األضذرار المعنويذة

والمساس بحرمات المقابر, كما أصذبح  المحذاكم تحكذم  عوض عن اإلهانات

بالتعويض عن األضرار الجماليذة, بذل وأصذبح مذن حذق الذزور الذذي تصذاض 

تعويض عذذن األضذذرار توجتذذه بأضذذرار تشذذوه جمالهذذا مطالبذذة المسذذئول بذذال
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 .(1)هالمعنوية والعاطفية والحزن الذي يصيب

وقذذد وقذذع خذذالف كبيذذر بذذين فقهذذاء الشذذريعة عذذن حكذذم التعذذويض عذذن 

 .(2)الضرر المعنوي ولو كان المقام يسمح لذكر ذلك لذكرته

يشذذذترط القضذذذاء اإلداري إلمكانيذذذة التعذذذويض عذذذن الضذذذرر بنوعيذذذه و

 :هذا الضرر تتلخم فيما يلي المادي واألدبي, توافر شروط معينة في

ذلك أن يكون الضرر مؤكدًا, أما إذا كذان  أن يكون الضرر محققًا, ومؤدى -4

 .الضرر احتماليًا فال يحكم القضاء بالتعويض عنه

أن يكون الضرر خاًصا, بمعنى أنذه يجذا أن يصذيا فذردًا معينًذا أو أفذراد  -2

 .محددين على وجه الخصو 

بمركذز قذانوني للمضذرور ويسذتوي فذي ذلذك أن  أن يكون الضرر قد أخذل -0

 .يكون الضرر قد أخل بحق قانوني, أو بمصلحة مالية مشروعة

أن يكون الضرر قابالً للتقدير النقدي, وهذا ينطبق علذى الضذرر المذادي فقذط  -1

أمذا بالنسذبة للضذرر األدبذي فهذو وإن . ألنه يتعلق بمصذلحة ماليذة للمضذرورة

ود, إال أن التعويض عنه خروًجا على األصذل العذام كان ال يمكن تقويمه بالنق

مجرد رمذز لمواسذاة الشذخم, أو لذرد اعتبذاره, وأيًضذا يعتبذر بمثابذة عقوبذة 

 .(3)للمتسبا في الضرر

التعويض يعتبذر حقًذا للمضذرور يحصذل عليذه أن يكون الضرر شخصيًا, ف -5

                                 

 (.465) ,مرجع سابق, سليمان الطماوي, القضاء اإلداري/ د(  1)

 (.15:) , علي الخفيل, الضمان في الفقه اإلسالمي(  2)

, حسذذذين عثمذذذان/ دمحم رفعذذذ  عبذذذدالوهاض و د/ د(413(: ,عبذذذدالعليم عبدالمجيذذذد مشذذذرف.د(3)

, دار النهضذذة العربيذذة, الذذدعاوي اإلداريذذة والدسذذتورية , امذذلنبيلذذة عبذذدالحليم ك/ , د(603) 

 .183:  ,م 4998
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لمذن  الذمذة الماليذة يبصفة شخصية, فهو من الحقوق المالية التذي تذدخل فذ

 .(1)أصابه الضرر

                                 

 ,(081-280)مرجع سابق,  , أنور رسالن/ د( 1)

 (.210-213:) , مرجع سابق, المسئولية اإلدارية: سعد الشرقاوي/ د
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 عالقة السببية بين الخطأ والضرر: الثالث الفرع

ال يكفي النعقاد مسئولية اإلدارة أن يثب  الخطذأ فذي جانبهذا, وأن يكذون 

 هناك ضرر أصاض صذاحا الشذأن, وإنمذا يشذترط باإلضذافة إلذى ذلذك لتحقذق

بين الخطأ  ءأو اإلفضا اإلدارة توافر الركن الثالث وهو عالقة السببية مسئولية

 .والضرر

ويقصد بعالقذة السذببية فذي هذذا المجذال أن يكذون الضذرر الذذي أصذاض 

المضرور قد نت  مباشرة عن خطأ اإلدارة, أو بعبارة أخذرى أن يكذون القذرار 

اإلداري المستمر غير المشروع والذي يشكل ركن الخطأ هو السذبا المباشذر 

خطذأ اإلداري وبذين الضذرر للضرر, أي أن هناك عالقة سببية مباشذرة بذين ال

 .(1)الذي يدعيه الشخم المضرور

 :وفي مجال عالقة السببية توجد نظريتان

نظريذة تكذافؤ األسذباض, والتذي وفقًذا لهذا يجذا االعتذداد بكذل سذبا لذه : األولى

دخل في إحداث الضرر, ألنهذا جميعًذا متكافئذة, ويكذون كذل منهذا كافيًذا 

 .النعقاد المسئولية

لسبا المنت  أو السبا المباشر, ووفقًا لهذه النظرية إذا تعددت نظرية ا: الثانية

األسباض التي لها دخل في إحداث الضذرر, يجذا أن نفذرق بذين السذبا 

العارض الذي ال يحذدث الضذرر عذادة وبذين السذبا المنذت  وهذو الذذي 

وفي هذه الحالذة يتعذين أن نعتذد بالسذبا . يؤدي إلى وقوع الضرر عادة

 .لسبا العارضالمنت  وحده دون ا

يميل ل خذ بنظرية السبا المنذت ,  فرنسا ومصروالقضاء اإلداري في 

                                 

 (.169)  ,دكتور عاطل البنا ( 1)
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 .(1)أي الذي يؤدي مباشرة إلى إحداث الضرر

وطبقًذا للقواعذد العامذة فذي المسذئولية اإلداريذة تنقطذع عالقذة السذببية إذا 

 ب  أن الضرر لذم ينذت  عذن خطذأ اإلدارة, وإنمذا حذدث بالكامذل نتيجذة لسذبا 

ن اإلدارة ال يد لها فيه, والسبا األجنبذي لذه صذور  ذالث, هذي القذوة أجنبي ع

وفذي هذذه الحالذة تعفذى اإلدارة مذن  ,وخطذأ الديذر , وخطأ المضذرور,القاهرة 

المسذذئولية علذذى اعتبذذار أن هذذذا السذذبا األجنبذذي فذذي إحذذدى صذذوره الذذذي أدى 

 .(2)وحده إلى إحداث الضرر

رط خطذأ اإلدارة مذع السذبا ولكن يتعين أن يالح  أنه قد يحدث أن يشت

. فذي إحذداث الضذرر( خطذأ الديذر -خطأ المضرورة  -القوة القاهرة )األجنبي 

مذذن المسذذئولية بذذل تلتذذزم بجانذذا مذذن  هذذذه الحالذذة ال تعفذذى اإلدارة كليًذذا ففذذي

التعذذويض يتناسذذا مذذع درجذذة مسذذاهمة خطئهذذا فذذي إحذذداث الضذذرر أن هنذذاك 

والقاضي هو الذذي يقذدر نسذبة  توتيع للمسئولية على مصادر إحداث الضرر,

مساهمة كل مصدر في إحداث الضرر, وبالتالي نسبة مذا يتحملذه مذن إجمذالي 

 .(3)التعويض الذي يحكم به للمضرور

 :ريوان السظالا في مجال متؤولية ااراا  عن قااااتهاوموقف 

ال شذذك أنذذه تقذذع المسذذئولية اإلداريذذة علذذى أسذذاس وجذذود خطذذأ وضذذرر فذذ

                                 

 .(118) , القضاء اإلداري, ماجد راغا الحلو/ د: رانظ( 1)

دمحم رفعذ  عبذدالوهاض, مرجذع / وما بعذدها, د( 113)عاطل البنا, مرجع سابق  / د:  انظر( 2)

-288) , مرجذذع سذذابق,الذذدعاوى اإلداريذذة , نبيلذذة عبيذذد الحلذذيم كامذذل/ , د(604) , سذذابق

289.) 

, أنذذس جعفذذر/ , د(118) ,القضذذاء اإلداري, مرجذذع سذذابق , ماجذذد راغذذا الحلذذو/ د: انظذذر( 3)

 (.030) , دارية, مرجع سابق القرارات اإل
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وبناًء عليه يجا أن ينسا إلذى جهذة اإلدارة  ,سببية بينهماويكون هناك عالقة 

خطذأ مذا, وبالتذالي فذذإن اإلدارة ال تسذأل عذن األضذرار التذذي تلحذق بذالدير مذذن 

جراء أعمال تتم لحساض اإلدارة, وهذا ما أكده ديوان المظالم حينما ذهذا إلذى 

خمسذون ألذل  53.333وأما عذن طلذا المذدعي التعذويض بمبلذغ وقذدره : )أن

 عذذذن الضذذذرر المذذذادي الذذذذي أصذذذابه جذذذراء حرمانذذذه مذذذن العمذذذل للمذذذدة لاير

خطذأ مذن جهذة :فذالمقرر فذي قضذاء التعذويض لذزوم تذوافر  ال ذة أركذان ...من

وأن يكذذون الخطذذأ هذذو السذذبا المنذذت  ,وضذذرر وقذذع علذذى المذذدعي ,اإلدارة 

إذا كذذان امتناعهذذا , فالثابذذ  أنذذه لذذم يصذذدر خطذذأ مذذن المذذدعى عليهذذا للضذذرر ؛

 ً ة التقصذيرية فذال وجذه للقذول يوإذا انهار ركن الخطأ في المسذؤول, ...مشروعا

 . (1) (بالتعويض ؛مما تلتف  معه الدائرة عن طلا المعي التعويض

أمذا بالنسذذبة للتعذذويض عذذن األضذذرار التذي تترتذذا علذذى إصذذدار القذذرار 

ألنذذه  عذذد العامذذة فذذي المسذذئولية اإلداريذذة؛اإلداري المسذذتمر, فإنذذه يخضذذع للقوا

مذذذذة أحكذذذذام خاصذذذذة فذذذذي هذذذذذا الشذذذذأن تطبذذذذق علذذذذى القذذذذرار اإلداري لذذذذيس  

وهذذذذا مذذذا أكذذذده ديذذذوان المظذذذالم فذذذي أحذذذد أحكامذذذه حيذذذث حكذذذم ,(2)المسذذذتمر

وحيذث ,...المدعي بهدف من إقامة دعذواه إلذى تعويضذه عذن أرضذه رقذم:)بأن

إن حقيقذذة الذذدعوى طعذذن فذذي قذذرار سذذلبي متمثذذل فذذي امتنذذاع وتارة النقذذل عذذن 

ا نظذذام نذذزع ملكيذذة العقذذار للمنفعذذة العامذذة لتعذذويض اتخذذاذ اإلجذذراءات حسذذ

وحيث أن وتارة النقل لم تقم بالتنسيق مع ,...المدعي عن أرضه محل الدعوى

لية وتارة وأمانة مدينة الدمام في استالم الموقع ممذا يترتذا عليذه خطذأ ومسذؤ

                                 

 .4282: ,هـ4126ق لعام /4614/2رقم القضية,مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية( 1)

 (.403) , عبدالعليم عبدالمجيد مشرف, مرجع سابق/ د( 2)
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ويتعذذين الحكذذم عليهذذا بذذالتعويض عذذن أرض المذذدعي وفقذذا لنظذذام نذذزع ,النقذذل 

وَحسُا المذدعي بذذلك جبذرا لمذا لحقذه مذن ضذرر ,عقار للمنفعة العامة ملكية ال

أكذد ديذوان المظذالم مذا ذكرتذه فهنذا ,(1) (ألن الضذمان مقابذل الضذرر,بال مزيذد

تضذمن التعذويض للمتضذرر وإن كذان  ةمسبقا من أن اجتماع أركان المسذؤولي

 .محل القرار المطعون فيه مستمر

دراسة السببية لتعيين المسذئولية  وينصا االهتمام الفقهي الشرعي على

عن نتائ  األفعال اإلنسانية وتحديد نطاقها ومداها, وقد صاغ الفقهاء عدداً من 

المعايير التي يستعين بها القاضي والمفتي في الكشل عن السببية عند اجتماع 

مذن بذين تلذك المعذايير معيذار إضذافة , العوامل التي يمكن إسذناد الضذرر إليهذا

المباشر ال إلذى المتسذبا عنذد اجتماعهذا, إال إذا كذان المباشذر ناشذئاً الفعل إلى 

ما ال يمكن التحرت عنه ال ضذمان ), وقاعدة (2)عن فعل المتسبا ومتولداً عنه

إذا انتسا الضرر إلى فعلين احذدهما مذأذون فيذه واآلخذر غيذر )وقاعدة  (فيهن

 . (3)(مأذون فيه أضيل الضرر إلى الفعل الدير المأذون فيه

عنذذد تعذذدد األسذذباض فيمذذا تكشذذل عنذذه  -وقذذد أضذذاف الفقهذذاء الضذذمان 

إلى السبا األقوى في إنتار الضرر أو إلذى السذبا األقذرض وقوعذاً  -عباراتهم

 . أو إلى السبا األول

                                 

 .4540-4543: ,هـ4123ق لعام /01/0القضية رقم ,مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية( 1)

الطبعذذذة ,مكتبذذذة الكليذذذات األتهريذذذة,الحذذذاف  عبذذذدالرحمن بذذذن رجذذذا الحنبلذذذي,الفقهيذذذة القواعذذذد( 2)

 .08  : ,م4914,األولى

:  ,بذذدون سذذنة نشذذر,المستصذذفى مذذن علذذم األصذذول, , دار الكتذذا العلميذذة, أبذذي حامذذد الدزالذذي(3)

442. 
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وهذذذه المعذذايير كلهذذا معذذايير تتسذذم بالمرونذذة, وتتذذرك للمجتهذذد حريذذة 

 ً لقواعذذذد المنطذذذق  اسذذذتقراء الوقذذذائع وإسذذذناد الضذذذرر علذذذى فعذذذل بعينذذذه طبقذذذا

 .واألعراف السائدة في التفكير
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 الثاني المطلب
 عن القرار المستمر( بدون خطأ)المسئولية على أساس المخاطر 

 

تقوم نظرية المسئولية على أساس المخاطر والتذي أقرهذا مجلذس الدولذة 

سذأل فيهذا الدولذة عذن الفرنسي منذ تمن, على أساس أن هناك حذاالت معينذة تُ 

شروعة, دون أن يكون هناك خطأ ينسا إليها, ومن أهذم مجذاالت أنشطتها الم

تطبيق نظرية المخاطر في قضاء مجلس الدولة الفرنسي, مسئولية الدولة عذن 

األضذذرار وإصذذابات العمذذل ومخذذاطر المهنذذة أو فذذي مجذذال اسذذتعمال الوسذذائل 

 .الحديثة, وأيًضا في مجال الفصل إللداء الوظيفة

سذعودية فبذالرجوع إلذى نظذام الخدمذة المدنيذة أما فذي المملكذة العربيذة ال

هـ, نجد أنه ينم 43/1/4091وتاري  ( 19/م)الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

على حالذة إلدذاء الوظيفذة كسذبا مذن أسذباض انتهذاء ( ر)فقرة ( 23)في المادة 

 .(1)خدمة الموظل

كمذذا أن اللذذوائح التنفيذيذذة لنظذذام الخدمذذة المدنيذذة الصذذادرة بقذذرار مجلذذس 

( 21/49)هذـ نصذ  فذي المذادة 21/1/4091وتذاري  ( 4)لخدمة المدنية رقذم ا

يصرف للموظل ما يعادل راتا  ال ة أشهر في حالذة التنسذيق مذن ): على أنه

كمذذا نصذذ  المذذادة  (مذذن الئحذذة إنهذذاء الخدمذذة( 03/6)الخدمذذة بموجذذا المذذادة 

يفتذه مع مراعاة شروط النقل ينقل الموظل الذي تلدذى وظ) :على أنه( 03/6)

إلى وظيفة تما لها في المرتبة بنفس الوتارة أو المصذلحة, فذإذا لذم يتيسذر ذلذك 

مذذن نظذذام الخدمذذة ( ر/48)ينقذذل إلذذى وظيفذذة أدنذذى, ويسذذري عليذذه حكذذم المذذادة 

فذذإذا لذذم توجذذد وظيفذذة شذذاغرة, أو رغذذا عذذن االنتقذذال تنهذذى خدماتذذه , (المدنيذذة

                                 

 (.039) , فؤاد دمحم موسى عبدالكريم, مرجع سابق / د( 1)
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الوظيفة من الحاالت التي ويعتبر منسقًا ومن المعروف أن حالة الفصل إللداء 

تطبذذق فيهذذا فكذذرة المسذذئولية علذذى أسذذاس المخذذاطر فذذي قضذذاء مجلذذس الدولذذة 

 .(1)الفرنسي

 

 

 

                                 

 (.039) , رجع سابق فؤاد دمحم موسى عبدالكريم, م/ د( 1)
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 المبحث األول
 اري المستمر في الفقه والنظامإلدمفهوم الطعن في القرار ا

 

صذذادراً عذذن القذذرار اإلداري المسذذتمر باعتبذذاره تصذذرفًا قانونيًذذا يخضذذع 

صذاحا يجذوت ل لذذا للطعذن باإللدذاء, المقذرر للنظذام القذانوني السلطة اإلدارية

أن يطلذا وقذل تنفيذذ القذذرار  كمذا يجذوت لذه, الشذأن أن يطعذن فذي ذلذك القذرار

 .اإلداري المستمر

ع القرارات اإلدارية ومنها القرار المستمر تتمتع يأن جم به ومن المسلم

بقرينة المشروعية, أي يفترض فيها دائًمذا أن تكذون قذد صذدرت صذحيحة فذي 

كافة عناصرها, غير أنه يمكن إ بات العكس, أي يجوت لصذاحا الشذأن الذذي 

بعيذا مذذن  اري أن يثبذذ  أن هذذا القذرار مشذذوض  أصذابه ضذرر مذذن القذرار اإلد

 .دم المشروعيةعيوض ع

اإلداري تذذذرتبط العيذذذوض التذذذي يمكذذذن أن تشذذذوض القذذذرار ومذذذن المعلذذذوم أن 

بعناصره أو شروط صذحته ومشذروعيته دون ركنذه الوحيذد أي اإلدارة بشذروطها 

المعروفذذة وهذذي مذذا يطلذذق عليهذذا الفقذذه شذذروط مشذذروعية القذذرار أو الخصذذائم 

لذم تتذوافر هذذه  حيذث إذاالمميزة للقرار اإلداري عن غيره من األعمذال األخذرى, ب

تخلل وجود القرار ذاته, أي أصبح القذرار منعذدًما, وهذو أمذر  الشروط في اإلدارة

يؤدي في األصل إلى عدم اختصا  قاضي إلداء القرارات اإلداريذة بالفصذل فذي 

طلا بطالنذه, دون أن يمنذع ذلذك مذن القذول باختصذا  القاضذي اإلداري عموًمذا 

 .(1)ة إداريةبنظر هذا الطلا بوصفه مناتع

فإذا توافرت للقرار اإلداري شروط انعقاده, تحقذق وجذوده وتعذين علذى 

القاضذذي قبذذول اختصاصذذه بنظذذر دعذذوى إلدذذاء هذذذا القذذرار, وفحذذم أسذذباض 

                                 

 ( 086-085) ,مرجع سابق,سامي جمال الدين / د.أ( 1)
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الطعن فيه للبحث عن أحد أوجه عدم مشروعيته, وهي أوجذه تتصذل بعناصذر 

ناصذذر وهذذي ع -قضذاءالو عنذذد الشذذراحولذذيس أركانذه كمذذا هذذو الشذائع -القذرار 

االختصا  والشكل والمحل والسذبا والدايذة, وذلذك إذا كانذ  هنذاك شذروط 

بصدد هذه العناصذر أو بعضذها, حيذث إن تخلذل هذذه الشذروط  النظام فرضها

المشذذروعية, فيكذذون محذذالً لإللدذذاء ويجذذوت أو أحذذدها, يصذذيا القذذرار بعذذدم 

وإال  ,مراعذذاة ميعذذاد الطعذذن المقذذرر نظاًمذذا لصذذاحا الشذذأن الطعذذن فيذذه بشذذرط

تحصن القرار رغم عيبه وأصبح بمثابة القرار الصحيح الذي ال يجذوت سذحبه 

 .أو إلداؤه

على ذلك فإنه يمكن القول بأن القرار اإلداري قذد يكذون مشذروًعا  وبناءً 

أو غيذذر مشذذروع, والقذذرار غيذذر المشذذروع بذذدوره قذذد يكذذون قذذراًرا بذذاطالً وقذذد 

 .الذي يشوض القرار اإلدارييكون قراًرا معدوًما, وذلك حسا جسامة العيا 

قذذد حذذر  علذذى ذكذذر العيذذوض التذذي يمكذذن أن  قذذنن المصذذريولمذذا كذذان الم

تشوض القرار اإلداري وحصرها في أربعة عيوض أساسية فذي الفقذرة قبذل األخيذرة 

: والتذذي نصذذ  علذذى أنذذه المصذذري مذذن المذذادة العاشذذرة مذذن قذذانون مجلذذس الدولذذة

يذذذة أن يكذذذون مرجذذذع الطعذذذن عذذذدم يشذذذترط فذذذي طلبذذذات إلدذذذاء القذذذرارات اإلدار)

القوانين أو اللوائح أو الخطذأ فذي تطبيقهذا  االختصا  أو عيبًا في الشكل أو مخالفة

 (.أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة

من نظام ديون المظالم بالمملكة العربية ( ض/40)وكذلك ورد في المادة 

أو وجود عيا  متى كان مرجع الطعن عدم االختصا ,: )السعودية على أنه

فذذي الشذذكل, أو عيذذا فذذي السذذبا, أو مخالفذذة الذذنظم واللذذوائح, أو الخطذذأ فذذي 

 (.تطبيقها أو تأويلها, أو إساءة استعمال السلطة 

ومقتضى ذلذك أنذه ينبدذي علذى صذاحا الشذأن الذذي يطعذن باإللدذاء أن 

عذة يؤسس طعنه علذى وجذه أو أكثذر مذن أوجذه إلدذاء القذرارات اإلداريذة األرب
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على سبيل الحصر, فإذا  بذ  أمذام القاضذي أن القذرار  عليها المنظم التي نم

 .(1)اإلداري شابه أحد هذه العيوض حكم بإلداء القرار اإلداري

                                 

 ,(518)مصطفى أبو تيد فهمي, مرجع سابق  / د (1)

 (.411) ,نبيلة عبدالحليم كامل, مرجع سابق/ د.أ 
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 المبحث الثاني
 الطعن في القرار اإلداري المستمرإجراءات 

 

في هذا الصدد أن الطعن باإللداء في القرار اإلداري المستمر  يالح  

مة في قبول دعوى اإللداء كأصل عام, واستثناء من هذا يخضع للقواعد العا

األصل العام ال يتقيد الطعن باإللداء في القرار المستمر بميعاد رفع الدعوى 

المقرر قانونًا وهو ستون يوًما من تاري  إعالن صاحا الشأن بالقرار أو من 

 .تاري  العلم اليقيني بهذا القرار

ميعذذاد الذذذي حذذدده المقذذنن, وهذذو ويجذذا أن ترفذذع دعذذوى اإللدذذاء فذذي ال

شذهران فذذي القذذانون الفرنسذذي, وسذذتون يوًمذا فذذي القذذانون المصذذري, وقذذد أراد 

المقنن من وراء تحديد هذا الميعاد القصير التوفيق بين اعتبارين كالهما جدير 

 :بالرعاية

تذذوفير نذذوع مذذن الثبذذات واالسذذتقرار ل وضذذاع القانونيذذة التذذي تترتذذا : األول

 .على قرارات اإلدارة ل فراد بناء

عدم ترك القرارات اإلدارية فترة طويلة عرضة للطعذن فيهذا, وتمكذين  :الثاني

األفذذذراد فذذذي الوقذذذ  نفسذذذه مذذذن المطالبذذذة بإلدذذذاء القذذذرارات اإلداريذذذة 

 .(1)المعيبة

وفذذي المملكذذة العربيذذة السذذعودية ال يختلذذل ميعذذاد الطعذذن عذذن األنظمذذة 

الميعذاد هذو سذتين يوًمذا مذن تذاري   األخرى حيث نم ديوان المظالم علذى أن

بمعنذذى أن لصذذاحا الشذذأن أن يطعذذن فذذي  لعلذذم بذذالقرار المذذراد بذذالطعن فيذذه,ا

القذذرار الذذذي شذذابه عيذذا مذذن عيذذوض عذذدم المشذذروعية خذذالل سذذتين يوًمذذا مذذن 

                                 

 (.041)محمود عاطل البنا, القضاء اإلداري, مرجع سابق  / د:  انظر( 1)
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 .(1)تاري  علمه بالقرار

أما عن إجراءات التقاضي في المناتعات اإلدارية فذي المملكذة العربيذة 

محصورة في الئحة قواعد المرافعات واإلجذراءات أمذام فشكل عام السعودية ب

ديذذذوان المظذذذالم التذذذي كانذذذ  قذذذد صذذذدرت بموجذذذا قذذذرار مجلذذذس الذذذوتراء 

وقذد وردت نصذو  فذي هذذه الالئحذة  ,هذـ46/44/4139 وتذاري ( 493)رقم

تحدد مواعيد رفع الدعاوى اإلدارية التي تسبق انعقاد الجلسة سواء فيما يتعلق 

و  ,البذذذات بذذذالحقوق المتعلقذذذة بأنظمذذذة الخدمذذذة المدنيذذذة والتقاعذذذدبذذذدعاوى المط

ودعذذاوى المناتعذذات ,ودعذذاوى التعذذويض ,دعذذاوى إلدذذاء القذذرارات اإلداريذذة

وقد ذكرنا في المبحث األول من الفصل الثاني كل ما يتعلق بمواعيد  ,اإلدارية

 .إلداء القرار اإلداري المستمر فيحسن الرجوع إليه

  

 

      

                                 

 (.464)الكريم, مرجع سابق  فؤاد دمحم موسى عبد/ د:  انظر( 1)
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 ثالثال المبحث
 وقف التنفيذ في القرار اإلداري المستمر 

 

إلدذذاء القذذرار ال شذذك أن األصذذل العذذام أنذذه ال يترتذذا علذذى رفذذع دعذذوى 

وقذل تنفيذذ القذرار اإلداري المطعذون فيذه, وهذذا األصذل  اإلداري بشكل عذام 

الخذذا  بتنظذذيم مجلذذس  4915يوليذذو سذذنة  04بنذذاًء علذذى األمذذر الصذذادر فذذي 

فيمذذا عذذدا الحذذذاالت ): التذذي تذذذنم علذذى أنذذه 18لمذذادة الدولذذة الفرنسذذي فذذي ا

المنصذذو  عليهذذا بنصذذو  تشذذريعية خاصذذة, ال يترتذذا علذذى رفذذع دعذذوى 

اإللدذذاء إلذذى مجلذذس الدولذذة أ ذذر موقذذل إال إذا أمذذر بذذذلك القسذذم القضذذائي أو 

 .(1)(الجمعية العامة

وكذلك األمر نص  قوانين مجلس الدولة المصري المتعاقبذة علذى مبذدأ 

مذذن القذذانون  19يذذر الموقذذوف لذذدعوى اإللدذذاء, حيذذث نصذذ  المذذادة األ ذذر غ

ال يترتذا ): م علذى أنذه4912لسذنة  (11)الحالي لمجس الدولة المصري رقذم 

 .(2)(على رفع الطلا إلى المحكمة وقل تنفيذ القرار المطلوض إلداؤه

م السذعودي حيذث نصذ  المذادة السذابعة مذنظوال يختلل األمر بالنسبة لل

هذذـ, 46/44/4139وتذذاري   (493)س الذذوتراء السذذعودي رقذذم مذذن قذذرار مجلذذ

ال )والخذذا  بقواعذذد المرافعذذات واإلجذذراءات أمذذام ديذذوان المظذذالم علذذى أنذذه 

يترتذا علذى رفذذع الذدعوى وقذل تنفيذذذ القذرار المطعذون فيذذه, علذى أنذه يجذذوت 

للدائرة المختصة أن تأمر بوقذل تنفيذذ القذرار, أو أن تذأمر بذإجراء تحفظذي أو 

                                 

 (.053-019) , سامي جمال الدين, مرجع سابق/ د( 1)

 (.424) ,عبدالعليم عبدالمجيد مشرف, مرجع سابق / د( 2)
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فة عاجلة عند االقتضاء خالل أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلذا وقتي بص

العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتا آ ار يتعذر تذداركها وذلذك حتذى تفصذل 

 .(1)(في أصل الدعوى

وبناًء علذى مذا سذبق سذوف أوضذح الشذروط الواجذا توافرهذا والتذي تحكذم 

 ,عودية وكذذلك األنظمذة المقارنذةالسوقل تنفيذ القرارات اإلدارية بالمملكة العربية 

 :فيما يلي

يشذذترط لوقذذل تنفيذذذ القذذرار أن يكذذون هنذذاك قذذرار إداري بذذالمعنى الفنذذي  -4

الدقيق, فإذا لم يكن هناك قذرار إداري, فذإن دعذوى وقذل تنفيذذه قذد تكذون 

وردت علذذى محذذل غيذذر موجذذود, وبالتذذالي يتعذذين معذذه عذذدم قبذذول دعذذوى 

 :ن المظالم فذي حكذم لذه حذين ذهذا إلذى القذول, وهذا ما أكده ديوا(2)التنفيذ

تذدرس فذي .....وحيث إنه بتأمل الدائرة في الدعوى ظهر لها أن المدعية )

وقذذد صذذدر بحقهذذا قذذرار مذذن المذذدعى عليهذذا ,األهليذذة منتظمذذة..... مذذدارس

وحيذث لذم يبذق ,...يتضمن عدم تمكينها من أداء االمتحانات للفصل الثذاني

ممذا يجعذل اآل ذار التذي قذد تترتذا علذى ,أيام على االمتحانات سوى  ال ة 

وعد المداولذة قذررت الذدائرة وقذل ,...قرار المدعى عليها يصعا تداركه

تنفيذذذ القذذرار الصذذادر مذذن اإلدارة العامذذة للتربيذذة والتعلذذيم بمنطقذذة المدينذذة 

ً  بوقذل التنفيذذ ألنهذا وجذدت قذراراً  فهنا حكم الذديوان,(3) ...(المنورة  إداريذا

 .قيق مما أدى إلى وقل تنفيذهبالمعنى الد

                                 

 (.250)فؤاد دمحم موسى عبدالكريم, مرجع سابق  / د( 1)

منشذذأة , وقذذل تنفيذذذ القذذرار اإلداري فذذي أحكذذام القضذذاء اإلداري, عبذذدالدني بسذذيوني عبذذدهللا /د( 2)

 .222: ,م4993, اإلسكندرية, المعارف

 .2431: ,هـ4121ق لعام /211/5:رقم القضية,مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية(3)



 الطعن في القرار اإلداري المستمر: الثالثالفصل  

 436 

ويشترط لوقل تنفيذ القرار اإلداري أن ال تكذون الجهذة اإلداريذة قذد قامذ   -2

 .(1) فعالً بتنفيذ القرار

ويشترط لوقل تنفيذ القرار اإلداري, أن يترتا علذى التنفيذذ آ ذار ال يمكذن  -0

 .تداركها

بوقذل تنفيذذ وهذا يعني ضرورة قيام حالة االستعجال حتى تأمر المحكمذة 

كده ديوان المظذالم حيذث ذهذا وهذا ما أ ,(2)القرار اإلداري المطعون فيه 

وحيث إن ما جاء فذي تجديذد الرخصذة سذوف يرتذا أضذراراً ال ) :إلى أنه

وقذل قذرار األمانذة :وعليه وبعد المداولة قذررت الذدائرة ,...يمكن تداركها

 . (3) ...(رقم

تحقذذق إذا كذذان تنفيذذذ القذذرار الحذذ  فذذي هذذذا المضذذمار أن االسذذتعجال ييو

المطعون فيه يرتا عليه نتائ  يتعذر تداركها لذو قضذى بإلدائذه فيمذا بعذد, 

والنتائ  التي ال يمكن تداركها قد تكون أضذرار ماديذة وقذد تكذون أضذرار 

 .معنوية

هناك ركنان أساسيان لوقل تنفيذ القرار اإلداري يجا توافرهما وهما كما  -1

 :يلي

بحيث يترتا عللى التنفيذ حصذول ضذرر : -الستعجال ا -ركن الضرر -أ

 .(4)على درجة غير عادية من الجسامة

                                 

 (.255)  ,فؤاد دمحم موسى عبدالكريم / د(1)

 (.255)فؤاد دمحم موسى عبدالكريم, مرجع سابق  / د(2)

 .2433: ,هـ4126ق لعام /2932/4:رقم القضية,مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية(3)

دار النهضذذذة ,وقذذذل تنفيذذذذ القذذذرارات اإلداريذذذة أمذذذام ديذذذوان المظذذذالم ,فهذذذد بذذذن دمحم الذذذدغيثر.د(4)

 .29: ,القاهرة,العربية
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ويقصد بها أن ينشأ في وجذدان القاضذي شذكوك :ركن األسباض الجدية -ض

بمعنذذى أن وقذذل التنفيذذذ ال يقضذذي بذذه إال إذا ,حذذول مشذذروعية القذذرار 

 .(1) كان الحكم باإللداء مؤكدا أو على األقل شبه مؤكد

فإنذه  ,يذ القذرار يمكذن تذداركها بذالتعويضذا كان  اآل ار المترتبة على تنفإ -5

فذذي هذذذه الحالذذة ينتفذذي وجذذود شذذرط وقذذل التنفيذذذ, وهذذذا مذذا أكذذده ديذذوان 

أن قرار جهة اإلدارة بسحا العمذل مذن المقذاول » المظالم حين ذها إلى 

محل  من شأن تنفيذه ترتيا آ ار مالية يمكن تداركها بالتعويض إن كان له

 .(2)«ومن  م يتخلل ركن االستعجال في طلا وقل التنفيذ 

أن تتمتذع اإلدارة بسذلطة تقديريذة . ومن شروط وقل تنفيذذ القذرار اإلداري -6

اإلدارة تتمتذع بسذلطة واسذعة فذي وقذل تنفيذذ القذرار, وذلذك ألن فذ, واسعة

األضرار التي تنجم عن تنفيذ القرار ال يمكن تذداركها وهذي أضذرار غيذر 

 ..(3)دية, ويكفي أن تكون هذه األضرار معنوية أو جسديةما

حيذث , ط أن يكون في صحيفة دعوى اإللدذاءن وقل تنفيذ القرار ال يشترإ -1

لذذم يذذرد إشذذارة إلذذى هذذذا الشذذرط فذذي المذذادة السذذابعة مذذن قواعذذد المرافعذذات 

واإلجراءات أمذام ديذوان المظذالم, وهذذا بخذالف مذا هذو مقذرر فذي بعذض 

 4912لسذنة  11رنة ومنها مصر, حيث اشترط القانون رقم األنظمة المقا

الخا  بمجلس الدولذة المصذري أن يذرد طلذا وقذل التنفيذذ فذي صذحيفة 

 .(4)19/4دعوى اإللداء, وذلك حسا ما هو وارد بنم المادة 

                                 

 .10: ,وقل تنفيذ القرارات اإلدارية أمام ديوان المظالم ,فهد بن دمحم الدغيثر.د(1)

 (.251)ذات المرجع  . أشار إليه. ورهـ حكم غير منش4142لعام  4/ت/438حكم رقم ( 2)

 (.251)فؤاد دمحم موسى, مرجع سابق  / د(3)

 .ذات المرجع ونفس الصفحة( 4)
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بنذاء علذى ,قذل تنفيذذ القذرار اإلداريال يشترط موعد محذدد لتقذديم طلذا و -8

المرافعات واإلجراءات أمام ديوان المظذالم نم المادة السابعة من قواعد 

وبالتالي يمكن تقديم هذا الطلا خالل نظر الدعوى الموضوعية, باعتباره 

 .(1)طلبًا عارًضا إلى دائرة التدقيق

وهذذي , مختصذذةأن وقذذل تنفيذذذ القذذرار اإلداري يشذذترط أن يرفذذع للجهذذة ال -9

اء, وذلذك إعمذاالً الدائرة التي ينعقد لها االختصا  بالنظر في طلا اإللدذ

 .(2)لقاعدة أن قاضي األصل هو قاضي الفرع

لقد حددت المادة السابعة من قواعذد اإلجذراءات والمرافعذات أمذام ديذوان  -43

 ,لعاجذذل بوقذذل تنفيذذذ القذذرار اإلداريالمظذذالم موعذذدًا للفصذذل فذذي الطلذذا ا

 ,(تقذديم الطلذا العاجذل أو إحالتذه خالل أربع وعشرين ساعة من) :بقولها

 شك أن للقاضي سلطة تقديرية في الفصل في طلا وقل تنفيذذ القذرار وال

فذذي شذذذهر أو شذذذهرين حسذذذا ظذذذروف الذذذدعوى والوقذذذ  الذذذذي يسذذذتدرقه 

 .(3)تحضيرها

هو حكم وقتي لحذين الفصذل ال شك أن الحكم بوقل تنفيذ القرار اإلداري  -44

اءات فقًا لنم المادة السابعة من قواعد اإلجذرذلك و, (4)في دعوى اإللداء

وذلذذك حتذذى تفصذذل فذذي أصذذل ):ات أمذذام ديذذوان المظذذالم بقولهذذاوالمرافعذذ

 .(عوىالد

لتذدقيق, باعتبذاره حكًمذا يعتبر الحكم الصادر في طلا وقل التنفيذ قابذل ل -42

                                 

 (.63)وقل تنفيذ القرارات اإلدارية أمام ديوان المظالم,  . فهد بن دمحم الدغيثر/ د( 1)

 (.94) , مرجع سابق, فهد الدغيثر/ د( 2)

 (.251) ,فؤاد دمحم موسى, مرجع سابق / د( 3)

 .ذات المرجع, ذات الصفحة( 4)
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واألحكام المستعجلة مستقر على قابليتها للتذدقيق فذي اجتهذادات  ,مستعجالً 

 .(1)ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية 

 مبذذدأوهكذذا األمذذر نصذ  قذذوانين مجلذذس الدولذة المصذذرية المتعاقبذة علذذى  

مذذن القذذانون  19األ ذر غيذذر الموقذذل لذدعوى اإللدذذاء, حيذذث نصذ  المذذادة 

 ال) :علذذى أنذذه 4912لسذذنة  (11)الحذذالي لمجلذذس الدولذذة المصذذري رقذذم 

 .(وقل تنفيذ القرار المطلوض إلداؤهيترتا على رفع الطلا إلى المحكمة 

 -الفرنسذذي والمصذذري لهذذذا األصذذل العذذام  نظممذذن تقريذذر المذذ ةوالحكمذذ

حة, إذ لذو كذان الطعذن فذي القذرارات اضو -األ ر غير الموقل لدعوى اإللداء

اإلدارية باإللداء يترتا عليه وقل تنفيذها فإن ذلك يذؤدي إلذى إتاحذة الفرصذة 

دي أمام األفراد لإلسراف في رفع دعاوى اإللداء لسبا ولدير سبا, وهذا يذؤ

 .بدون شك إلى عرقلة نشاط اإلدارة, وبالتالي اإلساءة إلى الصالح العام

الفرنسي قرر الخرور على هذا المبدأ في حذاالت معينذة,  المنظمبيد أن 

نم عليها في نصو  خاصة, وقد اقر مجلس الدولة الفرنسي هذا الخذرور, 

شذروط  حيث قضى بوقذل تنفيذذ القذرار اإلداري المطلذوض إلدذاؤه إذا تذوافرت

المصذري فذي قذوانين مجلذس الدولذة المتعاقبذة قذد خذرر  المذنظممعينة, وكذلك 

مذذن قذذانون مجلذذس الدولذذة المصذذري  (19)علذذى األصذذل العذذام المقذذرر للمذذادة 

, حيذذث أجذذات للمحكمذذة أن تحكذذم بوقذذل تنفيذذذ 4912لسذذنة  (11)الحذذالي رقذذم 

تذذائ  يتعذذذر القذذرار اإلداري المطلذذوض إلدذذاؤه, إذا كذذان يترتذذا علذذى التنفيذذذ ن

 .(2)تداركها

                                 

 (.258)ذات المرجع  ( 1)

الذدعاوي : أنذس جعفذر/ , د(021, 020) , القضاء اإلداري, مرجع سابق ,طعيمة الجرف/ د(2)

 (.422-424) , اإلدارية, مرجع سابق
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بناء عليه يجوت طلا وقل تنفيذذ القذرار اإلداري السذلبي أسذوة بذالقرار 

اإلداري اإليجذذابي, حيذذث أن التفرقذذة بذذين القذذرارات السذذلبية والقذذرارات غيذذر 

ليس لها مبذرر معقذول, عذالوة علذى أنهذا تفرقذة تحكميذة ال ( اإليجابية)السلبية 

شذذروط الموضذوعية العامذة المقذذررة فذي هذذذا سذند لهذا مذذن القذانون, إذ تكفذي ال

يق نطذاق طلبذات يوشرط الجدية لتض  -االستعجال -الضرر الشأن وهي شرط

وقل التنفيذ والحد من تدخل القضاء في شئون اإلدارة, كما أن العبرة بالنتذائ  

المترتبة علذى القذرار السذلبي وهذي نتذائ  إيجابيذة فذي معظذم الحذاالت, ولذذلك 

ي اإلداري أن يقدر على وجه الخصو  مذدى تذوافر شذرط يتعين على القاض

االستعجال في طلا وقل تنفيذ القذرار السذلبي مذن حيذث مذا يترتذا عليذه مذن 

حظة ذات األمر فيما لو قضى بوقل تنفيذذه, إذ النتائ  ال يمكن تداركها, مع م

 يجابي الذي ينبدي على اإلدارة اتخاذه بعد هذا الحكم,قد يترتا على القرار اإل

نتائ  ال يمكن بدورها تداركها مستقبالً فيمذا لذو قضذ  المحكمذة بذرفض طلذا 

 .(1)اإللداء موضوعيًا

مذذن أحكذذام القضذذاء اإلداري المصذذري علذذى جذذوات وقذذل تنفيذذذ القذذرار و

اإلداري السلبي, فقد قض  محكمة القضاء اإلداري فذي حكذم لهذا بوقذل تنفيذذ 

دمذة أحذد العذاملين بعذد انقطاعذه القرار اإلداري السلبي باالمتنذاع عذن إنهذاء خ

عذذن العمذذل بمذذا يحقذذق اسذذتقالة حكميذذة طبقًذذا لقذذانون العذذاملين المذذدنيين بالدولذذة, 

التنفيذذذ والتذذي تتمثذذل فذذي شذذرط االسذذتعجال وذلذذك نظذذًرا لتذذوافر شذذروط وقذذل 

وشرط الجدية, فال شك أن رفض وقل تنفيذ القرار السلبي باالمتناع المذذكور 

                                 

 (.831) , سامي جمال الدين, مرجع سابق/ د( 1)
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 .(1)م سفره إلى الخاررعامل نتيجة عديترتا عليه اإلضرار بال

كما قضذ  محكمذة القضذاء اإلداري بوقذل تنفيذذ القذرار السذلبي لذوتير 

الداخلية باالمتناع عن التصريح للمدعية باستخرار جذوات سذفر البنتهذا, نظذًرا 

كمذا قضذ  أيًضذا بوقذل تنفيذذ القذرار . لتوافر ركن الجدية وركذان االسذتعجال

ع عذن إضذافة ابنذة المدعيذة علذى جذوات سذفرها نظذًرا اإلداري السلبي باالمتنذا

 .(2)لتوافر ركن الجدية وركن االستعجال

ذكر أمثلة من واقذع رار اإليجابي المستمر, فيمكن أما عن وقل تنفيذ الق

أحكام محكمة القضاء اإلداري, حيث قض  المحكمة في حكم لها بوقذل تنفيذذ 

بحرمذان الطذالبين مذن دخذول القذرار الصذادر مذن جامعذة القذاهرة فذرع الفيذوم 

, وذلذك نظذذًرا 4999/2333امتحانذات الفصذل الدراسذذي األول للعذام الجذذامعي 

 .(3)لتوافر ركن الجدية وركن االستعجال في القرار المطعون فيه

 

 

 

                                 

عبذذذدالعليم / م, أشذذذار إليذذذه د4/1/4982الصذذذادر . حكذذذم محكمذذذة القضذذذاء اإلداري باإلسذذذكندرية( 1)

 (.426)مرجع سابق  . عبدالمجيد مشرف

عبذذدالعليم عبدالمجيذذد / أشذذار إليذذه د. م44/1/2333حكذذم محكمذذة القضذذاء اإلداري الصذذادر فذذي ( 2)

 (426)مرجع سابق  . مشرف

م عبدالمجيذذد عبذذدالعلي/ أشذذار إليذه د. م48/42/4999حكذم محكمذذة القضذاء اإلداري الصذذادر فذي( 3)
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 المبحث الرابع
 الحكم في القرار اإلداري المستمرآثار 

 

ارهذذا تنطذذوي عمليذذة تصذذنيل القذذرارات اإلداريذذة مذذن حيذذث امتذذداد آ 

القانونيذذة علذذى أهميذذة كبيذذرة علذذى صذذعيد ميعذذاد الطعذذن القضذذائي, وهذذو األمذذر 

يتجدد من وق  إلذى آخذر » : الذي أوضحته محكمة القضاء اإلداري المصرية

وعليذذه . «علذذى الذذدوام وذلذذك بخذذالف القذذرارات الوقتيذذة التذذي تخضذذع للميعذذاد 

علذى أن  سذعوديةالمملكة العربيذة الاستقر القضاء اإلداري في فرنسا ومصر و

 .ميعاد الطعن القضائي بالقرارات المستمرة يبقى مفتوًحا

فالطعن بهذه الطائفة من القرارات ال يتقيد بميعذاد, إذ يبقذي هذذا الميعذاد 

فذالقرارات . مفتوًحا طالما ظل القرار قائًما ومسذتمًرا فذي إنتذار آ ذاره القانونيذة

بريد دون انتقال مقدميها من الصادرة برفض طلبات إرسال الو ائق المحلية بال

المكلفين أو المقيمين في الوحدة المحلية يؤدي إلى فتح ميعاد الطعذن مذن جديذد 

حتى لو كان  هذه القرارات مجرد توكيد لقرارات رفض سابقة مذا دام أن مذن 

كمذذا . حذق األفذراد بمقتضذذى قذانون البلذديات االطذذالع الذدائم علذى هذذذه الو ذائق

« أمذا بالنسذبة للذدفع بذرد الذدعوى شذكالً )ا األردنيذة قض  محكمة العذدل العليذ

لتقذذذديمها بعذذذد مضذذذي المذذذدة القانونيذذذة فإننذذذا نجذذذد أن مصذذذادرة جذذذواتات سذذذفر 

المستدعيين واستبدالهما بجواتات سفر مؤقتة هو من القرارات المستمرة التي 

 .(1)(يجوت الطعن فيها دون التقيد بميعاد

ع من والية المحاكمة أصذدرت يترتا على النطق بالحكم خرور النزاو

وفذي  .إصذالحه فذال يعذود لهذا تعذديل الحكذم أو, الحكم فيه طبقا للقواعد العامة 

                                 

 .225-221:  , مرجع سابق, علي خطار شطناوي/د( 1)
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ومذن هنذا يتضذح أن الحكذم الصذادر ...)حكم لذديوان المظذالم هذا المعنى يقول 

درجات التقاضي في مجال االجتهاد هو حكم نهائي و واجا النفاذ متى استنفد 

ال يصذذح للقاضذذي الذذذي أصذذدر وال لديذذره أن يعيذذد و, وأبلذذغ لطرفذذي الذذدعوى

ام وتحصذينا لهذا بمذا يخذل بخصائصذها األحكذالنظر فيذه حفاظذا علذى اسذتقرار 

ومن ذلك وضع حد إلنهاء الخصومة واستطالة أمذد التقاضذي وقذد ,ومميزاتها 

 اسذذتقر قضذذاء الذذديوان علذذى تطبيذذق هذذذه القواعذذد والقضذذاء بعذذدم جذذوات إعذذادة

ويسذذتثنى مذذن هذذذه القاعذذدة , (1)...(هلتذذي تذذم صذذدورها منذذالنظذذر فذذي األحكذذام ا

 ,حاالت األخطاء الماديذة أو حالذة وجذود غمذوض فذي المنطذوق يجذا تفسذيره

 .وكذلك حالة تدقيق الحكم

خذالل  يترتا علذى صذدور الحكذم أيضذا ابتذداء ميعذاد تذدقيق الحكذمكما 

الشذأن أن   ال ين يوما من تاري  استالم نسخة إعالم الحكم والمالحذ  فذي هذذا

اإلدارة ملزمذذة بطلذذا تذذدقيق الحكذذم الصذذادر فذذي غيذذر صذذالحها فذذي دعذذاوى 

أمذذا بالنسذذبة ل حكذذام الصذذادرة غذذي دعذذوى  01التعذذويض والعقذذود طبذذا للمذذادة 

 .(2)مر متروك لتقدير أصحاض الشأناإللداء فاأل

 

 

 

                                 

, مرجذذع سذذابق , فهذذد بذذن دمحم الذذدغيثر /أشذذار إليذذه د, هذذـ4139لعذذام  0/ت/ 458الحكذذم رقذذم ( 1)
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 المبحث الخامس
 م إلغاء القرار اإلداري المستمركيفية تنفيذ حك

 

بقيذذة  وفذذي, ر فذذي دعذذوى إلدذذاء القذذرار اإلداري المسذذتمرلصذذادالحكذذم ا

على عمومها حكذم قضذائي  وفي الدعوى اإلدارية, القرارات اإلدارية األخرى

 وال يميذزه عذن غيذره مذن األحكذام إال, من حيث الشكل ومن حيث الموضوع 

فذذذاالختالف فذذذي , أحذذذد طرفذذذي الخصذذذومة التذذذي يفصذذذل فيهذذذا  كذذذون اإلدارة

 ر لذه علذى المظهذر أو لف  قرار بدال من حكم ال أ ستخدامبمعنى ا, المصطلح 

 .الفحوى

ال تختلذذل الشذذكليات المتصذذلة بذذالحكم فذذي دعذذوى إلدذذاء  فمذذن حيذذث الشذذكل

وتتنذذذوع هذذذذه   .القذذذرار اإلداري المسذذذتمر عنهذذذا فذذذي األحكذذذام اإلداريذذذة األخذذذرى

ر فبعضذذها يتصذذل بالبيانذذات الواجذذا إ باتهذذا فذذي الحكذذم والذذبعض اآلخذذ, الشذذكليات

وصذذفة هذذؤالء , وعذدد أعضذذائها,يتصذل بتشذذكيل الذذدائرة التذي يصذذدر عنهذذا الحكذذم 

ونظذرا انذه , فضال عن إجراءات إصذداره , (القرار)أو بتسبيا الحكم , األعضاء 

خصوصا أنها في الدالذا تتذدرر فذي النظريذة , ال محل لمعالجة كل هذه الشكليات 

ومنطذوق ,اإلشارة إلذى التسذبيا فإننا سوف نقتصر على  ,العامة ل حكام القضائية

 .(1)وأخيرا إلى إصدار الحكم, الحكم

 :تسبيب الحكم في دعوى إلغاء القرار اإلداري المستمر: أوال

تسذذبيا الحكذذم لذذه أهميتذذه وبفضذذله يذذتمكن الخصذذوم مذذن إخضذذاع الحكذذم 

وتصل هذه األهمية إلى اعتبار التسبيا من قبل مجلس الدولة  ,لرقابة القاضي

ويتسذم التسذبيا  , يحتذار إلذى نذم يسذتند إليذه ءا إجرائيا عامذا الالفرنسي مبد

وتظهر هذه السمة بشكل واضذح فذي  .أمام ذلك المجلس بالقصر وعدم اإلطالة

                                 

 .298: ,القضاء على قرارات اإلدارةرقابة ,فهد بن دمحم الدغيثر /د:انظر( 1)
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 .(1)اإللداء األحكام الصادرة بدعوى

 :منطوق الحكم في دعوى إلغاء القرار اإلداري المستمر: ثانيا

بذه المحكمذة مذن حذل  تقضذي هو الجزء من الحكم الذي يشتمل علذى مذا

ويدون المنطوق ينتفي الحكم وقد يكذون المنطذوق صذريحا وقذد يكذون  ,النزاع

تتعذارض  الأبمعنذى ,ويتعين أن يكون هناك اتساق في المنطذوق ذاتذه  .ضمنيا

وأخيرا يجا  .ال يكون هناك تناقض بين التسبيا والمنطوقكما يتعين أ.فقراته

ضذمانا لحسذن تنفيذذها وقطعذا  ,حاسمةأن تكون صيدة الفقرة الحكمية قاطعة و

ومن حيث انذه لمذا )لدابر الشك والخالف وفي هذا المعنى يقول ديوان المظالم 

كان الفصل فذي المناتعذات المعروضذة علذى القضذاء إنمذا يذتم بصذيدة الحسذم 

وقذد ,  (مات الخصوماالتي تقطع بالب  في النزاع على نحو يحدد حقوق والتز

يكون  عن قضائه في الدعوى الما لة بصيدة الرأي العبر الحكم محل التدقيق 

والدالذا فذي األحكذام أو بتعبيذر ,الذذي يسذتلزم نقصذه األمذر,حاسما في النذزاع

أدق جرت العادة أمام القضاء في عمومه ـ بما في ذلك الذديوان ـ علذى أن يذرد 

بحيث يشذكل النتيجذة التذي تقذود إليهذا , المنطوق بعد أسباض التي يرتكز عليها 

, هذو إمكذان أن يكذون المنطذوق مقسذما , األسباض والمالحظة بالنسبة للديوان 

علذذى غذذرار غيذذره مذذن الهيئذذات القضذذائية وذلذذك عنذذد تعذذدد ,إلذذى عذذدة فقذذرات 

 .(2)الطلبات

 

 :إصدار الحكم:ثالثا

                                 

 .299: , المرجع السابق ( 1)

 .515: ,رقابة القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة, السيد خليل هيكل /د: انظر( 2)
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ل للتنظذذذيم الذذذذي تعرفذذذه يوجذذذد تنظذذذيم مما ذذذ بالنسذذذبة لذذذديوان المظذذذالم ال

ن فبعذد أ,يري تقذد يسذتطاع قولذه أن األمذر مذادارية الفرنسية وجذل المحاكم اإل

إطراف الدعوى أنهم قد اسذتنفذوا أقذوالهم يرفذع عضذو الذدائرة بتحضذير  يبدي

قام به في عملية التحضير حيث تبدأ الذدائرة  الدعوى إلى الدائرة مكتملة كل ما

ات ومذذذا دونذذذه العضذذذو المكلذذذل مذذذن المذذذذكرات والمالحظذذذ مكتملذذذة فذذذي تأمذذذل

إما االستقرار في تحضير الذدعوى وإمذا عقذد  حينئذتقرر و, محاضر وغيرها 

 ن أبذدوا االكتفذاءفذإ ,الخصذومةيدعى إليها أطراف , جلسة لقفل باض المرافعة 

ويالحذذ  أنذذه قذذد  .لحكذذم فيهذذابذذاض المرافعذذة وحجذذزت القضذذية ل قبمذذا سذذبق أغلذذ

فذي حالذة استرسذال أطذراف الذدعوى فذي تبذادل المذذكرات دون , جرى العمذل

جديذذد يذذؤ ر فذذي سذذير الذذدعوى علذذى أن تقطذذع الذذدائرة هذذذا االسترسذذال اإلدالء ب

 .تفاديا لتكرار األقوال واألوراق

وبعد انتهاء الجلسات المقررة لنظر الدعوى وقفل باض المرافعة وحجذز 

المداولذة بذين أعضذاء الذدائرة بمعذزل عذن الخصذوم  تبذدأ, القضية للحكذم فيهذا 

ة التذي تأخذذ بنظذام المفذوض ـ يشذترك كما أن المفوض ـ في األنظم ,مثليهموم

وتعتبذر المداولذة  , يشذترك فذي التصذوي  إن كذان لذه مقذتض في المداولة وال 

وذلذك بصذرف النظذر ,يصذح الحكذم  وبذدون تحققذه ال ,التزاما يجا الوفذاء بذه

 .(1)عن المدة الزمنية التي قد تستدرقها المداولة

والتي منها الحكذم بإلدذاء  وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ األحكام القضائية 

فتأخذذ نفذس ,القرار اإلداري المستمر أو وقل تنفيذه فإنهذا تعذد امتذدادا ل حكذام

 .(2)ومن  م فإنها تخرر عن اختصا  القضاء اإلداري ,طبيعتها القضائية

                                 

 .031-036: , رقابة القضاء على قرارات اإلدارة, فهد دمحم الدغيثر /د( 1)
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سذذبق فذذإن ديذذوان المظذذالم غيذذر مخذذتم بتنفيذذذ األحكذذام  علذذى مذذا وبنذذاءً 

 ,إلدذذذاء القذذذرارات اإلداريذذذة المسذذذتمرةومنهذذذا األحكذذذام الصذذذادرة ب ,القضذذذائية

وسذذوف نتعذذرض لموضذذع تنفيذذذ األحكذذام الصذذادرة مذذن القضذذاء ومذذدى إلذذزام 

 .الجهات التنفيذية به في المبحث الثاني من الفصل الرابع



 تطبيقات القرار اإلداري المستمر في الفقه والنظام: الفصل الرابع
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 الفصل الرابع

 ري المستمر في الفقه والنظامتطبيقات القرار اإلدا

 

القذذرارات المسذذتمرة , لكننذذي سذذوف أذكذذر بعذذض ال يمكذذن حصذذر تطبيقذذات 

لذا سوف أذكر في هذذا الفصذل سذتة  ,ها في االجتهاد القضائيالتطبيقات التي وجدت

 :وهي على النحو اآلتي ,تطبيقات قضائية جلها وردت في أحكام ديوان المظالم

 

 المبحث األول
 من السفرقرار المنع 

 

شذخم من القرارات اإليجابية المستمرة, القرار الصادر بوضذع اسذم ال

 .في قوائم الممنوعين من السفر

القرار الصذادر بوضذع : )بأن المحكمة اإلدارية العليا بمصر قض  وقد

اسم الشخم في قوائم الممنوعين من السفر هو بطبيعته قرار ذو أ ذر مسذتمر 

الحق في أن يطلذا رفذع اسذمه مذن القذوائم  -سفرالممنوع من ال -مما يجعل له 

في كل مناسبة تدعو إلى السفر إلى الخذارر, وكذل قذرار يصذدر بذرفض طلبذه 

 .(1)(يعتبر قراًرا جديدًا يحق له الطعن فيه باإللداء ووقل التنفيذ استقالالً 

ومن المعروف أن القرار الصذادر بذالمنع مذن السذفر يسذتند إلذى أسذباض 

باض قد تذزول فذي وقذ  مذن األوقذات, كمذا أن سذلطة اإلدارة معينة, وهذه األس

فذذي المنذذع مذذن السذذفر ليسذذ  مطلقذذة وإنمذذا هذذي مقيذذدة باسذذتهداف الصذذالح العذذام 

                                 

عبذدالعليم / أشذار إليذه د 461م قضية رقم 9/4/4910حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر في ( 1)

 (.444)عبدالمجيد مشرف, مرجع سابق  
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دائًما, ومن  م من حق الشخم الذي منع من السذفر أن يتقذدم إلذى اإلدارة فذي 

كل مذرة تذدعو إلذى السذفر ويطلذا منهذا رفذع اسذمه مذن قذوائم الممنذوعين مذن 

فإن هي امتنع  عن رفع اسمه فإن هذذا يشذكل قذراًرا سذلبيًا باالمتنذاع,  السفر,

يجوت له الطعن فيه باإللدذاء فذي أي وقذ , والطعذن هنذا فذي حقيقذة األمذر هذو 

يس ضد القرار السذلبي المذرتبط طعن موجه ضد القرار اإليجابي المستمر, ول

اسذذم  فيجذذا عذذدم الخلذذط بذذين القذذرار اإليجذذابي المسذذتمر الصذذادر بوضذذعبذذه 

الشخم في قوائم الممنوعين من السفر, والقرار السلبي الصادر برفض رفذع 

اسذذم الطذذاعن مذذن قذذوائم الممنذذوعين مذذن السذذفر, ومذذن  ذذم يمتذذد الطعذذن فذذي هذذذا 

القرار اإليجابي المستمر دون التقيد بميعاد الستين يوًما ما دام هذا القرار قائًما 

 .ونافذًا

من نظام و ائق السذفر السذعودي  - 2 الفقرة -نص  المادة السادسة  وقد

ال  :)هذـ علذى أنذه28/5/4124وتذاري  ( 21/م)رقذمبالمرسذوم الملكذي  الصادر

يجذذوت المنذذع مذذن السذذفر إال بحكذذم قضذذائي أو بقذذرار يصذذدره وتيذذر الداخليذذة 

تتعلق باألمن ولمدة معلومذة, وفذي كلتذا الحذالتين يبلذغ الممنذوع  ألسباض محددة

اوت أسبوعاً من تاري  صدور الحكم أو القرار بمنعه تتج من السفر في فترة ال

 (.من السفر

لمظذذذالم حيذذذث جذذذاء فذذذي أحذذذد أحكامذذذه مذذذا وهذذذذا مذذذا حكذذذم بذذذه ديذذذوان ا

وحيث إن هذا القرار يعتبر من القرارات المسذتمر أ رهذا علذى المذدعي :)نصه

ويظل قائما ويحق للمدعي التظلم منها حتى تقوم الجهة المدعى عليها بتسذليمه 

حيذث أن هذذا القذرار و,...سفره ورفذع اسذمه مذن قائمذة المنذع مذن السذفرجوات 

مرا علذذى المذذدعي ولذذم تسذذتجيا الجهذذة المذذدعى عليهذذا ت ذذره مسذذيعتبذذر قائمذذا وأ

لعذذدم خضذذوع  لذذتظلم المذذدعي مذذن القذذرار فذذإن الذذدعوى تكذذون مقبولذذة شذذكال ؛

عليهذذا فذذي المذذادة الثالثذذة مذذن قواعذذد   المنصذذوللمذذدد  القذذرارات المسذذتمرة
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مذن نظذام و ذائق  6/2وحيذث نصذ  المذادة  ,...لمرافعات أمام ديذوان المظذالما

وحيث  ,...هـ28/5/4124م وتاري  /21السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

إن الثابذذ  مذذن األوراق أن الجهذذة التذذي قامذذ  بسذذحا جذذوات المذذدعي ووضذذع 

... قذماسمه على قائمة الممنوعين من السفر إمذارة منطقذة الريذاض بخطابهذا ر

مذذن النظذذام  6/2وحيذذث أن المذذادة ,...بسذذبا انتمائذذه لجماعذذة التبليذذغ... وتذذاري 

السالل ذكرها نص  على أنه ال يجذوت المنذع مذن السذفر إال بحكذم قضذائي أو 

بقذذرار يصذذدره وتيذذر الداخليذذة ألسذذباض محذذددة تتعلذذق بذذاألمن ولمذذدة معلومذذة 

تتحقذق فيذه شذروطه  وبموجا هذذه المذادة فذإن قذرار المنذع مذن السذفر ال بذدأن

ولذم ,...وهي صدوره من وتير الداخلية وألسباض محددة باألمن ولمدة معلومة

يعطي النظام وتير الداخلية حق تفذويض هذذا االختصذا  ألحذد غيذره سذواء 

كان تفويضا شخصيا أو جماعيذا ممذا يكذون معذه قذرار أمذارة منطقذة الريذاض 

فلمذا تقذدم مذن السذباض ,...مبمنع المدعي من السفر وسحا جواته مخالفا للنظذا

المتضذمن ... وتذاري ... مارة منطقذة الريذاض رقذمحكم  الدائرة بإلداء قرار إ

   .(1)(سحا جوات سفر المدعي وإدرار اسمه على قائمة الممنوعين من السفر

قرار المنع من السفر يتعين إعالنه للمنذوع مذن السذفر بصذرف النظذر و 

ن لذه فهذو غيذر نافذذ فذي حقذه, فذإن قامذذ  عذن احتمذال سذفره أم ال, فذإن لذم يعلذ

اإلدارة بتنفيذذه عنذذد محاولتذه السذذفر, فهذذو تنفيذذ بذذال سذذند قذانوني, فيدذذدو عمذذالً 

ماديًا تنفيذيًا منعدًما باعتبذاره مذن أعمذال الدصذا الماديذة لوقوعذه علذى حريذة 

عامذذة مكفولذذة دسذذتوريًا, ولتخلذذل أو عذذدم تذذوافر شذذروط مشذذروعية التنفيذذذ 

                                 

 .هـ4129ق لعام /2116/4هـ في القضية رقم 4121لعام  21/إ/د/91حكم رقم ( 1)
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 .(1)ر بشأنهالجبري المباش

وقذذذد عرفذذذ  الشذذذريعة اإلسذذذالمية المنذذذع مذذذن السذذذفر علذذذى أنهذذذا عقوبذذذة  

إبذذراهيم عبذذد هللا البذذديوي السذذبيعي للمنذذع مذذن . تعزيريذذة لذذذا تعذذرض الباحذذث د

أمذر : علذى أنذه المنذع مذن السذفرالسفر على أنها عقوبة تعزيريذة حيذث عذرف 

ة البلذد الذذي ن مدذادريابي, يصدره القاضذي بالحيلولذة بذن شذخم معذين وبذكت

مذن بعذض  -ويقابلذه . هذذا المنذع أسذباضيعيش به ألسباض معينة, حتى تنقضي 

 . الترسيم حمصطل: عند الفقهاء -الوجوه 

علذذى الشذذخم  ييقضذذتال: ك أن الترسذذيم فذذي اصذذطالح الفقهذذاء هذذوذلذذ

يذها من مكان إلذى  أنع ي, بحيث ال يستطوتعويق حركتهبمكان من األمكنة, 

 . آخر

انذه أحذد معذاني : ءاهذل تعريل الترسذيم فذي اصذطالح الفقن من خاليتبف

 . (2) المنع من السفر

منذع السذفر بذاللقيط : ت فذي كتذا الفقذهدومن حاالت منع السفر التذي ور

مذن  (3)نذي البذن قدامذةدمذا ورد فذي الم: غير أمذين, ومذن ذلذك طُ إذا كان الملتقَ 

أنذه يقذر : ألخرقير كالم ن, فظاهأميغير  - طُ قَ يعني الملت -كان  إن فأما): قوله

                                 

, الوسذذيط فذذي دعذذوى إلدذذاء القذذرارات اإلداريذذة, مرجذذع سذذابق: لذذدينسذذامي جمذذال ا/ د:  انظذذر(1)

 (011-018 .) 

المنذذع مذذن السذذفر كعقوبذذة تعزيريذذة فذذي الشذذريعة ,إبذذراهيم عبذذد هللا البذذديوي السذذبيعي/ د:انظذذر( 2)

إدارة ,مجلذذة الشذذريعة والدراسذذات اإلسذذالمية,اإلسذذالمية والقذذانون الكذذويتي فذذي العصذذر الحذذديث

 .40: ,وي األبحاث بجامعة الك

, دار الفكذر, المدني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني , عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي (3)

 (.6/13:) ,  هـ4135, بيروت
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ً  -وانظذذر  (يذذه, ويمنذذع مذذن السذذفر بذذه؛ لذذئال يذذدعي رقذذه ويبيعذذهدفذذي ي  - أيضذذا

 . (1)ويااإلنصاف للمرد

ً  -وهذذذا المثذذال يسذذتفاد منذذه   جذذوات المنذذع مذذن السذذفر إذا خيذذل وقذذوع  - أيضذذا

يسذترقه الملذتقط  ذم  أنيتمثل في الخوف على اللقيط من  -هنا  -الضرر, وهو 

 . يبيعه

                                 

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذذها اإلمذام أحمذد ,  علي بن سليمان المرداوي (1)

 (.8/108 :)  ,بيروت, دار إحياء التراث العربي , بن حنبل
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 المبحث الثاني
 ع تنفيذ األحكام القضائيةرف

 

تعذذد قذذرارات رفذذض تقذذديم المعاونذذة لتنفيذذذ األحكذذام القضذذائية قذذرارات 

كمذذا أن  ,دون التقيذذد بميعذذاد الطعذذن القضذذائيمسذذتمرة قابلذذة للطعذذن القضذذائي 

 المصذذري رفذذض تنفيذذذ األحكذذام القضذذائية تعذذد علذذى صذذعيد قذذانون العقوبذذات

 .(1)جريمة مستمرة

إلذذى مذذدى التذذزام الجهذذات الحكوميذذة باألحكذذام التذذي أصذذدرها  وبذذالنظر

ً  إلداءاً -الديوان دقيقة بهذذا الشذأن إال أنذه مذن  إحصائياتفليس هناك  -وتعويضا

مذذن  أحكذذامالجهذذات ممذذن صذذدرت لهذذم  خذذالل الشذذكاوى المقدمذذة ضذذد بعذذض

   .االلتزام التام بسرعة تنفيذهاالديوان يالح  عدم 

ة اإلداريذذذة عذذذن تنفيذذذذ األحكذذذام القضذذذائية أو والحقيقذذذة أن امتنذذذاع الجهذذذ

يشذكل فذي حذق اإلدارة قذرارا ي ذلذك يعتبذر خطذأ جسذيما أو خطيذرا التراخي ف

ويجذذوت  ,ينطذذوي علذى مخالفذة لقذوة الشذذيء المقضذي بذه اخاطئذ ارمسذتم اسذلبي

الطعذذن عليذذه أمذذام القضذذاء اإلداري وهذذذا هذذو المعمذذول بذذه فذذي كثيذذر مذذن دول 

ود نم في النظام األساسذي للحكذم ينذيط التنفيذذ بجاللذة العالم عدا المملكة لوج

الملك أو من ينيبه معنيذون بتنفيذذ ) :حيث نص  المادة الخمسين على أن الملك

علمذذا بوجذذود  ,ممذذا جعذذل الذذديوان يحكذذم بعذذد االختصذذا , (حكذذام القضذذائيةاأل

الديوان قوي في أسذبابه مرجذوح فذي إعمالذه يكيذل امتنذاع جهذة رأي آخر في 

ائي بأنذذه قذذرار سذذلبي خاضذذع للرقابذذة القضذذائية ة عذذن تنفيذذذ الحكذذم القضذذاإلدار

ألنذذه يشذذكل خطذذأ مرفقيًذذا تُسذذأل عنذذه الجهذذة وخطذذأ شخصذذيا يرجذذع فيذذه علذذى ؛

                                 

 .203: , مرجع سابق, علي خطار شطناوي/د( 1)
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وهذذذا الخطذذأ يجبذذر بذذالتعويض ,المتسذذبا فذذي تعطيذذل التنفيذذذ مذذن مالذذه الخذذا  

ك يضذاف إلذى ذلذ,المالي ويحكم به على اإلدارة والمسئول المباشر بالتضذامن 

جزاء جزائي يوقع على الموظل المتسبا في تعطيل التنفيذ بموجا المرسوم 

وتباشذر هيئذة الرقابذة والتحقيذق التحقيذق مذع  ,ـه4011لعام  (10)الملكي رقم 

 .الموظل المتسبا واإلدعاء ضده أمام ديوان المظالم

رفذض تنفيذذ األحكذام  -والذي يظهذر وهللا تعذالى أعلذم أن هذذه الظذاهرة 

ليس لها أبعاد خطيرة فالدالا أو القاعدة انصياع اإلدارة واحترامها  -القضائية

وعلى أي حال ال يخلو األمر من بعذض  ,لحجية األحكام الصادرة عن الديوان

وفذي  ,حاالت حاول  فيها هذه الجهذة أو تلذك التهذرض مذن تنفيذذ حكذم الذديوان 

فذذي بعذذض  ومذذع ميذذل ,هذذذه الحذذاالت اتخذذذ الذذديوان موقفذذا حاتمذذا غيذذر مجامذذل

ففذذي حكذذم  ,األحيذذان إلذذى إظهذذار حكذذم الشذذرع والنظذذام بشذذكل فقهذذي ومطذذول

من خاللذه أن الجهذة اإلداريذة المعنيذة حاولذ  تفذادي تنفيذذ الحكذم  يبدوللديوان 

فضذال عذن ,بحجة أن عذدم صذدور موافقذة الجهذة المختصذة علذى نقذل وظيفتذه

للخدمذة المدنيذة جذاء فيذه لجوئها إلى استفتاء إدارة تنفيذ األنظمة بالديوان العام 

وإنه بالنظر إلى ما تقدم فإن قضذاء الذديوان فذي مناتعذة المذدعي )... :ما نصه

ولذم يعذد جذائزا ,مع الوتارة المدعى عليها قد بات حصينا من اإللداء والتعديل

شرعا أو نظاما االعتراض عليه أو االمتنذاع عذن تنفيذذه مذن الذوتارة المذدعى 

باسذتنفاد مراحلذه  –بعذد أن اكتسذا هذذا القضذاء , عليها أو غيرها من الجهذات

وقام  قرينة نظاميذة ال تقبذل إ بذات العكذس ,حجية األمر المقضي  –النظامية 

 –للديوان نفسه  –مر الذي ال يحق وال يجوت معه األ ,على انه عنوان الحقيقة 
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وفذي حكذم آخذر خالفذ  فيذه  ,(1)..(.العدول عنذه أو تناولذه بذأي تدييذر أو تبذديل

إلدارة حجيذذة األمذذر المقضذذي بذذه فذذي نطذذاق األحكذذام الجنائيذذة والتأديبيذذة قذذال ا

اختصذا  الجهذة اإلداريذة  أنتذرى هيئذة التذدقيق مجتمعذة ) :ما نصذه نالديوا

يتركز بالنسبة ل حكام الجنائية والتأديبية فذي التذزام موجبهذا ووجذوض تنفيذذها 

 أعمذالرقابذة علذى وال يجذوت لهذا أن تبتذدع نوعذا مذن ال,في حدود اختصاصها

السذتكمال مذا قرتذه ...وال أن تلجأ إلى استعمال صالحيتها االسذتثنائية, القضاء

عليه ملكها آنئذ من تدخل في شؤون  ينطويلما  ,من قصور في أحكام القضاء

السذذذلطة والتعسذذذل فذذذي ممارسذذذة  اسذذذتعمالالقضذذذاء يصذذذح قرارهذذذا بإسذذذاءة 

 .(2) (صالحياتها

الحكم لصذدوره عذن  بأهميةأمرين مع العلم  االنتباه إلى وهذا الحكم يشد

 :دوائر التدقيق مجتمعة

بذل تشذمل ,ما ورد فيه ال تقتصر أهميته على األحكام الجنائية والتأديبيذة  :أوال

فذاحترام حجيذة ,ءاألحكام القضائية في مجملها بما فذي ذلذك الحكذم باإللدذا

ائي تعتبذر األمر المقضي به أيا كان  الجهة التي صدر عنها الحكم القضذ

 .  من المبادئ القانونية العامة التي تلتزم اإلدارة باحترامها

ويتضذح ذلذك  ,المجاملذة أوتتسم عبذارات الحكذم بالشذدة وعذدم المواربذة  :ثانيا

                                 

ف /016/4هـ الصذادر مذن الذدائرة الفرعيذة فذي القضذية رقذم 4139لعام  0/ت/239الحكم رقم ( 1)

رقابذة القضذاء علذى :فهذد بذن عبذدالعزيز الذدغيثر فذي كتابذه/وهو حكم أشار إليذه د,هـ4136لعام 

 .008-001:  ,يوان المظالموالية اإللداء أمام د -قرارات اإلدارة

, هذـ4135ق لعذام /604/4هـ الصادر بشان القضية اإلدارية رقم 4131لعام 0/ت/4الحكم رقم ( 2)

 -رقابة القضاء علذى قذرارات اإلدارة: فهد بن عبدالعزيز الدغيثر في كتابه/وهو حكم أشار إليه د

 .009 -008:  ,والية اإللداء أمام ديوان المظالم
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 .مذذن وصذذل مذذا قامذذ  بذذه اإلدارة بالتعسذذل واإلسذذاءة باسذذتعمال السذذلطة

د يكذون أن التشذدد فذي التخاطذا مذع اإلدارة يكذا الشأنفي هذا  والمالح 

تقليدا يتبع في الحاالت التي ال تحترف فيها اإلدارة حجية األمر المقضذي 

 .(1) به

                                 

 .009:  ,رقابة القضاء على قرارات اإلدارة: بدالعزيز الدغيثر في كتابهفهد بن ع/د(1)
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 المبحث الثالث

 من التصرف واالنتفاع بالممتلكات المنع

 

والتذذي  مذذن التصذذرف فذذي ممتلكاتذذه الشذذخميعذذد القذذرار الصذذادر بمنذذع 

ً  تملكها بصك شرعي قراراً  الذوقتي يعد النظر في الطلذا  ثحي, مستمراً  إداريا

يجيذز للقضذاء   لشذرط الذتظلم الوجذوبي والذذيغير خاضع بوقل تنفيذ القرار 

رط الذذتظلم دون التحقذذق مذذن اسذذتيفاء شذذ , ابتذذداءً الذذدعوى  أصذذلاإلداري نظذذر 

 .المسبق لجهة اإلدارة

وألن :)...وهذا األمر أكده ديوان المظالم في أحد أحكامه والذي جاء فيه

هـ وهو 43/6/4126وادمي لتنفيذه وبتاري  قرار اإلمارة صدر إلى شرطة الد

وقد تقدم المدعي إلى الذديوان بذدعواه  ,المنفذ لقرار البلدية في مواجهة المدعي

هـ فإن الطعن في القرارين قدم خالل المذدة المحذددة نظامذا 1/1/4126بتاري  

فضال عن أن هذين القرارين من القرارات المستمرة التي ال تتحصن بمضي ,

وأما عن موضوع الدعوى فقذد تبذين  ,ا فإن هذه الدعوى مقبولة شكال المدة ولذ

للذذدائرة أن األرض التذذي منذذع المذذدعي مذذن التصذذرف فيهذذا مذذن قبذذل الجهتذذين 

المذذدعى عليهمذذا يملكهذذا المذذدعي بموجذذا صذذك شذذرعي صذذادر مذذن محكمذذة 

ولم تثب  أي من الجهتذين المذدعى , مختصة مصادق عليها من محكمة التمييز

هذا الصك قد ألدي من قبل المحكمة التي أصدرته أو محكمة أعلذى أن ,عليهما

اعتراض   -اإلدارة :أي –وإذا كان لها ...,...بل لم تدفع أي من الجهتين بذلك,

المحكمذذة التذذذي )علذذى تلذذك الصذذكوك فإنذذذه يكذذون بالتقذذدم للجهذذذات المختصذذة 

بطلذذا إعذذادة النظذذر فذذي الصذذك  (أصذذدرت الصذذك أو المحكمذذة األعلذذى منهذذا

وال يكذذون بمنذذع صذذاحا الملذذك مذذن التصذذرف فذذي , ادر بإ بذذات الملكيذذة الصذذ

وحيث أقدم  الجهتان المدعى عليهمذا فذي قراريهمذا موضذوع الذدعوى  ,ملكه
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على منع المدعي من التصرف فذي أرضذه المملوكذة لذه بصذك شذرعي نهذائي 

فإنه يعد خطأ منهما في تطبيق النظام المنذاط بهمذا علذى حالذة ,ساري المفعول 

فلهذذذه األسذذباض ,يقصذذدها المذذنظم ومذذن  ذذم يكذذون قرارهمذذا حذذريين باإللدذذاء لذذم 

بإلداء قراري بلدية محافظذة الذدوادمي وإمذارة منطذق الريذاض :حكم  الدائرة

فمذع أن ,(1)...(من التصرف في أرضه المملوكة لذه.. .الصادرين بمنع المدعي

ديوان بذذين إال أن الذذ, المذذدعي راعذذى مسذذألة المواعيذذد المقذذررة لرفذذع الذذدعوى

وأوضذذح أن منذذع الشذذخم مذذن التصذذرف واالنتفذذاع بممتلكاتذذه يعذذد مذذن قبيذذل 

القرارات المستمرة والتي ال تتقيد بمواعيد الطعن المقررة في المادة الثالثة من 

 .قواعد المرافعات واإلجراءات أمام الديوان

 

                                 

حكذذم رقذذم  ,هذذـ4121مجموعذذة األحكذذام والمبذذادئ اإلداريذذة الصذذادرة عذذن ديذذوان المظذذالم لعذذام ( 1)

هذـ والمؤيذد بحكذم هيئذة التذدقيق 4126ق لعذام /2826/4هـ في القضية رقم 4126لعام 6/إ/د/26

 .هـ4121لعام /6/ت/445رقم 
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 المبحث الرابع
 شطب األسماء من السجالت والقوائم

 

, ماء مذن السذجالت والقذوائم قذرارات مسذتمرةتعد قذرارات شذطا األسذ

قرار شطا اسم المتعهد من سجل المتعهذدين يجذوت أن يكذون محذالً  ومن ذلك

 .(1)قائًما ومستمًرا في إنتار آ اره للطعن باإللداء في أي وق  ما ظل

ولذيس مذن ريذا ): بأنه المصرية وفي هذا تقول المحكمة اإلدارية العليا

بشطا اسم المتعهد من سجل الموردين المحلين يترتذا أيًضا أن قرار اإلدارة 

عليه تعديل المركز القانوني للمتعهد تعديالً مستمًرا بحيث يمتنع عليه الذدخول 

فذذي المناقصذذات الحكوميذذة فذذي المسذذتقبل مذذا دام قذذرار الشذذطا قائًمذذا وبالتذذالي 

مذذذن الئحذذذة المناقصذذذات  85منتًجذذذا آل ذذذاره ولذذذذلك فقذذذد أجذذذاتت المذذذادة رقذذذم 

زايدات لصاحا الشأن أن يسعى لدى اإلدارة إلعذادة قيذد اسذمه فذي سذجل والم

المتعهدين إذا انتفى السبا الذي يترتا عليذه شذطا االسذم ولذو كذان ذلذك بعذد 

طا اسذم المتعهذد فوات ميعاد السحا أو الطعن القضائي باإللداء فذي قذرار شذ

دارة أجذذات بذذذلك أن يكذذون قذذرار اإل المشذذرعكذذان  ولذذو, مذذن سذذجل المتعهذذدين

بشطا اسم المتعهد من سجل الموردين محالً للسحا بعد فوات ميعذاد الطعذن 

فيه باإللداء فإن مؤدى ذلك وبالنظر إلى اآل ذار المسذتمرة لقذرار شذطا االسذم 

مذن  المشذرعإلى ما بعد انقضاء ميعاد الطعن فيه باإللداء وبالمقابلذة لمذا قذرره 

نذه يجذوت أن يكذون ذلذك جوات سحا قرار شطا اسم المتعهذد فذي أي وقذ  فإ

القرار محالً للطعن باإللداء في أي وق  ما ظل قائًما ومستمًرا في إنتار آ اره 

                                 

ميعاد رفع دعوى اإللداء فذي ضذوء أحكذام المحكمذة اإلداريذة العليذا ومحكمذة , فؤاد أحمد عامر( 1)

 .218: , الطبعة األولى, م2334,دار الفكر الجامعي, القضاء اإلداري
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والسيما أن الدعوى القضائية أقوى في معنى السذعي لتعذديل المركذز القذانوني 

المستمر النات  عن قرار شذطا اسذم المتعهذد مذن سذجل المذوردين مذن مجذرد 

 .(1)(ذلك القرارتقديم الطلا إلى اإلدارة لسحا 

وببذذذذل الجهذذذد بالبحذذذث والنظذذذر فذذذي أحكذذذام ديذذذوان المظذذذالم سذذذواء فذذذي 

أو , هذـ 4121مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية الصادرة مذن الذديوان لعذام 

فإنني لم أجد حكما واحدا ,  المظالم ديوانب المحاكم اإلداريةمن خالل مراجعة 

شطا المخالل  عقوبة   علىنصمع أن هناك أنظمة سعودية , فيما نحن فيه 

 .(2)من السجالت والقوائم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

, م46/4/4982القضذذائية جلسذذة  21لسذذنة  121حكذذم المحكمذذة اإلداريذذة العليذذا فذذي الطعذذن رقذذم ( 1)

 .288: , مرجع سابق, رأشار إليه فؤاد أحمد عام

من نظذام المحاسذبين القذانونيين (28)حيث نص  المادة ,ومثال ذلك نظام المحاسبين القانونيين ( 2)

تطبق على من يخالل /أوالً :)هـ على40/5/4142وتاري  (42/م)الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

الل مذن سذجل المحاسذبين شطا قيذد المخذ ,:...أحكام هذا النظام إحدى العقوبات المسلكية التالية

يخذذتم ديذذوان المظذذالم بتوقيذذع عقوبذذة الشذذطا :) منذذه علذذى أن(02)ونصذذ  المذذادة ,(القذذانونيين

المنصذذو  عليهذذا فذذي هذذذا النظذذام , كمذذا يخذذتم بنظذذر كافذذة الذذدعاوي التذذي تقذذام مذذن أو علذذى 

 (.المحاسا القانوني لسبا يتعلق بمزاولته المهنة طبقاً ألحكام هذا النظام
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 المبحث الخامس
 المطالبات المالية

 

تتحقق فكرة القرارات المستمرة أيًضا في المطالبذات الماليذة سذواء كذان 

صذذاحا االسذذتحقاق المذذالي هذذو فذذرد بمواجهذذة اإلدارة العامذذة أم اإلدارة ذاتهذذا 

مختلفتين رغذم تما لهمذا أمام فرضيتين وعليه نكون . إتاء األشخا  اآلخرين

 :وهما ,في الظروف

 

 :أن يكون الفرد العادي هو صاحب االستحقاق المالي: الفرضية األولى

بمواجهذذة اإلدارة ق المذذالي إذا كذذان الفذذرد العذذادي هذذو صذذاحا االسذذتحقا

فذي الذدول التذي تأخذذ بالمعيذار العذام  فيمكنه تقديم دعذوى قضذاء كامذل, العامة

لمطالبذة اإلدارة بذأداء االسذتحقاق  ,ختصا  القضاء اإلداري كفرنسذالتحديد ا

, وإما أن يقذدم بذدالً مذن ذلذك دعذوى إلدذاء (1)المالي الذي قرره النم القانوني

للطعذذن بقذذرار اإلدارة بذذرفض أداء المسذذتحقات الماليذذة باعتبذذاره قذذراًرا مخالفًذذا 

وهذذذا هذذو  ,خمالشذذل حكذذام القانونيذذة التذذي قذذررت هذذذا االسذذتحقاق لصذذالح 

حيذث جذاء فذي أحذد أحكذام ديذوان , المعمول بذه فذي المملكذة العربيذة السذعودية

 41260وأما عن طلا المذدعي الثذاني وهذو الطعذن علذى القذرار )... :المظالم

 815149 هذذـ المتضذذمن الحسذذم مذذن مرتذذا المذذدعي مبلذذغ8/0/4126وتذذاري  

بتذاري  ... بمحافظذةفالثابذ  أن المذدعي تظلذم إلذى مذدير فذرع الزراعذة  ,رياالً 

وأن  ,...كما أنه تظلم بذات التاري  إلذى وتارة الخدمذة المدنيذة, هـ1/5/4126

فيكذذون ,  هذذـ 26/4/4126المذذدعي تقذذدم بذذالتظلم إلذذى ديذذوان المظذذالم بتذذاري  

                                 

 .203: , مرجع سابق, علي خطار شطناوي/د:انظر( 1)
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تقدمه بالتظلم وفقا لما تضمنته المادة الثالثة من قواعد المرافعات واإلجذراءات 

 .(1)(الدعوى في هذا الجانا مقبولة شكالوتكون  ,ام ديوان المظالمأم

ويتطلذذا القضذذاء اإلداري تذذوافر  ال ذذة شذذروط أساسذذية لقبذذول دعذذوى 

 :اإللداء شكالً 

أن يكون مصدر االستحقاق المالي هو نم قانوني سواء كان واردًا في : أولها

نظذذام أو قذذانون, وبذذذا تذذرد دعذذوى اإللدذذاء شذذكالً إذا كذذان مصذذدر هذذذا 

من العقود, ومن أمثلتها المستحقات الماليذة الخاصذة االستحقاق هو عقد 

 . بالموظفين بعقود

أن يستند صاحا الشأن فذي مخاصذمته لقذرار الذرفض لمخالفتذه لمبذدأ : و انيها

المشروعية, وفذي حالتنذا هذذه مخالفذة اإلدارة ل حكذام القانونيذة الذواردة 

ذا كانذ  في النم القانوني, فال تقبل االدعاءات التي يقذدمها الشذخم إ

 . تتعلق بمخالفة األحكام التعاقدية

أن تقتصر الطلبات التي يضمنها صاحا الشأن في الئحة دعواه على : و الثها

طلبات إلداء فقط, وبذذا تذرد جميذع الطلبذات التذي تسذتهدف الحكذم بذأداء 

وعلة ذلك أن قضاء اإللداء ال يملك إال الحكذم بإلدذاء . االستحقاق المالي

ض غيذذر المشذذروعة فقذذط دون أن يسذذتخلم بنفسذذه علذذى قذذرارات الذذرف

ولكن هذا األمر ال . النتائ  المالية التي تترتا على هذا اإللداء القضائي

يعذذدو أن يكذذون مجذذرد أمذذر شذذكلي, وذلذذك ألن الحجيذذة العامذذة والمطلقذذة 

التذذي تتمتذذع بهذذا أحكذذام اإللدذذاء وتنفيذذذها تقتضذذي أن تذذدفع اإلدارة إلذذى 

                                 

ق لعذام /558/4القضذية رقذم , مرجذع سذابق,هذـ4121مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية لعام ( 1)

والمؤيذذد مذن قبذل دائذذرة التذدقيق  السادسذذة , هذـ 4121لعذام  41/ف/د/49رقذم الحكذذم , هذـ 4126

 .891: ,هـ4121لعام  191برقم 
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فذإذا كذان قضذاء اإللدذاء ال يملذك . ه الماليةصاحا الشأن جميع مستحقات

مذذن الناحيذذة القانونيذذة البحتذذة أن يقذذرر مباشذذرة دفذذع المسذذتحقات الماليذذة 

التزام اإلدارة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلداء قرارهذا  للخصم, فإذاً 

برفض دفع االستحقاق المالي يستلزم أن تدفع للطذاعن جميذع مسذتحقاته 

. بها, وبذا تتحقذق مذن الناحيذة العمليذة النتيجذة نفسذها المالية التي يطالا

وال شك أن في ذلك نوًعا من التقارض بين مناتعات اإللداء ومناتعذات 

 .القضاء الكامل

وبناء عليه يعد رفض اإلدارة دفع المستحقات المالية التي قررها النم   

هذا الرفض حتى القانوني قراًرا مستمًرا طوال الفترة الزمنية التي استمر فيها 

وعليه ال يتقيد الطعن بقرار الذرفض  ,دارة بأداء هذا االستحقاق الماليتقوم اإل

وال يهذم لدايذات ميعذاد الطعذن  ,ن باعتباره مذن القذرارات المسذتمرةبميعاد معي

أن يكذون رفذض اإلدارة بذدفع االسذتحقاق المذالي صذريًحا أو ضذمنًا كامتناعهذا 

دمها صذاحا الشذأن لذدفع االسذتحقاق المذالي عن اإلجابة على الطلبات التي يقذ

 .(1)المقرر لصالحه

 

 :االستحقاق المالي ةأن تكون اإلدارة هي صاحب: الفرضية الثانية

تقرر اإلدارة العامة وبمبادرة ذاتية منها بما لها من سذلطة اسذتيفاء مبلذغ 

عذذالمين لذذديها بحجذذ  معذذين مذذن األمذذوال المودعذذة لذذديها أو مذذن راتذذا أحذذد ال

وقد يقتصر القذرار اإلداري فذي بعذض األحيذان علذى مطالبذة , ض مختلفةوأسبا

صاحا الشأن بدفع مبلغ معين تدعي اإلدارة أنها صاحبة االسذتحقاق فيذه دون 

                                 

 .202: , جع سابق مر, علي خطار شطناوي /د( 1)



 تطبيقات القرار اإلداري المستمر في الفقه والنظام: الفصل الرابع

 400 

وعليذذه يكذذون أمذذام الشذذخم فذذي هذذذه الحالذذة طريقتذذان  ,أن تلجذذأ إلذذى تنفيذذذه

ي, وأمذا دأمذام القضذاء العذا( منع مطالبة) مختلفتان, فإما أن يقدم دعوى مدنية

ولكذن اختيذار هذذا الطريذق  ,لداء لمخاصمة قرار المطالبذة نفسذهتقديم دعوى إ

األخير يستلزم أن يكون السذند القذانوني لقذرار المطالبذة أو االقتطذاع هذو نذم 

قانوني وليس عقدًا مذن العقذود, وأن يسذتند الشذخم فذي الئحذة دعذواه إلذى أن 

ته علذى إلدذاء القذرار الطعذين االقرار الطعين مخالل للقانون, وأن تقتصر طلب

بمذا أن موضذوع الذدعوى : )وهذا ما قضى به ديوان المظالم حيث قال ,(1)فقط

الما لة المطالبة بمستحقات صندوق الطالض بالجامعة لدى المدعى عليه مقابل 

 ,فإن ديوان المظالم يختم بالفصل في هذذه الذدعوى,مشترياته من الصندوق 

ت /2تع االختصذا  بمجلذس القضذاء األعلذى رقذم استنادا إلى قرار لجنة تنذا

هـ باعتبار صذناديق الطذالض وحذدة مذن وحذدات المؤسسذة 2/9/4125وتاري  

وحيذث , التعليمية  وترتبط مباشرة بمذدير تلذك المؤسسذة أو بذالوتير المخذتم

أقر وكيال المدعى عليه بأن المدعى عليه يقذر بذالمبلغ محذل الذدعوى فذي ذمتذه 

فذإن الذدائرة تنتهذي إلذى الحكذم بإلزامذه  ,داده حتى تاريخذهللصندوق ولم يقم بس

   .(2)(بسداد هذا المبلغ

   

 

 

                                 

 .205: , مرجع سابق , علي خطار شطناوي /د( 1)

ق لعذام /2104/4القضية رقذم , مرجع سابق,هـ4121مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية لعام ( 2)

والمؤيذد مذن قبذل دائذرة التذدقيق األولذى بذرقم , هذـ 4121لعام  1/إ/د/446رقم الحكم , هـ 4126

 .2466: ,هـ4121لعام  95
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 المبحث السادس
 رفع التراخيص

 

 إال قذرار إداري القرار اإلداري باالمتناع عذن إصذدار تذرخيم مذا هذو

مستمر يتجذدد عنذد تقذديم كذل طلذا بذالترخيم حيذث يبقذى ميعذاد طلذا  سلبي

 .(1)إلدائه مفتوًحا

إذا كانذذذ  ): ي هذذذذا تقذذذول محكمذذذة القضذذذاء اإلداري المصذذذرية أنذذذهوفذذذ

الحكومذذة قذذد دفعذذ  بعذذدم قبذذول الذذدعوى لرفعهذذا بعذذد الميعذذاد علذذى أسذذاس أن 

المدعي علم بالقرار الصادر برفض الترخيم له بالصعود إلى البواخر وظل 

 4958ولذم يرفذع دعذواه إال فذي أكتذوبر سذنة  4958يتظلم منه حتى مايو سنة 

د فوات مواعيد الطعذن فذإن هذذا الذدفع مذردود بذأن المذدعي يطعذن علذى أي بع

امتناع الجهة اإلدارية عن الترخيم لذه بالصذعود إلذى البذواخر ومذن  ذم يظذل 

ميعاد طلا إلدائه مفتوًحا وهذا ما أخذت به المحكمذة عنذد نظرهذا طلذا وقذل 

 .(2)(التنفيذ ومن  م يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه

حيث استقرت أحكام الديوان على عدم ,  ديوان المظالم مر أكدهوهذا األ

 ةمذذا حكمذذ  بذذه الذذدائرومذذن أمثلذذة ذلذذك , تحصذذن القذذرارات السذذلبية المسذذتمرة 

ومن حيث أن المدعي تقدم باستدعائه : )اإلدارية الخامسة عشر حيث جاء فيها

 ,إلى المقام السذامي ملتمسذا منحذة رخصذة إلقامذة محطذة وقذود علذى مزرعتذه

وتذذذاري   46111/ض/1المبلذذغ بالبرقيذذة رقذذم , وصذذدر لذذذلك التوجيذذه السذذليم 

                                 

 .289: , مرجع سابق , فؤاد أحمد عامر ( 1)

, هـ43/42/4980القضائية جلسة  21لسنة  4511حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم ( 2)

 .289: ,مرجع سابق,أشار إليه فؤاد أحمد عامر
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إلى بلدية محافظة القريذة العليذا بطلذا تنفيذذ المدعي  م م تقد, ...هـ1/1/4121

متنذاع وعليه فإن دعواه منصبة على قرار سلبي يتمثذل با, التوجيه المشار إليه

مما تعد , طة وقود لا منحه رخصة إلقامة محطالمدعى عليها عن النظر في 

السذذتقرار قضذذاء الذذديوان علذذى عذذدم تحصذذن , معذذه الذذدعوى مقبولذذة شذذكال 

 . (1)(ومن  م انفتاح مواعيد الطعن فيها, القرارات السلبية  

فذي أن المذدعي حصذر طلباتذه  ثحيذ: )ويقول الديوان فذي حكذم آخذر لذه

الثاب  أنه ف,وإعطاؤه ترخيصا للبناء ,وإتالة اإلسفل  .. .تسليمه أرضه :اآلتي

ويأخذ حكم القرار السلبي الذي يكون للمدعي , قرار امتناع من المدعى عليها 

طالما اإلدارة مستمرة في امتناعهذا وفقذا لذنم , إقامته دون التقيد بزمن محدد 

فوجهذذ  المذذدعى عليهذذا بإمكانيذذة ...,ض مذذن نظذذام ديذذوان المظذذالم /8/4المذذادة 

إال أن الوتارة ,   المديرية بعسير ووافق ,تعويضه بأرض من أراضي البلدية

ومنعذه مذن السذير , لم توافق على ذلك واستمر وضع يدها على عقار المدعي 

ممذا يعنذي أن  ,في االنتفاع بالعين والحرمان منها وعذدم إعطائذه رخصذة بنذاء

ممذا .. .,عقار المدعي تح  تصرف المدعى عليهذا مسذتدالً طذوال هذذه المذدة 

م المدعى عليها بتسليم المدعي أرضه وإتالة اإلسفل  تقضي معه الدائرة بإلزا

 .(2) (الواقع بها ومنحه ترخيصا للبناء عليها

                                 

حكذم غيذر )هذـ 4121ق لعذام /0/ 894فذي القضذية رقذم , هـ 4103لعام  45/إ/د/226حكم رقم ( 1)

 .(منشور

ق لعذام /2191/4القضية رقذم , مرجع سابق,هـ4121مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية لعام  (2)

والمؤيد من قبل دائذرة التذدقيق األولذى بذرقم , هـ 4126لعام  01/ف/د/61رقم الحكم , هـ 4121

 .918-913: , هـ4121لعام  458
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ًعا مذذذن أهذذذم موضذذذوعات وموضذذذدراسذذذة بال تناولذذذ فذذذي هذذذذا البحذذذث 

حيذذذث يعذذذد القذذذرار  القذذذرارات اإلداريذذذة, أال وهذذذو القذذذرار اإلداري المسذذذتمر,

لكنذه يتميذز , القذرارات اإلداريذة األخذرى اإلداري المستمر قراًرا عاديا كبقية 

وقد تبين لي من خالل هذه  ,عن غيره من  القرارات باستمرار آ اره النظامية 

الدراسذذة أن القذذرار اإلداري المسذذتمر باعتبذذاره قذذراًرا إداريًذذا يخضذذع للنظذذام 

القذذانوني الذذذي يحكذذم القذذرارات اإلداري بوجذذه عذذام, إال مذذا يتعذذارض منذذه مذذع 

لتعريذذذل القذذذرار  التمهيذذذدقذذذد تعرضذذذ  فذذذي ا فذار المسذذذتمر, ولهذذذطبيعذذذة القذذذر

أشذذذذرت إلذذذذى التقسذذذذيمات المختلفذذذذة  اإلداري وبيذذذذان خصائصذذذذه القانونيذذذذة, م

 .للقرارات اإلدارية

, مفهذذوم القذذرار اإلداري المسذذتمر وفذذي الفصذذل األول تناولذذ  بالدراسذذة

 .يةوصلته بالسلطة التقدير ,عما يشتبه به وتمييزه ,ونطاقه ,وأنواعه

فقد خصصذته لدراسذة آ ذار القذرار اإلداري المسذتمر : أما الفصل الثاني

والمسذذئولية , وتجذذدد مذذدد رفذذع الذذدعوى , مذذن خذذالل تجذذدد األ ذذر النظذذامي 

وأخيرا التعويض عذن القذرار , الجنائية والتأديبية عن القرار اإلداري المستمر

  .اإلداري المستمر

, ن فذذي القذذرار اإلداري مفهذذوم الطعذذدراسذذة صذذم لخُ  والفصذذل الثالذذث

وكيفيذذة تنفيذذذ حكذذم , وأ ذذار الحكذذم فذذي القذذرار المسذذتمر , وإجذذراءات الطعذذن 

 .إلداءه

لذذذذكر بعذذذض التطبيقذذذات أمذذذا الفصذذذل الرابذذذع واألخيذذذر فقذذذد خصصذذذته 

, قذرارات المنذع مذن السذفر:وهذي, القضائية على القرارات اإلدارية المسذتمرة

وشذطا , التصرف فذي الممتلكذات والمنع من, ورفض تنفيذ األحكام القضائية
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وأخيذذذذرا رفذذذذض , والمطالبذذذذات الماليذذذذة, األسذذذذماء مذذذذن السذذذذجالت والقذذذذوائم

 . التراخيم

 والروصرريا  وقررد توصررل  فرري رااسررري لهررذا السوضرروع إلررى النرررائ 

 :اآلتية

قرارات المستمرة هي تلذك القذرارات التذي تسذتمر فذي إنتذار آ ارهذا إن ال  -4

  .دةالنظامية فترة تمنية غير محد

إن القذذرار اإلداري المسذذتمر ال يقتصذذر علذذى صذذورة القذذرارات السذذلبية   -2

بذر القذرار اإليجذابي المسذتمر الذذي تعيتخذ صذورة  , بل إنه قدمتناع باال

وعلى ذلذك فذإن كذل قذرار ,إرادتها سواء بالمنح أو بالمنع فيه اإلدارة عن

 .وليس كل قرار مستمر يعد سلبي ,مستمراً  سلبي يعد قراراً 

 هتذذذوافرليلذذذزم  فإنذذذه المسذذذتمر بالنسذذذبة لوجذذذود القذذذرار اإلداري السذذذلبي  -0

 :شرطين

 .وجود التزام قانوني على اإلدارة بإصدار القرار: األول

امتنذذذاع اإلدارة عذذذن إصذذذدار القذذذرار علذذذى الذذذرغم مذذذن التزامهذذذا : الثذذذاني

 .بإصداره قانونًا

دًا, أمذا إذا كذان ن القرار السلبي يفتذرض أن اختصذا  اإلدارة يكذون مقيذإ -1

اختصذذا  اإلدارة تقذذديريًا فذذإن امتناعهذذا عذذن إصذذدار القذذرار ال يشذذكل 

أن القذذرار السذذلبي يمكذذن إال ,سذذلبيًا يمكذذن الطعذذن عليذذه باإللدذذاءقذذراًرا 

 .تصوره في حالة ما إذا كان اختصا  اإلدارة تقديريًا

يتقيذد  أيًضا من خالل الدراسة أن القذرار اإلداري المسذتمر ال لي  اتضح  -5

الطعن باإللداء الذي حدده المنظم لرفع دعذوى اإللدذاء فذي خاللذه  بميعاد

حكم بعدم قبول الذدعوى, وهذو ميعذاد السذتين يوًمذا, وبالتذالي يجذوت وإال 

الطعن باإللداء في القرار اإلداري المسذتمر سذواء أكذان إيجابيًذا أم سذلبيًا 
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يوًما المحذددة لرفذع  دون التقيد بمدة معينة حتى ولو انقضى ميعاد الستين

لذم ينتذه بذأي ظل القرار قائًما ومنتًجا أل ذره و دعوى اإللداء, وذلك طالما

, أو (إذا كذان القذرار إيجابيًذا)طريق من طرق انتهاء القذرارات اإلداريذة 

إذا كذذان )طالمذذا ظلذذ  اإلدارة مسذذتمرة فذذي امتناعهذذا عذذن إصذذدار القذذرار 

 (.القرار سلبيًا

اإلداريذة الصذادرة عنهذا وإنمذا  تأل جنائيا عن القراراالجهة اإلدارية ال تس-6

يكون الجزاء المترتا على المخالفذة الجنائيذة إلدذاء القذرار أو التعذويض 

ألن القضذاء اإلداري فذي جميذع األنظمذة يعذال  القذرارات اإلداريذة  ؛عنه

القذرار  و, أو وقذل التنفيذذ ,أو التعذويض ,إمذا اإللدذاء: بأحد  الث طذرق

خارر عن المسؤولية الجنائية حيذث أن  يه اإليجابي والسلبيستمر بشقالم

طبيعذذة القذذرارات اإلداريذذة ذات الطبيعذذة المسذذتمرة فذذي النظذذام السذذعودي 

 .واألنظمة الوضعية خارجة عن تكييل الجناية والجريمة

وتبين أيًضا من خالل الدراسة أن التعويض عذن القذرار اإلداري المسذتمر  -1

التعويض عن القرارات اإلدارية بصفة عامذة,  ال يختلل في أحكامه عن

ومن  م فإنه يشترط لمسئولية اإلدارة عن األضرار الناجمة عذن قرارهذا 

المسذذتمر, أن تتذذوافر أركذذان المسذذئولية اإلداريذذة الثال ذذة المعروفذذة وهذذي 

والضرر الذي يصيا أحد األفذراد, وعالقذة السذببية بذين الخطذأ  ,الخطأ 

ر نتيجذذة مباشذذرة لعذذدم مشذذروعية القذذرار والضذذرر, أي أن يكذذون الضذذر

 .المستمر

كما بين  الدراسة أحكام المسئولية علذى أسذاس المخذاطر وذلذك مذن خذالل  -8

لررذا أوصرري ااراا  برحررا  الدقررة ,كذذام ديذذوان المظذذالم بالقذذدر الذذالتمأح

االمرنراع عرن أو ,والحرذا مرن إصرداا قراااا  إراايرة إيجابيرة متررسا  

ثابة قااا إراا  سلبي مترسا؛ألن  سيرات  واج  نظامي بحيث يعد بس
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ا  السترراب بسااكررز نظاميررة يراترر  عليهررا رفرر  علررى مثرره هررذف القررااا

وهرررذا , السناسررر  للسرضررراا إذا تررروافا  وررراوط الرعرررويض الرعرررويض

 .الرعويض قد يللف ااراا  مبالغ طائلة

الدراسذة أيًضذا أنذه يجذوت وقذل تنفيذذ القذرار اإلداري من خذالل  اتضح لي -9

لمسذذتمر سذذواء أكذذان إيجابيًذذا أم سذذلبيًا, طالمذذا تذذوافرت الشذذروط الالتمذذة ا

 .لوقل تنفيذ القرار اإلداري

بقيذة  وفذي, لصذادر فذي دعذوى إلدذاء القذرار اإلداري المسذتمرالحكم اإن  -43

علذى عمومهذا حكذم  وفذي الذدعوى اإلداريذة, القرارات اإلدارية األخذرى

وال يميزه عن غيذره مذن , قضائي من حيث الشكل ومن حيث الموضوع

 الو  ,أحذذد طرفذذي الخصذذومة التذذي يفصذذل فيهذذا كذذون اإلدارة األحكذذام إال

دعذذذوى إلدذذذاء القذذذرار اإلداري تختلذذذل الشذذذكليات المتصذذذلة بذذذالحكم فذذذي 

وفيمذذا يتعلذذق بذذإجراءات  , عنهذذا فذذي األحكذذام اإلداريذذة األخذذرى المسذذتمر

ار اإلداري المسذتمر تنفيذ األحكام القضائية والتي منها الحكم بإلدذاء القذر

فتأخذذذذذ نفذذذذس طبيعتهذذذذا  ,أو وقذذذذل تنفيذذذذذه فإنهذذذذا تعذذذذد امتذذذذدادا ل حكذذذذام

 .القضاء العاديومن  م فإنها تخرر عن اختصا  ,القضائية

ال يمكذذذن حصذذذر تطبيقذذذات القذذذرارات اإلداريذذذة  ممذذا أكدتذذذه الدراسذذذة أنذذذه -44

إلداري القضذذذذاء اإال أننذذذذي ذكذذذذرت بعذذذذض التطبيقذذذذات فذذذذي  ,المسذذذذتمرة

وقذذد تنوعذذ  التطبيقذذات بحسذذا قسذذمي القذذرار ,  والسذذعودي المصذذري

اإلداري المستمر فهناك تطبيقات قضائية على القذرار اإلداري اإليجذابي 

ى القذذرار اإلداري وتطبيقذذات علذذ , كقذذرارات المنذذع مذذن السذذفر, المسذذتمر

 ,القرار اإلداري باالمتنذذذاع عذذذن إصذذذدار تذذذرخيمكذذذ ,السذذذلبي المسذذذتمر

 . حكام القضائيةواالمتناع عن تنفيذ األ
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 له وصحبه وسلمآوصلي اللهم على دمحم وعلى ,,,هذا وهللا أعلم
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 .فهبببببببببببببرس المراجبببببببببببببع والمصبببببببببببببادر  -0

 .فهبببببببببببببببببببببببببببببرس الموضبببببببببببببببببببببببببببببوعات  1
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 فهرس ا يات القرآنية

 

 الصفحة رقمها ا يـــــــة م

 ةسورة البقر

تََسبَ س } 4  88 286 {لََها َما َكَسبَ س َوَعلَيسَها َما اكس

 سورة النساء

َز بَهَ } 2  88 420 {َمن يَعسَملس ُسوءاً يُجس

 سورة المائدة

َشى أَن تَُصيبَنَا دَآئََرة   } 0  45 52 {يَقُولُوَن نَخس

 سورة األنعام

َر  َوالَ تَكسَسُا ُكلُّ نَفسٍس إاَلَّ َعلَيسَها َوالَ } 1 تََزُر َواَتَرة  َوتس

َجعُكُمس فَيُنَبهَئُُكم بََما كُنتُمس فَيَه  رس َرى  ُمَّ إَلَى َربهَكُم مَّ أُخس

تََلفُونَ   {تَخس

461 88 

 األعراف سورة

الََحَهاَوالَ تُفسَسدُواس فَ } 5 َض بَعسدَ إَصس  88 56 {ي األَرس

 سورة التوبة

َراَض َمن يَتََّخذُ َما َوَمنَ  } 6 يُنَفُق َمدسَرًما َويَتََربَُّم  األَعس

ُ َسَميع  َعَليم   بَُكُم الدََّوائَرَ  َء َوّللاه  {َعلَيسَهمس دَآئََرةُ السَّوس

98 46 

 سورة فصلت

 88 16 {َمنس َعَمَل َصاَلحاً فََلنَفسَسَه َوَمنس أََساء فَعَلَيسَها} 1

 سورة المدثر

 88 08 {ُكلُّ نَفسٍس بََما َكَسبَ س َرَهينَة  } 8
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 فهرس األحاديث

 

 الصفحة ثــــــــــــــــــــــــالحدي

إذا ما أادكا في متجدنا أو في سوقنا ومع  نبه فليستك على 

نصالها أو قال فليقبض بل   أن يصي  أادا من الستلسين منها 

 بشيء

89 

إّن رماءكا وأمواللا عليلا ااام كحامة يوملا هذا فى وهاكا 

 هذا في بلدكا هذا

89 

ال يشيا أادكا إلى أخي  بالتالح فإن  ال يداى أادكا لعه 

 الشيطان ينزع في يدف فيق  في ا ا  من الناا

89 
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 فهرس المصادر

 

 .ن الكريمآالقر -4

المنع من السفر كعقوبة تعزيرية فذي  ,إبراهيم عبد هللا البديوي السبيعي .د -2

مجلذة الشذريعة ,الشريعة اإلسالمية والقانون الكذويتي فذي العصذر الحذديث

 .بدون سنة نشر ,إدارة األبحاث بجامعة الكوي ,ميةوالدراسات اإلسال

الشذذرح الكبيذذر علذذى مختصذذر خليذذل , البركذذات أحمذذد بذذن دمحم الذذدردير وأبذذ -0

 .بدون سنة نشر,

حيذذاء إدار  ,الجذذامع ألحكذذام القذذران ,أبذذو عبذذدهللا دمحم بذذن أحمذذد القرطبذذي -1

 .بدون سنة نشر,التراث العربي

دار  ,صذذحيح مسذذلم,ين مسذذلم بذذن الحجذذار القشذذيري النيسذذابوريأبذذو الحسذذ -5

 .بدون سنة نشر,تحقيق دمحم فؤاد عبدالباقي,بيروت,حياء الثرات إ

المفذردات فذي , القاسم الحسين ابن دمحم المعروف بالراغا األصذفهاني وأب -6

 .هـ4084,مطبعة مصطفى البابي الحلبي, غريا القرآن

مواهذذا , لمدربذذي المعذذروف بالحطذذاضعبذذدهللا دمحم بذذن عبذذدالرحمن ا وأبذذ -1

 هـ4098,بيروت, دار الفكر , الجليل لشرح مختصر خليل

دار الكتذذذذا  ,المستصذذذذفى مذذذذن علذذذذم أصذذذذول الفقذذذذه,أبذذذذو حامذذذذد الدزالذذذذي -8

 .بدون سنة نشر ,بيروت,العلمية

مطذذابع جامعذذة ,اتخذذاذ القذذرار للمصذذلحة ,عبذذدالعزيز بذذن سذذطام آل سذذعود  -9

 .م2335هـ 4126,رياضال,اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية

دار الكتذذا ,المصذذباح المنيذذر, أحمذذد بذذن دمحم بذذن علذذي  المقذذري الفيذذومي -43

 .هـ4098بيروت  ,العلمية

دار  ,لسذان العذرض, اإلمام أبي الفضذل جمذال الذدين دمحم بذن مكذرم بذن منظذور -44



  فهرس المصادر

 412 

 .بدون سنة نشر ,بيروت, صادر

فذي مصذالح  قواعد األحكام,اإلمام أبي دمحم عز الدين بن عبدالسالم السلمي -42

 .بدون سنة نشر,بيروت ,دار الكتا العلمية ,األنام

 م4991, بيروت, دار الدرض اإلسالمي ,الذخيرة , اإلمام القرافي -40

 .بدون سنة نشر,النشاط اإلداري:عبدالعظيم عبدالسالم/أنس جعفر و د.د -41

 .م2331أنس جعفر, القرارات اإلدارية, دار النهضة العربية, .د -45

, دار النهضذذة العربيذذة, لية الدولذذة غيذذر التعاقديذذةمسذذئو ,أنذذور رسذذالن.د -46

 .م4982, الطبعة الثانية 

أنور رسالن, القانون اإلداري السعودية, اإلدارة العامة للبحوث, معهذد .د -41

 .هـ4138اإلدارة العامة, الرياض, 

دار الكتذذاض , فذذي ترتيذذا الشذذرائع بذذدائع الصذذنائع ,عذذالء الذذدين الكاسذذاني -48

 .بيروت, م4982,العربي

كذذر القبذذاني, الخدمذذة المدنيذذة فذذي المملكذذة العربيذذة السذذعودية, معهذذد إدارة ب -49

 .هـ4132,العامة 

 ,بذن المديذرة الجعفذي البخذارياأبو عبذد هللا دمحم بذن إسذماعيل بذن إبذراهيم  -23

 -وسذننه وأيامذهملسو هيلع هللا ىلص الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسذول هللا 

 .ـه4122,  4:ط, دار طوق النجاة, -صحيح البخاري

فذي قضذاء مجلذس الدولذة,  حسين عبدالسالم جابر, الطلبات المسذتعجلة .د -24

 .م4989عام 

 ,المعهذذد العذذالي للقضذذاء,أركذذان القذذرار اإلداري, خالذذد بذذن دمحم اليوسذذل -22

 .هـ4148

خالد سذمارة الزغبذي, القذرار اإلداري بذين النظريذة والتطبيذق, دراسذة  .د -20

 .م4999مقارنة, دار الثقافة, 
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 410 

النظذذذام القذذذانوني للميعذذذاد فذذذي دعذذذوى اإللدذذذاء دراسذذذة  ,رأفذذذ  فذذذوده .د -21

 .م4998دار النهضة العربية ,مقارنة

رأفذذذ  فذذذوده, عناصذذذر وجذذذود القذذذرار اإلداري, دراسذذذة مقارنذذذة, دار  .د -25

 .م4999النهضة العربية, 

رمزي الشاعر, تذدرر الذبطالن فذي القذرارات اإلداريذة دراسذة مقارنذة  .د -26

 .م2333ة, الطبعة الثالثة, دار الفكر العربي

السذذذذكوت وأ ذذذذره علذذذذى األحكذذذذام فذذذذي الفقذذذذه , رمذذذذزي دمحم علذذذذي درات .د -21

 .م2331,دار الجامعة الجديدة للنشر, اإلسالمي

الطبعذذة رمضذذان دمحم بطذذي , القضذذاء اإلداري, دار النهضذذة العربيذذة,  .د -28

 .م4991, األولى

دار الفكذر ,السكوت ودالالته على األحكام الشذرعية,رمضان علي السيد/د -29

 .م4981,بيالعر

ارنذذة, دار تكذذي النجذذار, القذذرار اإلداري الضذذمني بذذالقبول, دراسذذة مق .د -03

 .م4998النهضة العربية, 

 ,مؤسسذذة الرسذذالة,مختذذار الصذذحاح,تيذذن الذذدين دمحم بذذن أبذذي بكذذر الذذراتي -04

 .بدون سنة نشر

دار , اريذذة فذذي القذذانون اإلداريالموسذذوعة اإلد ,يذذن العابذذدين بكراتذذوت.د -02

 .بدون سنة نشر ,الفكر

, قضذذذاء المالئمذذذة والسذذذلطة التقديريذذذة لذذذإلدارة ,سذذذامي جمذذذال الذذذدين .د -00

 .م4992 ,اإلسكندرية

 . منشأة المعارف ,اإلسكندرية ,المناتعات اإلدارية ,سامي جمال الدين .د -01

سامي جمال الدين, الوسيط في دعوى إلداء القرارات اإلداريذة, منشذأة  .د -05

 .م2331, الطبعة األولىالمعارف باإلسكندرية, 
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منشذذذذأة المعذذذذارف ,أصذذذذول القذذذذانون اإلداري ,سذذذذامي جمذذذذال الذذذذدين .د -06

 .م2331 ,باإلسكندرية

عذارف بمصذر, الطبعذة سعاد الشذرقاوي, المسذئولية اإلداريذة, دار الم. د.أ -01

 .م4910الثالثة 

الرقابذذذة علذذذى أعمذذذال اإلدارة فذذذي الشذذذريعة ,سذذذعيد عبذذذدالمنعم الحكذذذيم.د -08

الطبعذذذذة ,ةالقذذذذاهر ,العربذذذذيدار الفكذذذذر  ,اإلسذذذذالمية والذذذذنظم المعاصذذذذرة

 .م4981,األولى

 سليمان الطماوي, النظرية العامة للقرارات اإلدارية, دراسة مقارنذة,. د.أ -09

 .م4994,الطبعة السادسةمطبعة جامعة عين شمس, 

, م4996, عالم الكتا ,منصور بن يونس البهوتي, شرح منتهى اإلرادات -13

 .بيروت

 .هـ4136, ة دار المعرف,المبسوط , شمس الدين السرخسي -14

كنذوت  ,صذيغ العقذود فذي الفقذه اإلسذالمي, صالح بن عبدالعزيز الدليقذة .د -12

 .هـ4121 ,اشبيليا

 .م4960مكتبة القاهرة الحديثة , القانون اإلداري, طعيمة الجرف .د -10

طعيمذذة الجذذرف, رقابذذة القضذذاء ألعمذذال اإلدارة, قضذذاء اإللدذذاء, دار  .د -11

 .م4981النهضة العربية, 

ائي, نشذأة القذرار اإلداري السذلبي وخصائصذه القانونيذة, عادل الطبطبذ .د -15

 .م4991, العدد األول يونيو, 06مجلة العلوم اإلدارية, السنة 

المدني في فقه اإلمام أحمذد بذن حنبذل , عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي -16

 .هـ4135, بيروت, دار الفكر , الشيباني 

اري المسذذتمر, دار النهضذذة عبذذدالعليم عبدالمجيذذد مشذذرف, القذذرار اإلد .د -11

 .م2331العربية, 



  فهرس المصادر

 415 

عبذذذذدالدني بسذذذذيوني, النظريذذذذة العامذذذذة فذذذذي القذذذذانون اإلداري, منشذذذذأة  .د -18

 .م2330المعارف باإلسكندرية, 

عبذذذدالدني بسذذذيوني, وقذذذل تنفيذذذذ القذذذرار اإلداري فذذذي أحكذذذام القضذذذاء  .د -19

 .م4993اإلداري, منشأة المعارف, اإلسكندرية, 

انون والقذذرار اإلداري بذذين اإلصذذدار والشذذهر, عبذذدالفتاح حسذذن, القذذ. د.أ -53

 .م4913مجلة العلوم اإلدارية, العدد الثالث, ديسمبر 

عبذذذدالفتاح حسذذذن, القضذذذاء اإلداري, قضذذذاء اإللدذذذاء, مكتبذذذة الجذذذالء . د.أ -54

 .الجديدة, بدون سنة نشر

 ,التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقذانون الوضذعي, عبدالقادر عودة .د -52

 .هـ4126 ,الطبعة األولى, لةمؤسسة الرسا

عذذالء عبذذدالمتعال, الذذدعاوى اإلداريذذة, الكتذذاض األول, دعذذوى اإللدذذاء,  .د -50

 .م2334 -2332دار النهضة العربية, 

دار النهضذذة ,المذذوجز فذذي النظريذذة العامذذة لاللتزامذذات,عبذذدالودود يحذذي/د -51

 م4991,العربية

لخذذالف اإلنصذذاف فذي معرفذذة الذراجح مذذن ا, علذي بذذن سذليمان المذذرداوي  -55

, دار إحيذذذذاء التذذذذراث العربذذذذي, علذذذذى مذذذذذها اإلمذذذذام أحمذذذذد بذذذذن حنبذذذذل 

 .بدون سنة نشر,بيروت

معهذذد البحذذوث والدراسذذات ,الضذذمان فذذي الفقذذه اإلسذذالمي,علذذي الخفيذذل -56

 .م4914,القاهرة,العربية

مجلذذذة الشذذذريعة , ,علذذذي خطذذذار شذذذطناوي القذذذرار اإلداري المسذذذتمر .د -51

 .م2332يناير ,46العدد ,والقانون

 ,معهذد اإلدارة العامذة ,الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة,ي شفيقعل .د -58

 .هـ4122.الرياض



  فهرس المصادر

 416 

ميعذذاد رفذذع دعذذوى اإللدذذاء فذذي ضذذوء أحكذذام المحكمذذة ,فذذؤاد أحمذذد عذذامر -59

 ,م2334,دار الفكذذر الجذذامعي, اإلداريذذة العليذذا ومحكمذذة القضذذاء اإلداري

 .الطبعة األولى

إلداريذة وتطبيقاتهذا فذي المملكذة فؤاد دمحم موسى عبدالكريم, القذرارات ا .د -63

, معهد اإلدارة العامة, مركذز البحذوث, (دراسة مقارنة)العربية السعودية 

 .م2330-هـ4121

فذذؤاد دمحم موسذذى, القذذرارات اإلداريذذة الضذذمنية, دراسذذة مقارنذذة, دار  .د -64

 .م2333النهضة العربية, 

ة, واليذة فهد دمحم عبذدالعزيز الذدغيثر, رقابذة القضذاء علذى قذرارات اإلدار -62

 .م4992اإللداء أمام ديوان المظالم, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, 

بذدون  ,يدار الفكذر العربذ,نظذام اإلدارة فذي اإلسذالم , القطا دمحم الطا.د -60

 .سنة نشر

 ,دار المطبوعذذذات الجامعيذذذة, القضذذذاء اإلداري ,ماجذذذد راغذذذا الحلذذذو.د -61

 .م4985

دار المطبوعذذذذذذذذذات  ,القذذذذذذذذذانون اإلداري ,ماجذذذذذذذذذد راغذذذذذذذذذا الحلذذذذذذذذذو .د -65

 .م4991,الجامعية

,  القذذذذذاموس المحذذذذذيط,مجذذذذذد الذذذذذدين دمحم بذذذذذن يعقذذذذذوض الفيذذذذذروت أبذذذذذادي -66

 .مؤسسة الرسالة,هـ4140

مجموعذذة األحكذذام والمبذذادئ اإلداريذذة الصذذادرة عذذن ديذذوان المظذذالم لعذذام  -61

 .هـ4121

دمحم أبو تيد, الضوابط التنظيمية للحريات العامة وضماناتها مجلة كليذة  .د -68

 .م2333ت العليا, األكاديمية الشرطة, العدد الثالث يونيو الدراسا

, (دراسذذذة مقارنذذذة)السذذذناري, نفذذذاذ القذذذرارات اإلداريذذذة  عبذذذدالعال دمحم .د -69
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 .بدون سنة نشر ,عة والنشرااإلسراء للطب

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح , دمحم أمين الشهير بابن عابدين -13

 .هـ4086, بي الحلبي مطبعة مصطفى البا,تنوير األبصار

تفسذير -جذامع البيذان فذي تفسذير القذرآن, دمحم بن جرير أبذو جعفذر الطبذري -14

 .هـ4123,مؤسسة الرسالة ,الطبري

المعهذذذذذد العذذذذذالي ,تسذذذذذبيا القذذذذذرار اإلداري ,دمحم بذذذذذن عبذذذذذد هللا اليحيذذذذذى -12

 .هـ4125,للقضاء

دار الثقافذذذذذذذة ,مبذذذذذذذادئ القذذذذذذذانون اإلداري,دمحم سذذذذذذذعيد حسذذذذذذذين أمذذذذذذذين/د -10

 .م4991,الجامعية

 دار المسذذذيرة, اإلدارة علذذذم وتطبيذذذق,جميلذذذة جذذذاد هللا .د دمحم رسذذذالن و.د -11

 .بدون سنة نشر,

دمحم رفع  عبذدالوهاض, حسذين عثمذان, القضذاء اإلداري, دار النهضذة  .د -15

 .م4991العربية, 

, مكتبة اآلالت الحديثة, أصول القانون اإلداري, العال السناريددمحم عب .د -16

 .م4980

ل السذذذذناري, القذذذذرارات اإلداريذذذذة فذذذذي المملكذذذذة العربيذذذذة دمحم عبذذذذدالعا .د -11

-هذـ4141معهد اإلدارة العامة, ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة)السعودية 

 .م4991

عذذذين ,رسذذذالة جامعيذذذة, الداخليذذذة تذذذدابير اإلداريذذذة, دمحم عبذذذدهللا نصذذذار .د -18

 .بدون سنة نشر,شمس

العقذذد . رار اإلداريالقذذ)دمحم فذذؤاد عبدالباسذذط, أعمذذال السذذلطة اإلداريذذة  .د -19

 .م4989دار الفكر الجامعي, ( اإلداري

دمحم دمحم عبذذداللطيل, قذذانون القضذذاء اإلداري, الكتذذاض الثذذاني, دعذذوى  .د -83
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 418 

 .م2332اإللداء, دار النهضة العربية, 

م, دار االتحذاد 4919, الطبعذة األولذىمحمود حلمذي, القذرار اإلداري,  .د -84

 .للطباعة العربي

 .بدون سنة نشر,الوسيط في القضاء اإلداري,محمود عاطل البنا .د -82

محمذذذود دمحم حذذذاف , القذذذرار اإلداري, دراسذذذة مقارنذذذة, دار النهضذذذة . د.أ -80

 .م4990العربية, 

 .م4986 ,القضاء اإلداري, مصطفى أبو تيد فهمي .د -81

الطبعذذة مصذذطفى أبذذو تيذذد فهمذذي, القذذانون اإلداري, دار المعذذارف, . د.أ -85

 .م4993, الثالثة

مجمذذع اللدذذة العربيذذة :تحقيذذق,لمجموعذذة مذذن المذذؤلفين ,المعجذذم الوسذذيط -86

 .بدون سنة نشر,دار الدعوة ,بجمهورية مصر العربية

نبيلذذة عبذذدالحليم كامذذل, الذذدعاوي اإلداريذذة والدسذذتورية, دار النهضذذة  .د -81

 .م4998العربية, 

 .نعيم عطية, المنع من السفر, دار النهضة العربية بدون سنة نشر .د -88

التعبير عن اإلرادة في الفقه اإلسالمي دراسذة مقارنذة ,وحيد الدين سوار.د -89

 .بدون سنة نشر,الطبعة األولى,مكتبة النهضة المصرية,بالفقه الدربي

وهيا عيذاد سذالمة, اإللدذاء الجزئذي للقذرارات اإلداريذة, دار النهضذة  .د -93

 .م4992العربية, 

 -ية وهيا عياد سذالمة, التذدابير الداخليذة, منشذأة المعذارف, اإلسذكندر .د -94

 .م4981

 

 .األنظمة واللوائح

نظام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم  -92
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 .هـ49/9/4128وتاري  18/الملكي رقم م

قواعد المرافعات واإلجراءات أمام ديوان المظالم الصادر  -90 -90

 .هـ46/44/4139وتاري  493الملكي رقم   بالمرسوم 

الخدمذذة المدنيذذة الصذذادرة بقذذرار مجلذذس الخدمذذة اللذذوائح التنفيذيذذة لنظذذام  -91

 .هـ21/1/4091وتاري  ( 4)المدنية رقم 

  21/نظذذذام و ذذذائق السذذذفر السذذذعودي الصذذذادر بالمرسذذذوم الملكذذذي رقذذذم  م -95

 .هـ28/5/4124وتاري  

وتذذاري   413نظذذام العالمذذات التجاريذذة الصذذادر بالمرسذذوم الملكذذي رقذذم  -96

 .هـ26/5/4120

وتذذاري    19/بالمرسذذوم الملكذذي رقذذم  م نظذذام الخدمذذة المدنيذذة الصذذادر -91

 .هـ43/1/4091

وتذذاري    93/النظذذام األساسذذي للحكذذم الصذذادر بالمرسذذوم الملكذذي رقذذم أ -98

 .هـ21/8/4142
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