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 إجراءاث انضبط اإلداري يف مىاجهت انعشىائٍبث 
 وانمٍىد انىاردة عهٍهب

 د. ظبفر مذحً فٍصم      د. أوص عبذ احلك إمسبعٍم            فىاز خهف ظبهرد.      
 دارياإلمبوىن ان مذرش          أضخبر انمبوىن اإلداري ادلطبعذ           ادلطبعذ اإلداريأضخبر انمبوىن 

 مذٌرٌت بهذٌت حكرٌج          كهٍت احلمىق/ جبمعت حكرٌج     ق/ جبمعت حكرٌجكهٍت احلمى

                                 ادلطخخهص

رؼذ ظب٘شح اٌزغبٚص ػٍٝ أِٛاي اٌذٌٚخ ِٓ اٌظٛا٘ش اٌزٟ ثذأد ثبالٔزؾبس   

، ِٚب رال٘ب ِٓ أؽذاس، ِٕٚٙب 3002فٟ اٌؼشاق ثؼذ عمٛه إٌظبَ اٌغ١بعٟ ػبَ 

ً ثبٌؼؾٛائ١بد، األِش اٌزٞ اٌزغ ّؼبد اٌغى١ٕخ اٌؼؾٛائ١خ، ٚاٌزٟ رؼشف افطالؽب

٠ّضً رؾذ٠ب وج١شا ٠ٛاعٗ اٌؾىِٛخ االرؾبد٠خ ٚا١ٌٙئبد اٌّؾ١ٍخ ػٍٝ اٌغٛاء، فٟ 

عج١ً ِٛاعٙزٗ ٚاٌؾذ ِٕٗ، ألٔٙب رئدٞ اٌٝ ؽذٚس أمشاس وج١شح ػٍٝ ِخزٍف 

اإلعشاءاد، ػٓ هش٠ك اٌقؼذ، ٚ٘زا ٠زطٍت ل١بَ اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ثغٍّخ ِٓ 

أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ، ِٚب رّزٍىٗ ِٓ ٚعبئً فٟ ِٛاعٙخ رٍه اٌظب٘شح، ٚ٘زٖ 

اإلعشاءاد ِٕٙب ِب ٠زؼٍك ثبٌغبٔت اٌٛلبئٟ، ٚاٌغبٔت اٌؼالعٟ، فنالً ػٓ رٍه 

اإلعشاءاد ١ٌغذ ػٍٝ اهاللٙب، ثً الثذ ِٓ ٚعٛد مٛاثو أٚ ل١ٛد رشد ػ١ٍٙب، 

زؼّبي اٌغٍطبد إٌّّٛؽخ ٌٙب فٟ ٘زا اٌغبٔت، الؽزّب١ٌخ رؼغف اإلداسح فٟ اع

وّب أْ اٌؾك فٟ اٌغىٓ ٘ٛ ِٓ اٌؾمٛق اٌزٟ وفٍزٙب اٌؼٙٛد ٚاٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ، 

 ٚوزٌه إٌقٛؿ اٌذعزٛس٠خ فٟ ِخزٍف دٚي اٌؼبٌُ. 

 انكهًبد انًفتبحيخ: انعشىائيبد، انضجظ اإلداسي، حك انسكٍ.

Abstract 

The phenomenon of encroachment on state funds is 

one of the phenomena that began to spread in Iraq after the 

fall of the political system in 2003, and the events that 

followed, including random housing gatherings, which are 

known as slums, which represents a major challenge facing 

the federal government and local bodies alike, in order to 

Confronting and limiting it, because it leads to significant 

damage occurring at various levels, and this requires the 

executive authority to take a number of measures, through 

the administrative control bodies, and the means it has to 

confront that phenomenon, and these procedures are related 

to the preventive and therapeutic side, In addition to those 

procedures not to launch them, rather there must be controls 
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or restrictions that respond to them, because the 

administration may be arbitrary in using the powers granted 

to them in this aspect, just as the right to housing is among 

the rights guaranteed by international covenants and 

covenants, as well as constitutional texts in various countries 

the world. 

Key words: slums, administrative control, the right to 

housing. 

 تـادلمذم
ِٓ اٌظٛا٘ش اٌزٟ هفذ ػٍٝ اٌٛالغ اٌغىٕٟ فٟ اٌؼشاق ثؼذ رغ١١ش إٌظبَ      

أزؾبس اٌزغبٚص ػٍٝ أِٛاي اٌذٌٚخ، أٚ ػٍٝ األسامٟ غ١ش   3002اٌغ١بعٟ ػبَ 

١بد، ٔز١غخ ػٛاًِ ِزؼذدح، اٌّخققخ ٌٍغىٓ، ٚاٌزٞ ثبد ِب ٠ؼشف ثبٌؼؾٛائ

ِٕٙب ؽبٌخ اٌفٛمٝ اٌزٟ ؽٙذ٘ب اٌؼشاق اثبْ االؽزالي األِش٠ىٟ ٌٍؼشاق، ٚفمذاْ 

عٍطخ اٌذٌٚخ، ٚمؼف اٌغبٔت اٌشلبثٟ، فنالً ػٓ ػذَ ل١بَ اٌذٌٚخ ثبٔؾبء 

اٌّغّؼبد اٌغى١ٕخ ٌٍّٛاه١ٕٓ، ػالٚح ػٍٝ ػذَ رخق١ـ األسامٟ اٌغى١ٕخ 

١ٍٙب ِٓ لجً اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٕٙب، ِّٚب صاد ِٓ رٍه ٌغشك البِخ اٌّجبٟٔ اٌغى١ٕخ ػ

اٌظب٘شح ٘ٛ ِب ؽٙذرٗ اٌّؾبفظبد اٌزٟ اؽزٍزٙب ػقبثبد داػؼ اإلس٘بث١خ ػبَ 

، ِٚٓ ث١ٕٙب ِؾبفظخ ١ٕٜٔٛ، ٚٚلٛع اٌضمً األوجش فٟ رٌه ػٍٝ ِذ٠ٕخ 3002

اٌّٛفً ِشوض ِؾبفظخ ١ٕٜٔٛ، ٔز١غخ ل١بَ رٍه اٌؼقبثبد ثزفغ١ش ػذد ال ٠غزٙبْ 

ِٕبصي اٌّٛاه١ٕٓ، امبفخ اٌٝ رذ١ِش اػذاد أخشٜ أصٕبء ػ١ٍّخ اٌزؾش٠ش  ثٗ ِٓ

 ٌزٍه اٌّذْ ٚاٌجٍذاد، وً رٍه اٌؼٛاًِ أعّٙذ ثؾىً ٚآخش ثبٔزؾبس رٍه اٌظب٘شح.

ً وج١شاً ٠ٛاعٗ اإلداسح، ألٔٙب رٙذد اٌزخط١و        ٚثبرذ ٘زٖ اٌظب٘شح رّضً رؾذ٠ب

ً أِبَ أ٠خ خطو اٌؼّشأٟ، ٚرؾذ ِٓ االٔزؼبػ االلزقبدٞ ٚاٌز ١ّٕخ، ٚرّضً ػبئمب

آ١ٔخ أٚ ِغزمج١ٍخ فٟ عج١ً إٌٙٛك ثبٌٛالغ اٌغىٕٟ فٟ ِشاوض اٌّذْ، ثً اْ 

األِش ال ٠مف ػٕذ ٘زا اٌؾذ، ألْ رٌه األِش ٠ّضً رٙذ٠ذاً ٌٍج١ئخ أ٠نبً، ٌزٌه ػٍٝ 

اإلداسح أْ رّبسط دٚس٘ب فٟ ا٠غبد اٌؾٍٛي إٌبعؼخ ٌزٌه، ػٓ هش٠ك عٍّخ ِٓ 

، ٚاٌغئاي ٕ٘ب، أرمف اإلداسح ِىزٛفخ األ٠ذٞ رغبٖ رٌه ؟ أَ أٔٙب الثذ اإلعشاءاد

 أْ رزؾشن ٌّٛاعٙخ اٌّذ اٌغىبٟٔ غ١ش إٌّظُ ؟

ٌإلعبثخ ػٓ رٌه ٠ّىٓ اٌمٛي ثؤْ اإلداسح رغزط١غ أْ رمَٛ ثؼذح ٚعبئً رمَٛ      

 ثٙب أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ إلصاٌخ رٍه اٌؼؾٛائ١بد، ٚاٌؾذ ِٕٙب.

ىّٓ أ١ّ٘خ اٌجؾش ِٓ خالي ٚظ١فخ اإلداسح ِّضٍخ ثؤعٙضح اٌنجو ر أهًيخ انجحج:

اإلداسٞ، فٟ ؽّب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ، ثىبفخ ػٕبفشٖ اٌزم١ٍذ٠خ 

ثؾمٛق  ػالٚح ػٍٝ أْ رٍه اإلعشاءاد عزىْٛ ػٍٝ رّبط ِجبؽش ٚاٌّغزؾذصخ،

اٌزٞ ؽٙذٖ ٚثخبفخ ثؼذ أزؾبس اٌّجبدة اٌذ٠ّمشاه١خ، ٚاٌزؾٛي  األفشاد، ٚؽش٠بد

ػٍٝ اٌّغزّغ اٌؼشالٟ ِٓ ِٚب هشأ ، اٌذٌٚخاٌغبئذح فٟ فٍغفخ اٌش ١رغ١ٚ اٌؼشاق،
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ٕ٘ب رؤرٟ األ١ّ٘خ، ثؤْ ػٍٝ اإلداسح أْ رمَٛ ثّٙبِٙب اٌزٟ  ِٓٚػ١ٍٙب ظٛا٘ش 

روشٔب٘ب، ٚثبٌّمبثً اؽزشاَ لٛاػذ اٌّؾشٚػ١خ، ػٓ هش٠ك اٌم١ٛد اٌزٟ رشد ػٍٝ 

 عٍطبرٙب فٟ رٌه.

ًّ أّ٘ٙب، رز يشكهخ انجحج: ّضً ِؾىٍخ اٌجؾش فٟ اإلعبثخ ػٍٝ ػذح رغبإالد ػ

ِب اٌنجو اإلداسٞ؟ ِٚب ٟ٘ اإلعشاءاد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٍغؤ ا١ٌٙب أعٙضح اٌنجو 

؟ ًٚ٘ أْ ٠ذ٘ب ِطٍمخ فٟ رٌه ؟ أٚ أٔٗ رٛعذ ثؼل إلصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد اإلداسٞ

 رٍه؟ اٌم١ٛد ػٍٝ اعشاءارٙب

بإالد اٌزٟ رُ هشؽٙب، فبٕٔب عٕؼّذ اٌٝ فٟ عج١ً اإلعبثخ ػٓ اٌزغ يُهج انجحج:

ارجبع إٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ، ػٓ هش٠ك رؾ١ًٍ إٌقٛؿ اٌمب١ٔٛٔخ راد اٌقٍخ ثٙزا 

اٌّٛمٛع، ػالٚح ػٍٝ رؾ١ًٍ أؽىبَ اٌمنبء اإلداسٞ، ٚا٢ساء اٌفم١ٙخ اٌزٟ 

 رٕبٌٚزٗ ثبٌجؾش ٚاٌزمقٟ.

لف اٌّؾشع عزمزقش دساعزٕب ػٍٝ دساعخ ؽبٌخ اٌؼشاق، ٚث١بْ ِٛ َطبق انجحج:

 ٚاٌمنبء اٌؼشالٟ، ِٓ ٘زا اٌّٛمٛع.

ِٓ أعً اإلٌّبَ ثغٛأت اٌّٛمٛع فبٕٔب عٕمغّٗ ػٍٝ صالصخ  خطخ انجحج:

ِطبٌت، األٚي ٌج١بْ ِفَٙٛ اٌنجو اإلداسٞ، ٚاٌضبٟٔ ٌٍؾذ٠ش ػٓ ٚعبئً اٌنجو 

اإلداسٞ فٟ اصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد، ف١ّب ٔىشط اٌضبٌش ٌٍىالَ ػٓ اٌم١ٛد اٌزٟ رشد 

اٌٛعبئً، صُ ٔخزُ اٌجؾش ثؤُ٘ االعزٕزبعبد ٚاٌّمزشؽبد اٌزٟ ٔش٘ب  ػٍٝ رٍه

 عذ٠شح ثبٌزوش، ِٚٓ هللا اٌزٛف١ك.

 ادلطهب األول
 مفهىو انضبط اإلداري

اْ ِٛمٛع ِفَٙٛ اٌنجو اإلداسٞ، ٠مزنٟ ِٕب رؼش٠ف ٘زا اٌّقطٍؼ،      

ت ػٍٝ ِٚٓ صُ ث١بْ ١٘ئبد اٌنجو اإلداسٞ، ٚألعً رٌه، فبٕٔب عٕمغُ ٘زا اٌّطٍ

فشػ١ٓ، األٚي ٌج١بْ رؼش٠ف اٌنجو اإلداسٞ، ٚاٌضبٟٔ، ٌٍؾذ٠ش ػٓ ١٘ئبد 

 اٌنجو اإلداسٞ، ٚوّب ٠ٍٟ: 

 انفرع األول
 حعرٌف انضبط اإلداري

ٚعجت االخزالف ٘ٛ ٔز١غخ  ٌمذ اخزٍف اٌفمٙبء فٟ ٚمغ رؼش٠ف عبِغ ِبٔغ،     

بٔت ٔظشح وً ُِٕٙ اٌٝ ٘زا اٌّقطٍؼ، فمذ ر٘ت اٌجؼل اٌٝ رغ١ٍت اٌغ

اٌؼنٛٞ، اٌزٞ ٠مقذ ثٗ ا١ٌٙئبد ٚاألعٙضح اإلداس٠خ اٌزٟ رّبسط ٚظ١فخ اٌنجو 

اإلداسٞ فٟ اهبس اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ، أٞ ثّؼٕٝ اٌّٛظف١ٓ اٌّىٍف١ٓ ثّّٙخ اٌنجو 

آخش اٌٝ رؼش٠فٗ ثبٌٕظش اٌٝ اٌغبٔت اٌّبدٞ أٚ ٘ت عبٔت رفمذ اإلداسٞ، فٟ ؽ١ٓ 

َٛ ثٗ ا١ٌٙئبد اإلداس٠خ ثٙذف ؽّب٠خ اٌّٛمٛػٟ، اٌزٞ ٠مقذ ثٗ إٌؾبه اٌزٞ رم

 إٌظبَ اٌؼبَ ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ.
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ٌزٌه عٕؾبٚي ث١بْ عضء ِٓ اٌزؼبس٠ف اٌزٟ أٚسد٘ب عبٔت ِٓ اٌفمٗ فٟ وً     

اٌنجو ثؤْ اٌفشٔغٟ ِٓ اٌفمٗ ِٓ فشٔغب ِٚقش ٚاٌؼشاق، فمذ ػشفٗ عبٔت 

م١١ذ إٌؾبه اإلداسٞ، ٘ٛ إٌؾبه اٌزٞ رزٛالٖ ا١ٌٙئبد اإلداس٠خ، ٠ٚزّضً فٟ ر

عبٔت  ، فٟ ؽ١ٓ ر٘ت(0)ٚؽّب٠زٗ اٌّؾبفظخ ػٍٝ إٌظبَ اٌؼبَ اٌخبؿ ِٓ أعً

ِغّٛع األٔؾطخ ) :رؼش٠ف اٌنجو اإلداسٞ ثؤٔٗآخش ِٓ اٌفمٗ اٌفشٔغٟ اٌٝ 

أٚ اٌزذاث١ش اٌفشد٠خ  ،اٌفشد٠خ اٌزٟ ٠ىْٛ ِٛمٛػٙب افذاس اٌمٛاػذ اٌؼبِخ

 .(3)(ؼبَٚاإلعشاءاد اٌنشٚس٠خ، ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ إٌظبَ اٌ

 عبٔت ِٓ اٌفمٗ اٌّقشٞ فمذ ػشفأِب ف١ّب ٠زؼٍك ثّٛلف اٌفمٗ اٌّقشٞ،      

فالً ثبٌّؾبفظخ أرزّضً  اإلداسحُ٘ ٚظبئف أٚظ١فخ ِٓ ": اٌنجو اإلداسٞ ثؤٔٗ

 ،اٌقؾخ اٌؼبِخ ٚاٌغى١ٕخ اٌؼبِخٚاٌؼبِخ  األِٓػٍٝ إٌظبَ اٌؼبَ ثؼٕبفشٖ اٌضالصخ 

ٚاعزخذاَ اٌمٛح اٌّبد٠خ ِغ ِب  ،ٚاٌفشد٠خ اٌمشاساد اٌالئؾ١خ افذاسػٓ هش٠ك 

 ،(2)(شد٠خ رغزٍضِٙب اٌؾ١بح االعزّبػ١خ٠غززجغ ِٓ فشك ل١ٛد ػٍٝ اٌؾش٠بد اٌف

ؽك اإلداسح فٟ أْ رفشك بٔت آخش ثؤْ اٌنجو اإلداسٞ ٘ٛ "فٟ ؽ١ٓ ػشفٗ ع

 .(2)ل١ٛداً ػٍٝ األفشاد رؾذ ثٙب ِٓ ؽش٠برُٙ ثمقذ ؽّب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ"

اٌنجو اإلداسٞ  فمذ ػشفٗ عبٔت ِٕٗ اٌؼشالٟؿ ِٛلف اٌفمٗ أِب ثخقٛ     

إٌؾبه اٌزٞ رجبؽشٖ ا١ٌٙئبد اإلداس٠خ ٚرّظ ثٗ ؽش٠بد األفشاد ٚٔؾبهُٙ : "ثؤٔٗ

اٌخبؿ ٌغشك اعززجبة األِٓ ٚف١بٔخ إٌظبَ اٌؼبَ ٚاػبدرٗ اٌٝ اٌؾبٌخ اٌزٟ وبْ 

ً اإلداسح ٌفشك رذخ )آخش ثؤٔٗ فم١ٗ وّب ػشفٗ  ،(5)"امطشة أٚ اخزً اراػ١ٍٙب 

رٌه إٌؾبه اٌزٞ ٠مزن١ٗ اٌؼ١ؼ فٟ  إٌظبَ ػٕذ ِّبسعخ األفشاد ٌٕؾبهُٙ اٌؾش،

                                                      

، دار الفكخ العخبي، القاىخة، 8، طد. عاطف محسؽد البشا : الؽسيط في القانؽن اإلداري  (1)
 .337، ص1992

 احسج عبج العديد الذيباني: مدؤولية الجولة عؼ أعسال الزبط اإلداري في ( نقاًل عؼ :2)
دراسة مقارنة، أطخوحة دكتؽراه، كلية القانؽن،  -العخوف العادية في القانؽن اليسشي 

 .11، ص2005جامعة بغجاد، 
، 1998لقانؽن اإلداري، دار السطبؽعات الجامعية، اإلسكشجرية، ( د. ماجج راغب الحلؽ : ا3)

 .475ص
 ،، دار الفكخ العخبي، القاىخة4، ط( د. سليسان دمحم الطساوي : مبادئ القانؽن اإلداري 4)

 .742، ص1961
( د. علي دمحم بجيخ و د. عرام عبج الؽىاب البخزنجي و د. ميجي ياسيؼ الدالمي: 5)

، 1993انؽن اإلداري، مجيخية دار الكتب للطباعة والشذخ، بغجاد، السبادئ العامة في الق
 .211ص
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ٚع١ٍخ ٚلبئ١خ رٍغؤ ) اٌفمٗ اٌؼشالٟ ثؤٔٗ  عبٔت آخش ِٓ ػشفٗ وّب (0)(اٌغّبػخ

 ،ٚاٌفشد٠خ ٌؾّب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ ،ا١ٌٙب اإلداسح فزقذس ثؾؤٔٙب اٌمشاساد اٌزٕظ١ّ١خ

اٌفمٗ  ، فٟ ؽ١ٓ ر٘ت عبٔت آخش ِٓ(3)(خ ثٗ لجً ٚلٛػٙبفززقذٜ ٌٍغشائُ اٌّبع

ِغّٛػخ ِٓ اإلعشاءاد ٚاٌمشاساد اٌزٟ ": اٌنجو اإلداسٞ ثؤٔٗ اٌٝ رؼش٠ف

 .(2)رزخز٘ب اٌغٍطخ اإلداس٠خ ثٙذف ؽّب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ"

ؤٔٗ ِّب رمذَ ِٚٓ خالي رؾ١ًٍ اٌزؼبس٠ف اٌّزوٛسح آٔفبً ٌٍنجو اإلداسٞ ٠زج١ٓ ث    

 ٠زقف ثؼذح ففبد ٚخقبئـ ِزؼذدح، ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ:

األفشاد ثمقذ  بد٠ٙذف اٌٝ اٌزذخً فٟ ٔؾبه : ثّؼٕٝ أٔٗخىلبئيان انصفخ :أولا 

 ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ، ٚعالِخرم١١ذ٘ب، ٚرٌه ِٓ اعً ٚلب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ ال  رٕظ١ّٙب،

اٌزٞ ال  ألٔٗ ٠خزٍف ػٓ إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ  ؽّب٠خ اٌّقٍؾخ اٌؼبِخ،ٚ اٌّغزّغ،

٠زذخً ٌّؾبعجخ األفشاد اال ثؼذ اسرىبة اٌّخبٌفخ أٚ اٌغش٠ّخ اٌزٟ رغزٛعت 

 .(2)اٌؼمٛثخ

ا  ثّؼٕٝ أْ أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ رمَٛ ثبعشاءارٙب  انصفخ الَفشاديخ:: حبَيب

  .(5)ثبسادرٙب إٌّفشدح دْٚ اٌؾبعخ اٌٝ ِٛافمخ اٌطشف اٌزٞ ٠زؼٍك ثٗ رٌه اٌمشاس

ا: انصفخ انتمذ ِٓ اٌّغٍُ ثٗ أْ ِّٙخ اٌّؾشع ٚمغ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ يشيخ: حبنخب

اٌؼبِخ، ِٚٓ صُ ٠زشن اٌزفق١الد ٌٍغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ، ألٔٙب ٟ٘ األلذس ٚاألػشف 

ثزٌه ٌزّبعٙب اٌّجبؽش ِغ األفشاد، ػٓ هش٠ك ٚمغ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ ِٛمغ 

ً ِبرا ع١ؾقً ػٍٝ ا سك اٌٛالغ، اٌزطج١ك، ٚأْ اٌّؾشع ال ٠ّىٕٗ أْ ٠زٕجؤ عٍفب

ٌزٌه فبٔٗ ٠زشد ٌإلداسح لذس أٚ ٘بِؼ ِٓ اٌؾش٠خ فٟ رمذ٠ش اِىب١ٔخ اٌزقشف ِٓ 

ػذِٗ ثؾغت رغ١ش اٌضِبْ ٚاألؽٛاي، ٚػٍٝ ٚفك ِؼط١بد ٚظشٚف اٌؾبٌخ اٌزٟ 

                                                      

، دار العخاق للطباعة والشذخ، بغجاد، 1، ط1( د. شاب تؽما مشرؽر: القانؽن اإلداري، ك1)
 .212، ص1979

( د. سعج العلؽش: مبادئ القانؽن العام،)القانؽن الجستؽري، القانؽن اإلداري(، مطبعة 2)
 .190، ص1972، اإلرشاد، بغجاد

، دار ابؼ االثيخ، 2( د. ماىخ صالح عالوي الجبؽري: الؽسيط في القانؽن اإلداري، ط3)
 .157، ص2012السؽصل، 

دراسة تطبيقية ألسذ ومبادئ القانؽن  –( د. عبج الغشي بديؽني عبج هللا: القانؽن اإلداري 4)
 .378ص  ،1990اإلداري وتطبيقيا في مرخ، مشذأة السعارف، اإلسكشجرية، 

، دار الفكخ الجامعي، 1د. عادل الدعيج دمحم أبؽ الخيخ : البؽليذ اإلداري، ط(  5)
 .91، ص 2008اإلسكشجرية 
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رغزٛعت رٌه، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼشف ثبٌغٍطخ اٌزمذ٠ش٠خ ٌإلداسح، ٚاٌزٟ رؼذ ِٓ عّبد 

 . (0)اٌنجو اإلداسٞ

ا: صفخ ت اٌنجو  ِٓ ٔؾبهاٌغب٠خ أٚ اٌٙذف أٞ أْ  ألهذاف:اص يخصساثعب

 إٌظبَ اٌؼبَ ثؼٕبفشٖ اٌزم١ٍذ٠خ رزّضً فٟ ؽّب٠خ رؾم١ك أ٘ذاف ِؾذدح اإلداسٞ

ؼٕبفش غ١ش اٌزم١ٍذ٠خ اٌٚ "،األِٓ اٌؼبَ، ٚاٌقؾخ اٌؼبِخ، اٌغى١ٕخ اٌؼبِخ"

ء، ثبٌّؾبفظخ ػٍٝ ا٢داة اٌؼبِخ، ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ عّبي اٌشٚٔك ٚاٌشٚا، اٌّزّضٍخ

 .(3)ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ إٌظبَ االلزقبدٞ

ٌخ ٚصّخ عئاي ٠ضبس ثٙزا اٌّٛمٛع ِفبدٖ: ِب ٟ٘ ػاللخ اٌنجو اإلداسٞ ثّغؤ     

 ؟ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد ٚاٌؾذ ِٕٙب

ٌإلعبثخ ػٓ رٌه ٔمٛي ثؤْ ٘ذف اٌنجو اإلداسٞ ٘ٛ ؽّب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ      

اٌزم١ٍذ٠خ، أِب إٌظبَ اٌؼبَ  ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ ثؼٕبفشٖ اٌّخزٍفخ اٌزم١ٍذ٠خ ٚغ١ش

ف١ؼشف ثؤٔٗ ِغّٛػخ ِقبٌؼ ػ١ٍب ِؾزشوخ ٌّغزّغ ِب فٟ صِٓ ِؼ١ٓ ٠ٙذف 

ٚلبثٍخ  ، ٌزٌه فبْ فىشح إٌظبَ فىشح ِشٔٗ(2)اٌغ١ّغ اٌٝ ؽّب٠زٙب ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ

ٌٍزطٛس ٚاٌزغ١ش، فمذ وبٔذ رمزقش ػٍٝ ػٕبفش رم١ٍذ٠خ، أِب ا١ٌَٛ فبْ إٌظبَ 

ٍٝ ػٕبفش ِغزؾذصٗ، ِٕٙب إٌظبَ اٌؼبَ االلزقبدٞ، ؽّب٠خ اٌؼبَ ثذأ ٠ؾزًّ ػ

، ِٚٓ (2)اٌج١ئخ، ٚا٢داة ٚاألخالق اٌؼبِخ، ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ عّبي اٌّذْ ٚسٚٔمٙب

ٕ٘ب ٠ؤرٟ دٚس اٌنجو اإلداسٞ ثّٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد وْٛ ٘زٖ اٌظب٘شح رّضً 

ً ػٓ إٌظبَ اٌؼبَ اٌزٞ ٠ٙذف اٌغ١ّغ ٌٍّؾبفظخ ػ١ٍٗ، ألْ اٌز خط١و خشٚعب

اٌؼّشأٟ، ٚٔظبفخ اٌّذْ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ سٚٔٙب، رؼذ ِٓ أُ٘ أ٠ٌٛٚبد أعٙضح 

اٌنجو اإلداسٞ فٟ ظً اٌظشٚف اٌزٟ رؾٙذ٘ب اغٍت دٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش، ِٓ 

اٌزضا٠ذ اٌىج١ش فٟ أػذاد اٌغىبْ، ٚػذَ ٚعٛد اٌخطو االعزشار١غ١خ اٌجؼ١ذح األِذ، 

أِٛاي اٌذٌٚخ، ِٚٓ ث١ٕٙب ِٛاعٙخ  ٌّٛاعٙخ رٌه، ِٚؾبٌٚخ اٌؾذ ِٓ اٌزغبٚص ػٍٝ

 اٌغىٓ اٌؼؾٛائٟ ٌّٛاهٕٟ رٍه اٌذٚي.  

 

                                                      

، 1993الجار الجامعية، بيخوت،  عبج الغشي بديؽني عبجهللا : القزاء اإلداري، ( د.1)
 وما بعجىا، 37ص

ات الزبط اإلداري والخقابة ( سبيان عبج هللا يؽنذ الطائي: القيؽد الؽاردة على سلط2)
، 2010دراسة مقارنة، رسالة ماجدتيخ، كلية الحقؽق، جامعة تكخيت،  –القزائية علييا 

 .  11ص 
 .160( د. ماىخ صالح عالوي الجبؽري، مرجر سابق، ص 3)
( جلطي أعسخ: األىجاف الحجيثة للزبط اإلداري، أطخوحة دكتؽراه، كلية الحقؽق والعلؽم 4)

 .8، ص 2016 – 2015معة تلسدان، الجدائخ، الدياسية، جا
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 انفرع انثبوً
 هٍئبث انضبط اإلداري ادلطؤونت عه إزانت انعشىائٍبث

رٛعذ ػذح ١٘ئبد ٌٍنجو اإلداسٞ فٟ اٌؼشاق رزٌٛٝ ٚظ١فخ ِٛاعٙخ     

ا٢خش  اٌؼؾٛائ١بد، ٚرٍه ا١ٌٙئبد ثؼنٙب ٠ىْٛ ػٍٝ اٌقؼ١ذ االرؾبدٞ، ٚاٌجؼل

 ػٍٝ اٌقؼ١ذ اٌّؾٍٟ، ٚوّب ٠ٍٟ:

   رزّضً رٍه ا١ٌٙئبد ثب٢رٟ:أولا: هيئبد انضجظ اإلداسي التحبديخ: 

٠ؼذ سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء اػٍٝ عٍطخ رٕف١ز٠خ فٟ سئيس يجهس انىصساء:  .1

اٌذٌٚخ، ٚ٘ٛ اٌّغئٚي اٌزٕف١زٞ اٌّجبؽش ػٓ ع١بعخ اٌذٌٚخ، ٠ٚزشأط ِغٍظ 

ً فٟ ، ٌزٌه ٠غزط١غ سئ(0)اٌٛصساء ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء، أْ ٠ئدٞ دٚساً ِّٙب

ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد ػٓ هش٠ك افذاس األٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد، ٚرٕف١ز اٌمٛا١ٔٓ 

اٌزٟ رؼٕٝ ثبٌزخط١و اٌؼّشأٟ، ؽّب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ ثؼٕبفشٖ اٌّخزٍفخ ِٚٓ 

 ثج١ٕٙب ؽّب٠خ عّب١ٌخ اٌّذْ ٚسٚٔمٙب. 
ار أْ ِٓ ث١ٓ ِٙبَ ٘زٖ أجهضح وصاسح انذاخهيخ واألجهضح انتبثعخ نهب:  .2

ػٍٝ ٚفك ِب ٔـ  اٌٛصاسح ٚاألعٙضح اٌزبثؼخ ٌٙب اٌؾفبظ ػٍٝ إٌظبَ اٌؼبَ

ِّٚب رغت اإلؽبسح ا١ٌٗ أْ ، 0880ٌغٕخ  082ػ١ٍٗ لبْٔٛ ٘زٖ اٌٛصاسح سلُ 

اٌفمٗ ٚاٌمنبء اإلداس١٠ٓ اعزمشا ػٍٝ اػزجبس اٌّؾبفظخ ػٍٝ عّب١ٌخ اٌّذْ ِٓ 

ذ٠خ اٌزٟ ٠غت ػٍٝ أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ ػٕبفش إٌظبَ اٌؼبَ غ١ش اٌزم١ٍ

 . (3)اٌؼًّ ػٍٝ ؽّب٠زٙب ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب
واألجهضح انتبثعخ  وانجهذيبد واألشغبل انعبيخ وصاسح اإلعًبس واإلسكبٌ .3

نهب
(3)

ار رؼٕٝ ٘زٖ اٌٛصاسح ثبٌزخط١و اٌؼّشأٟ ٌٍّذْ ٚاٌمقجبد، ٚأؾبء  :

ءاد اٌالصِخ ثبٌضاَ األفشاد اٌّجبٟٔ، ٚثبٌزبٌٟ ٠مغ ػٍٝ ػبرمٙب ارخبر اإلعشا

ٚاٌؾشوبد ثبلبِخ اٌّجبٟٔ ٚإٌّؾآد اٌقٕبػ١خ ػٍٝ ٚفك اٌزخط١و اٌؼّشأٟ 

                                                      

رئيذ مجلذ الؽزراء ىؽ لى )ع 2005( مؼ دستؽر العخاق لدشة 78( تشص السادة )1)
 السدؤول التشفيحي السباشخ عؼ الدياسة العامة للجولة .....(.

( للسديج مؼ التفريل يشعخ: ىجى يؽنذ يحيى الدامخائي: نطاق رقابة القاضي اإلداري 2)
دراسة مقارنة، رسالة ماجدتيخ، كلية الحقؽق، جامعة  -ل الزبط اإلداري على أعسا
  وما بعجىا.  34، ص 2015تكخيت، 

( لدشة 87بسؽجب قخار مجلذ الؽزراء رقػ )( تػ دمج ىاتيؼ الؽزارتيؼ بؽزارة واحجة، 3)
2016. 
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، وّب أٔٙب اٌغٙخ اٌّؼ١ٕخ ثزٛص٠غ لطغ األسامٟ ٌألفشاد ثّخزٍف (0) اٌغ١ٍُ

أٔٛاػٙب، ٚوزٌه ٟ٘ اٌّغئٌٚخ ػٓ ِٕؼ اإلعبصاد األف١ٌٛخ ٌٍجٕبء، ٚوً ِب 

اٌجٕبء غ١ش اٌّشخـ ثٗ ٚغ١ش األفٌٟٛ ٠مغ ٠زؼٍك ثٙب، فنالً ػٓ اصاٌخ 

 .(3)ثبٌذسعخ األٌٚٝ ػٍٝ ػبرمٙب، ٚػٍٝ فشٚػٙب فٟ اٌّؾبفظبد
غُٙ ٘زٖ اٌٛصاسح ثّٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد ر   وصاسح انعذل واألجهضح انتبثعخ نهب: .4

ثذٚس٘ب فٟ رضج١ذ ؽذٚد ٚرٌه ػٓ هش٠ك ػذح اعشاءاد ٠ّىٓ أْ رمَٛ ثٙب، 

 .(2)ٕغ اٌزغبٚصاٌؼمبساد وْٛ اٌغشك ِٕٗ ٘ٛ ِ
ا: ِٓ أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ ٚاٌزٟ ٠مغ أجهضح انضجظ اإلداسي انًحهيخ:  حبَيب

ػٍٝ ػبرمٙب ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ اإلداساد اٌّؾ١ٍخ، ٟ٘ اٌذٚائش اٌزبثؼخ ٌٍٛصاساد 

االرؾبد٠خ اٌزٟ رٕبٌٕٚب٘ب فٟ اٌفمشح أٚالً ِٓ ٘زا اٌّطٍت، ٚال داػٟ ٌزىشاس 

  د أخشٜ عٕزٕبٌٚٙب فٟ ا٢رٟ:اٌؾذ٠ش ػٕٙب، فنالً ػٓ ١٘ئب

اػٍٝ عٍطخ رٕف١ز٠خ فٟ اٌّؾبفظبد غ١ش إٌّزظّخ فٟ ٠ؼذ اٌّؾبفع انًحبفظ:  .0

٠ّٚبسط ، (2)اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ األػٍٝ فٟ اٌّؾبفظخال١ٍُ، ٚ٘ٛ ٠ؼذ 

ِب  ث١ٕٙبِٚٓ  ،خّؾبفظاإلداس٠خ ٌٍؾذٚد اٌ مّٓؼذدح ِز ِٚٙبَ فالؽ١بد

، ِٕٚٙب عّب١ٌخ اٌّذْ ٛالرٗ اٌّخزٍفخٌثبٌؾبفع ػٍٝ إٌظبَ اٌؼبَ ثّذ ٠زؼٍك

ٚسٚٔمٙب
(5)

، 
ٔـ لبْٔٛ اٌّؾبفظبد غ١ش إٌّزظّخ فٟ ال١ٍُ ثؤْ اٌمبئُ  ٌمذانمبئى يمبو:  .3

، ٚٔـ اٌمبْٔٛ اٌّزوٛس (6)ِمبَ ٠ؼذ اػٍٝ ِٛظف رٕف١زٞ فٟ ٚؽذرٗ اإلداس٠خ

مّٓ   أ٠نبً، ثؤْ ِٓ ث١ٓ ِٙبَ اٌمبئُ ِمبَ ٘ٛ اٌؾفبظ ػٍٝ إٌظبَ اٌؼبَ

 د اإلداس٠خ ٌٍمنبء.  اٌؾذٚ

                                                      

نذخ  ،2012لدشة  33( مؼ قانؽن وزارة اإلعسار واإلسكان رقػ 3,2( يشعخ نص السؽاد )1)
 .7/5/2012في  4238القانؽن في جخيجة الؽقائع العخاقية بالعجد 

 السعجل. 1964لدشة  165( مؼ قانؽن إدارة البلجيات رقػ 4( السادة )األولى / 2)
السعجل، والسادة  1964لدشة  165( السادة)الخابعة والتدعؽن( مؼ قانؽن إدارة البلجيات رقػ 3)

السلغى، والسادة  1977لدسة  101وزارة العجل رقػ  ( مؼ قانؽن 5)الثانية / ثانيًا/أ/
( مؼ قانؽن 89/3الشافح، والسادة ) 2005لدشة  18/ثانيًا( مؼ قانؽن وزارة العجل رقػ 2)

 .1971لدشة  43التدجيل العقاري رقػ 
 .السعجل 2008لعام  21ي إقليػ رقػ ( مؼ قانؽن السحافعات غيخ السشتعسة ف24( السادة )4)
 .22ج هللا يؽنذ الطائي، مرجر سابق، ص ( سبيان عب5)
 2008لعام  21رقػ / أواًل( مؼ قانؽن السحافعات غيخ السشتعسة في إقليػ 39( السادة )6)

 .السعجل
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٠ؼذ ِذ٠ش إٌبؽ١خ اٌّٛظف اٌزٕف١زٞ األػٍٝ فٟ إٌبؽ١خ، ٠ٚمغ يذيش انُبحيخ:  .2

ػٍٝ ػبرمٗ اٌّؾبفع ػٍٝ إٌظبَ اٌؼبَ فٟ اٌؾذٚد اإلداس٠خ ٌٍٕبؽ١خ
(1)

. 

 ادلطهب انثبوً
 وضبئم وإجراءاث أجهسة انضبط اإلداري يف إزانت انعشىائٍبث

َٙٛ اٌنجو اإلداسٞ، ٚأ٘ذافٗ اٌزٟ ٠غؼٝ ٌزؾم١مٙب ثؼذ أْ ث١ٕب ف١ّب عجك ِف      

ٟٚ٘ اٌّؾبفظخ ػٍٝ إٌظبَ اٌؼبَ ثؼٕبفشٖ اٌّخزٍفخ، ٚأْ ٘زٖ اٌؼٕبفش لبثٍخ 

ٌٍزطٛس ٌُٚ رؼذ رمزقش ػٍٝ اٌؼٕبفش اٌزم١ٍذ٠خ، ِٚٓ ث١ٕٙب اٌّؾبفظخ ػٍٝ عّبي 

ح اٌنجو اٌّذْ ٚسٚٔمٙب، أفجؼ ٌضاِب ػ١ٍٕب أْ ٔج١ٓ اٌٛعبئً اٌزٟ رٍغؤ ا١ٌٙب أعٙض

 اإلداسٞ ثٙذف اصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد.

ٚاٌغئاي ٕ٘ب: ِب ٟ٘ اعشاءاد أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ فٟ عج١ً ِٛاعٙخ      

 اٌؼؾٛائ١بد ٚاصاٌزٙب ؟ 

ٌإلعبثخ ػٓ رٌه ٠مزنٟ أٚالً ث١بْ ٚعبئً أٚ أدٚاد اٌنجو اإلداسٞ اٌزٟ      

ٓ صُ ث١بْ اإلعشاءاد رّىٕٙب ِٓ اٌم١بَ ثّٙبِٙب اٌّزّضٍخ ثّٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد، ِٚ

اٌزٟ رمَٛ ثٙب رٍه األعٙضح فٟ عج١ً رٌه، ٚ٘ٛ ِب عٕزىٍُ ػٕٗ فٟ ٘زا اٌّطٍت 

 ػٓ هش٠ك رمغ١ّٗ ػٍٝ فشػ١ٓ، ٚوّب ٠ٍٟ :  

 انفرع األول
 وضبئم أجهسة انضبط اإلداري يف إزانت انعشىائٍبث

ٙبِٙب ٕ٘بن ػذح ٚعبئً ٠ّىٓ أْ رٍغؤ ا١ٌٙب أعٙضح اٌنجو فٟ عج١ً اٌم١بَ ثّ     

 فٟ اصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد، ٚرٍه اٌٛعبئً ٟ٘: 

أٔظّخ اٌنجو اإلداسٞ ِٓ ث١ٓ أُ٘ اٌٛعبئً  رؼذ أَظًخ انضجظ اإلداسي:أولا: 

اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٍغؤ ا١ٌٙب أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ عّب١ٌخ اٌّذْ 

ٚسٚٔمٙب، ٚرؼشف رٍه األٔظّخ ثؤٔٙب لشاساد اداس٠خ رقذس٘ب اإلداسح ثمقذ 

اٌّؾبفظخ ػٍٝ إٌظبَ اٌؼبَ ثؼٕبفشٖ اٌّخزٍفخ، ٚرزنّٓ لٛاػذ ػبِخ ِغشدح، 

ٚرؼذ ِٓ اُ٘ أٔٛاع األٔظّخ ٚرٌه ٌزؼٍمٙب ثؾ١بح األفشاد ٚأٔؾطزُٙ اٌّخزٍفخ ٚرم١١ذ 

ٌؾش٠برُٙ، ٌّب رزنّٕٗ ِٓ أٚاِش ٚٔٛاٟ٘، ٚرٛل١غ اٌؼمٛثبد ػٍٝ اٌّخبٌف١ٓ، 

ألغز٠خ ٚاٌّشافك اٌقؾ١خ ٚاٌّؾبي ِٚٓ األِضٍخ ػ١ٍٙب أٔظّخ اٌّشٚس، ٚؽّب٠خ ا

اٌّؼذي  0862ٌغٕخ  065، ٚلذ أؽبس اٌٝ رٌه لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد سلُ (3)اٌؼبِخ

                                                      

 2008لعام  21رقػ / ثانيًا( مؼ قانؽن السحافعات غيخ السشتعسة في إقليػ 43( السادة )1)
 .السعجل

ام حديؼ ياسيؼ العبيجي: الؽجيد في ( د. احسج خؽرشيج حسيجي السفخجي و د. صج2)
 .12، ص2017، مكتبة القانؽن السقارن، بغجاد، 1القزاء اإلداري العخاقي، ط
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ار ٔـ ػٍٝ ل١بَ اٌؾىِٛخ ثبفذاس اٌزؼ١ٍّبد ٚاألٔظّخ اٌخبؿ ثزغ١ًٙ رٕف١ز 

 .(0)أؽىبَ اٌمبْٔٛ ٚرٕف١ز ِب ٚسد ف١ٗ ِٓ اعشاءاد

ا: انمشاساد اإلداسيخ انفشديخ: ٟ٘ اٌمشاساد اٌزٟ رقذس ٌّؼبٌغخ ؽبالد ٚ حبَيب

فشد٠خ، فٟٙ رخبهت فشداً أٚ أفشاداً ِؼ١ٕ١ٓ ثزٚارُٙ ومشاس رؼ١١ٓ ؽخـ فٟ 

، ٚف١ّب ٠خـ اعزؼّبي أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ ٌٙزٖ اٌٛع١ٍخ فمذ (3)ٚظ١فخ ِؼ١ٕخ

 .(2)اٌّؼذي 0862ٌغٕخ  065ٔـ ػٍٝ رٌه لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد سلُ 

ا: انمىح انًبدي ِبد٠خ عجش٠خ ٠ّىٓ ألعٙضح  ٟٚ٘ ٚعبئً خ )انتُفيز انججشي(:حبنخب

اٌنجو اإلداسٞ اٌٍغٛء ا١ٌٙب، ِٓ أعً رٕف١ز لشاسرٙب اٌّزؼٍمخ ثبٌنجو اإلداسٞ، 

، ٚرؼذ ٘زٖ اٌٛع١ٍخ ِٓ اخطش اٌٛعبئً إٌّّٛؽخ (2)فٟ ؽبٌخ ػذَ رٕف١ز٘ب هٛاػ١خ

، ٚسثّب رغزغً ٌزٍه ألعٙضح، ألٔٙب رئدٞ اٌٝ اٌّغبط ثؾمٛق ٚؽش٠بد األفشاد

ِٓ عبٔت اإلداسح، ِٚٓ صُ االٔؾشاف ػٓ غب٠برٙب األعبع١خ، ٚثبٌزبٌٟ اإلعبءح أٚ 

اٌزؼغف فٟ اعزؼّبي اٌغٍطخ، ٌزٌه ٠شٜ عبٔت ِٓ اٌفمٗ أْ األفً ٘ٛ ٌغٛء 

اإلداسح اٌٝ اٌمنبء ٌٍؾقٛي ػٍٝ ؽمٛلٙب ٚاعجبس األفشاد ػٍٝ اٌزٕف١ز، ػ١ٍٗ فبْ 

األفً، ٚثبٌزبٌٟ ٠غت ػذَ اٌزٛعغ فٟ اعزؼّبٌٙب اال  اٌمٛح اٌّبد٠خ رؼذ اعزضٕبء ِٓ

، ٠ٚن١ف عبٔت آخش (5)فٟ أم١ك ٔطبق، ٚأْ رىْٛ ػٍٝ ٚفك مٛاثو ِؾذدح 

ِٓ اٌفمٗ ثؤٔٗ ٠غٛص ١ٌٙئبد اٌنجو اإلداسٞ أْ رغزؼًّ اٌمٛح اٌّبد٠خ ػٕذ اخزالي 

، إٌظبَ اٌؼبَ، ٚرمَٛ ثبٌزٕف١ز اٌغجشٞ دْٚ اٌؾقٛي ػٍٝ ارْ ِغجك ِٓ اٌمنبء

، ٚلذ ٔـ رٌه لشاس ِغٍظ ل١بدح اٌضٛسح (6)ٚرٌه ٌّمزن١بد اٌّقٍؾخ اٌؼبِخ

( ٚاٌخبؿ ثبصاٌخ اٌزغبٚصاد ػٍٝ 32/6/3000فٟ  052)إٌّؾً( رٞ اٌشلُ )

 .(2)اٌؼمبساد اٌؼبئذح ٌٍذٌٚخ ٚاٌجٍذ٠بد

                                                      

 السعجل. 1964لدشة  165( السادة )الثامشة والتدعؽن( مؼ قانؽن إدارة البلجيات رقػ 1)
ي، ، مطبعة العذخ 2( د. دمحم عبج الحسيج أبؽ زيج: السخجع في القانؽن اإلداري، ط2)

 .342، ص 2007القاىخة،
 1964لدشة  165( مؼ قانؽن إدارة البلجيات رقػ 3( السادة )الخامدة والتدعؽن مكخر/ 3)

 السعجل.
، 2006( د. دمحم فؤاد عبج الباسط: القانؽن اإلداري، دار الجامعة الججيجة، اإلسكشجرية، 4)

 .160ص 
دراسة  –ي العخوف االستثشائية ( د. دمحم شخيف إسساعيل عبج السجيج: الزبط اإلداري ف5)

 .94، ص 1980مقارنة، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 
 .220وآخخون، مرجر سابق، ص  د. علي دمحم بجيخ (6)
( ال زال ىحا القخار ساري السفعؽل لغاية اآلن وتعسل بسؽجبو دوائخ البلجية في بغجاد 7)

 .9/7/2001في  3886والسحافعات. نذخ في جخيجة الؽقائع العخاقية بالعجد 
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 انفرع انثبوً
 إجراءاث أجهسة انضبط اإلداري يف إزانت انعشىائٍبث

ي، ِّٚب ال ٠ّىٓ رقٛسٖ رشن اٌّذْ ٚاٌجٍذاد ثبد ِٓ غ١ش اٌّؼمٛ      

اٌؾنش٠خ ِٓ دْٚ رخط١و ػّشأٟ ع١ٍُ، ٚفغؼ اٌّغبي ٌىً ِٓ ٘ت ٚدة أْ 

٠مَٛ ثزؾ١١ذ اٌّجبٟٔ اٌغى١ٕخ ٚغ١ش٘ب دْٚ اٌشعٛع اٌٝ اٌغٙبد اٌّخزقخ ثٙذف 

اخز اٌّٛافمبد األف١ٌٛخ ػٍٝ ٚفك ِب ٘ٛ ِشعَٛ ِٚخطو ٌٗ، ثٙذف اٌؾفبظ 

ٚػذَ أزؾبس اٌفٛمٝ اٌؼّشا١ٔخ اٌزٟ رئدٞ اٌٝ ػذَ اِىب١ٔخ  ػٍٝ عّب١ٌخ اٌّذْ،

اٌذٌٚخ إٌٙٛك ثبٌٛالغ االلزقبدٞ ٚاالعزّبػٟ، ِٚٓ ث١ٕٙب اٌظب٘شح اٌزٟ ثبرذ 

ِٕزؾشح فٟ اغٍت ِشوض اٌّؾبفظبد ٚاٌّذْ اٌؼشال١خ فٟ اٌٛلذ اٌؾبمش ٟٚ٘ ِب 

نجو رؼشف ثبٌؼؾٛائ١بد، ٌزٌه رؾبٚي اإلداسح عب٘ذح ػٓ هش٠ك أعٙضح اٌ

اإلداسٞ اٌٝ ِؾبٌٚخ ِٛاعٙخ رٍه اٌظب٘شح، ثّب ِزبػ ٌٙب ِٓ اعشاءاد رغبػذ٘ب 

 فٟ رٌه.

ٚاٌغئاي ٕ٘ب ِب ٟ٘ اعشاءاد اٌنجو اإلداسٞ اٌزٟ رمَٛ ثٙب إلصاٌخ أٚ      

 ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد ؟  

ٌإلعبثخ ػٓ رٌه ٔمٛي ثؤْ ٕ٘بن ػذح اعشاءاد ٠ّىٓ ألعٙضح اٌنجو      

ٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد ٚاٌؾذ ِٕٙب، ٚرٍه اإلعشاءاد اٌجؼل ِٕٙب اإلداسٞ ارخبر٘ب ٌّ

 ٚلبئٟ، ٚا٢خش ػالعٟ، ٚوّب ٠ٍٟ:

٠ّىٓ ألعٙضح  أولا: إجشاءاد انضجظ اإلداسي انىلبئيخ نًىاجهخ انعشىائيبد:

اٌنجو اٌٍغٛء اٌٝ  ػذح اعشاءاد ٚلبئ١خ رمَٛ ثٙب ثٙذف ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد، 

 ٚرزٍخـ رٍه اإلعشاءاد ثب٢رٟ:

٠ؼشف اٌؾظش ثؤٔٗ اعشاء رمَٛ ثٗ أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ : انحظش )انًُع(  .0

٘زا اإلعشاء ٔغذ أْ  ٚثخقٛؿ ،(0)٠ٙذف اٌٝ ِٕغ، ِّبسعخ ٔؾبه ِؼ١ٓ

اٌّؾشع اٌؼشالٟ لذ ِٕؼ أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ اٌٍغٛء اٌٝ ٘زا اإلعشاء 

( اٌزٟ ٔقذ 3ثقش٠ؼ اٌؼجبسح، ٚرٌه فٟ اٌّبدح )اٌخبِغخ ٚاٌزغؼْٛ ِىشس/

( ِٓ ٘زٖ اٌّبدح ٠ّٕغ ِذ٠ش ػبَ اٌذائشح أٚ 0ػٍٝ )ِغ ػذَ اإلخالي ثبٌفمشح )

ِذ٠ش اٌجٍذ٠خ اعزّشاس اٌؼًّ فٟ اٌجٕبء إٌّّٛع أٚ االعزؼّبي اٌّخبٌف 

ٌٍزقب١ُِ األعبع١خ ٠ٕٚزس اٌّغئٚي ػٕٙب ثٍضَٚ ِؼبٌغخ ٚرقؾ١ؼ أٚ اصاٌخ 

 .(3)األعجبة اٌذاػ١خ ٌٍّٕغ ....(

                                                      

، ص 1986( د. عبج الغشي بديؽني عبج هللا: القانؽن اإلداري، الجار الجامعية، القاىخة، 1)
287. 

قانؽن تعجيل قانؽن إدارة  2001لدشة  13تػ إضافة ىحه السادة بسؽجب القانؽن رقػ  (2)
 البلجيات.
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٠مقذ ثبإلرْ اٌغبثك ٘ٛ ٚعٛة ؽقٛي فبؽت (: انتشخيص) انسبثك رٌاإل .3

اٌؾؤْ ػٍٝ اٌّٛافمخ اٌّغجمخ ألعٙضح اٌنجو اإلداسٞ، أٚ اٌغٍطبد اٌّخزقخ 

٠ٚؼذ ٘زا اإلعشاء الً ٚهؤح ٚرؤص١شاً ، (0)لجً ِّبسعخ إٌؾبه اٌّضِغ اٌم١بَ ثٗ

ِٓ اٌؾظش، ار ػٓ هش٠مٗ رغزط١غ أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ فشك ِب رشاٖ 

ٚلٛع اٌنشس ارا رشاَء ٌٙب أْ رٌه إٌؾبه ع١ٍؾك مشساً ِب، اْ ِٕبعجبً ٌّٕغ 

ً ٌٍؾشٚه اٌنشٚس٠خ ٌزٌه، ٚثبٌزبٌٟ سفل ِٕؾٗ اٌزشخ١ـ  ٌُ ٠ىٓ ِغزٛف١ب

اٌالصَ ٌّضاٌٚزٗ، ٚلذ ٔـ ػٍٝ رٌه اٌّؾشع اٌؼشالٟ فٟ اٌّبدح )اٌضبٌضخ 

 . (3)اٌّؼذي  0862ٌغٕخ  065ٚاٌغزْٛ( ِٓ لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد سلُ 
٠ٚزّضً ٘زا اإلعشاء ثٛعـٛة اؽؼبس أعٙضح اٌنجو خطبس انًسجك: اإل  .2

اإلداسٞ، أٚ اٌغٍطبد اٌّخزقخ ثّّبسعخ إٌؾبه، وٟ رمَٛ رٍه األعٙضح 

ثبرخبر اعشاءاد اٌؾّب٠خ اٌخبفخ ثزٌه إٌؾبه، ٚ٘ٛ ثزٌه ٠خزٍف ػٓ 

اٌزشخ١ـ، ألْ األخ١ش ٠زٛعت ؽقٛي اٌّٛافمخ لجً اٌّجبؽشح، أِب اإلخطبس 

بْ فبؽت اٌؾؤْ ٠مَٛ ثبؽؼبس األعٙضح اٌّخزقخ ٚاالعزّشاس اٌّغجك ف

، (2)ثبٌؼًّ، اال ارا ِب لبِذ رٍه األعٙضح ثب٠مبفٗ ػٓ ِّبسعخ رٌه اٌؼًّ

 ٚثخقٛؿ ٘زا اإلعشاء ٌُ ٔغذ أ٠خ اؽبسح فٟ لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد إٌبفز.
ا١ٌٙب : ِٓ اإلعشاءاد اٌٛلبئ١خ األخشٜ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٍغؤ انحىافض انتشجيعيخ  .2

أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ فٟ ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد ٟ٘ اٌؾٛافض اٌزؾغ١ؼ١خ ِٕٚٙب 

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي اإلػفبءاد اٌنش٠ج١خ، ٚرٌه ػٓ هش٠ف ِٕؾٙب ٌألؽخبؿ 

اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ ثبرجبع اإلعشاءاد األف١ٌٛخ فٟ ػ١ٍّخ اٌجٕبء، أٚ ِٕؼ 

ٌّغبػذرُٙ فٟ األؽخبؿ اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ ثبصاٌخ اٌزغبٚص ثؼل اٌّجبٌغ اٌّب١ٌخ 

أؾبء دٚس عى١ٕخ ػٍٝ ٚفك اإلعشاءاد األف١ٌٛخ، أٚ ِٕؾُٙ لشٚك ١ِغشٖ، 

أٚ رٛص٠غ اسك عى١ٕٗ ٌُٙ ؽزٝ ٌٚٛ وبٔذ ثؤعؼبس ِذػِٛخ، ِٚٓ اٌغذ٠ش 

ثبٌزوش أْ اٌّؾشع اٌؼشالٟ ٌُ ٠زطشق اٌٝ ِضً ٘زٖ اٌؾٛافض، ِٚٓ ٕ٘ب ٔذػٛ 

رّضً أداح ٠ّىٓ أْ رغُٙ اٌّؾشع اٌؼشالٟ اٌٝ اٌٍغٛء اٌٝ ٘زٖ اٌٛع١ٍخ وٛٔٙب 

 ثؾىً وج١ش فٟ اصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد أٚ اٌؾذ ِٕٙب.

ا: إجشاءاد انضجظ اإلداسي انعالجيخ نًىاجهخ انعشىائيبد: اعشاءاد  حبَيب

اٌنجو اإلداسٞ ال رمزقش ػٍٝ اٌغبٔت اٌٛلبئٟ فمو، ثً أٔٗ لذ ٠ؾذس أْ رٍه 

                                                      

لزبط اإلداري، بال دار ( د. سامي جسال الجيؼ: أصؽل القانؽن اإلداري، نعخية العسل وا1)
 وما بعجىا. 162، ص 1982نذخ، 

، السعجل 1964لدشة  165)الثالثة والدتؽن( مؼ قانؽن إدارة البلجيات رقػ  ( تشص السادة2)
 على )ال يجؽز القيام بأي بشاء قبل استحرال إجازة البلجية(.

دراسة مقارنة،  – ( د. دمحم محسؽد الخوبي دمحم: الزبط اإلداري ودوره في حساية البيئة3)
 .92، ص 2014مكتبة القانؽن واالقتراد، الخياض ، 
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عٙضح اٌنجو اإلداسٞ اإلعشاءاد ال رئرٟ أوٍٙب فٟ ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد، فالثذ أل

اٌٍغٛء اٌٝ اإلعشاءاد اٌؼالع١خ ٌشدع اٌّخبٌف١ٓ ٚاعجبسُ٘ اٌٝ اصاٌخ اٌزغبٚصاد 

ِٕٚؼُٙ ِٓ االعزّشاس ثٙب، ِّٚب رغت اإلؽبسح ا١ٌٗ أْ أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ 

ػٕذِب رمَٛ ثٙزا إٌٛع ِٓ اإلعشاءاد، فبٔٙب رمَٛ ثٙب ثٛففٙب عٙخ مجو اداسٞ 

ب عٍطخ ا٠مبع ثؼل رٍه اٌغضاءاد فٙٛ ٌٍغٍطخ اٌّخزقخ ١ٌٚظ عٍطخ لنبئ١خ، أِ

ف١ٗ، ار لذ ٠ىْٛ اٌمبمٟ اٌغٕبئٟ أٚ اٌّذٟٔ أٚ اٌغٍطخ اإلداس٠خ رارٙب، ٚرزٍخـ 

 رٍه اإلعشاءاد ثب٢رٟ:

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌٛظ١فخ اإلداس٠خ رؼٛد ألعٙضح اٌنجو  انجضاء انجُبئي:  .0

ارخبر ثؼل اٌزذاث١ش اٌغضائ١خ اإلداسٞ، اال أْ رٌه ال ٠ّٕغ رٍه األعٙضح ِٓ 

ثؾك اٌّزغبٚص٠ٓ ػٍٝ أسامٟ اٌذٌٚخ ٚاٌّزّضٍخ ثجٕبء اٌؼؾٛائ١بد، ٚرزٍخـ 

 رٍه اٌّغبئً ثب٢رٟ:
رؼشف اٌؼمٛثبد اٌغبٌجخ ٌٍؾش٠خ ثؤٔٙب اٌزٟ ٠زشرت انعمىثبد انسبنجخ نهحشيخ:  . أ

ػ١ٍٙب ؽشِبْ اٌؾخـ اٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ ِٓ ؽش٠زٗ فٟ اٌؾذٚد اٌزٟ ٠فشمٙب 

، ٚلذ ٔـ اٌّؾشع اٌؼشالٟ ػٍٝ ٘زا اٌغضاء، ٚرٌه (0)ه اٌؼمٛثخرٕف١ز رٍ

ثفشك ػمٛثخ اٌؾجظ ثؾك اٌّّزٕؼ١ٓ ػٓ اصاٌخ اٌزغبٚص ػٍٝ ػمبساد اٌذٌٚخ 

 .(3)ٚاٌجٍذ٠خ

                                                      

( د. علي حديؼ الخلف و د. سلطان عبج القادر الذاوي: السبادئ العامة في قانؽن 1)
 .423، 2006العقؽبات، شخكة العاتغ، القاىخة، 

 1964شة لد 165/ج( مؼ قانؽن إدارة البلجيات رقػ 7( السادة )الخامدة والتدعؽن مكخر/ 2)
في  154قخار مجلذ قيادة الثؽرة )السشحل( ذي الخقػ )( مؼ 1السعجل، والفقخة )سادسًا/ 

، ومسا ( والخاص بإزالة التجاوزات على العقارات العائجة للجولة والبلجيات27/6/2001
تجب مالحعتو في بخرؽص ىحه الفقخة، أن قخار مجلذ قيادة الثؽرة )السشحل( الحق 

لجيات السحكؽر، كسا أنو ال زال ساري السفعؽل، إال أن ىحا اإلجخاء معطل لقانؽن إدارة الب
، وقج أصجرت السحكسة االتحادية 2005مؼ الشاحية العسلية، بعج صجور دستؽر عام 

العليا فتؽى بشاء على طلب رأييا بذأن امتالك رؤساء الؽحجات اإلدارية صالحية قاضي 
ل العام، فكانت الخأي بأن ىحه الرالحية لػ جشح، وقياميػ بحجد الستجاوزيؼ على السا

، 2012/اتحادية/66، وذلغ في قخارىا السخقػ 2005يعج ليا وجؽد بعج صجور دستؽر 
. وىحا يتطلب تجخاًل تذخيعيًا بإلغاء قخار مجلذ قيادة الثؽرة 26/9/2012بتاريخ 

 السحكؽر آنفًا. )السشحل(، ومؼ إجخاء التعجيل السطلؽب على قانؽن إدارة البلجيات الشافح
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اٌغشاِخ ثؤٔٙب اٌضاَ اٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ ثؤْ ٠ذفغ اٌٝ  رؼشفانغشايخ انًبنيخ:  . ة

، فٟ (0)لشاس اٌؾىُاٌخض٠ٕخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ ِجٍغ ِبٌٟ ِؼ١ٓ ٠ؾذد ِمذاسٖ فٟ 

 اٌخض٠ٕخ اٌٝ ٠ذفغ ثؤْ ػ١ٍٗ اٌّؾىَٛ اٌضاَ) ؽ١ٓ ػشفٙب اٌّؾشع اٌؼشالٟ ثؤٔٙب

 ؽبٌخ اٌغشاِخ رمذ٠ش فٟ اٌّؾىّخ ٚرشاػٟ اٌؾىُ فٟ اٌّؼ١ٓ اٌّجٍغ اٌؼبِخ

 افبدرٗ ٠زٛلغ وبْ أٚ اٌغش٠ّخ ِٓ أفبدٖ ِٚب ٚاالعزّبػ١خ اٌّب١ٌخ ػ١ٍٗ اٌّؾىَٛ

، ٚف١ّب ٠زؼٍك ثّٛلف (3).(...ػ١ٍٗ اٌّغٕٟ ٚؽبٌخ اٌغش٠ّخ ٚظشٚف ِٕٙب

اٌّؾشع اٌؼشالٟ ِٓ ٘زا اإلعشاء فبٔٗ ٌُ ٔـ ػ١ٍٙب ثٛففٙب ػمٛثخ عضائ١خ، 

األعذس ثبٌّؾشع اٌؼشالٟ إٌـ ػٍٝ ٘زٖ اٌؼمٛثخ وٛٔٙب رّضً ٚع١ٍخ  ٚوبْ

 سدع ٠ّىٓ ػٓ هش٠مٙب ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد.
بي اٌؾخـ ٚأزمبي رؼشف اٌّقبدسح ثؤٔٙب االعز١الء ػٍٝ ِانًصبدسح:  . د

 ٠ٚمقذٍِى١زٗ اٌٝ اٌذٌٚخ ِٓ دْٚ أٞ ػٛك، ٚثخقٛؿ ٘زا اإلعشاء 

 اٌذٌٚخ خض٠ٕخ اٌٝ ثبٌغش٠ّخ اٌقٍخ راد األِٛاي ٍِى١خ ٔمً اٌّقبدسح، ثؼمٛثخ

، (2) ا١ٌٕخ ؽغٕٟ اٌغ١ش ؽمٛق ِشاػبح ِغ ِمبثً دِْٚٓ  فبؽجٙب، ػٓ عجشا

 .ٟ فٟ لبْٔٛ اٌجٍذ٠بد إٌبفزٚثؾؤْ ٘زا اإلعشاء فٍُ ٠ٕـ ػ١ٍٗ اٌّؾشع اٌؼشال
ِٓ اٌٛعبئً اٌؼالع١خ األخشٜ اٌزٟ ٠ّىٓ أَ رٍغؤ ا١ٌٙب انجضاء اإلداسي:  .3

اإلداسح ِّضٍخ ثؤعٙضح اٌنجو اإلداسٞ اٌج١ئٟ ٌؾّب٠خ إلصٌٗ اٌؼؾٛائ١بد، ٘ٛ 

اٌغضاء اإلداسٞ، ٠ّٚىٓ اٌمٛي ثؤْ ٘زا إٌٛع ِٓ اإلعشاءاد رّضً فٍت 

ؼ١ٕخ ثٙزا اٌّٛمٛع، ٚرزّضً رٍه ػًّ عٍطبد اٌنجو اإلداسٞ اٌّ

 اإلعشاءاد ثبٌزبٌٟ:
٠ٚزّضً رٌه ثبؽؼبس األؽخبؿ اٌزٟ رمَٛ ثؤفؼبي رئدٞ اٌٝ اإلَزاس وانتُجيه:  . أ

ٚثؼىغٗ ع١زُ ارخبر اعشاءاد ، اإلمشاس اٌج١ئخ، ثنشٚسح رؼذ٠ً ٔؾبهٙب

أؽبس  أخشٜ اوضش ؽذح ِٓ أعً اعجبسٖ ػٍٝ اٌزٕف١ز ٚرؾغ١ٓ ٔؾبهٗ، ٚلذ

( ِٓ لبْٔٛ اداسح 2الٟ اٌٝ رٌه فٟ اٌّبدح )اٌخبِغخ ٚاٌزغؼْٛ /اٌّؾشع اٌؼش

، ٚ٘زا ٠ؾغت ٌٍّؾشع اٌؼشالٟ (2)اٌّؼذي 0862ٌغٕخ  065اٌجٍذ٠بد سلُ 

 .ٚرٌه ثبألخز ثزذسط اٌغضاءاد فٟ ِؼبٌغخ اٌزغبٚصاد ػٍٝ أِٛاي اٌذٌٚخ

                                                      

 .428( د. علي حديؼ الخلف و د. سلطان عبج القادر الذاوي، مرجر سابق، ص 1)
 السعجل الشافح. 1969لدشة  111( مؼ قانؽن العقؽبات العخاقي رقػ 91( السادة )2)
ساية الجشائية للبيئة مؼ التلؽث، مشذأة السعارف، اإلسكشجرية، ح: ال( د. محسؽد احسج طو3)

 .134، ص 2007
لدشة  165( مؼ قانؽن إدارة البلجيات رقػ 3( تشص السادة )الخامدة والتدعؽن مكخر/4)

السعجل، على )لسجيخ عام الجائخة ولسجيخ البلجية إنحار السدؤول عؼ أي بشاء أو  1964
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أٚ  رؼشف اٌغشاِخ اٌزٙذ٠ذ٠خ ثؤٔٙب ػجبسح ػٓ ؽىُ ثبإلدأخانغشايخ انتهذيذيخ:  . ب

اٌزغش٠ُ اٌّبٌٟ ٠فشمٙب اٌمبمٟ ػٍٝ أؽخبؿ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ، فٟ ؽبي اٌزؤخش 

أٚ االِزٕبع ػٓ رٕف١ز اٌؾىُ اٌمنبئٟ، ٟٚ٘ رؾغت ػٓ وً ٠َٛ رؤخ١ش ٚرجمٝ 

ػٍٝ ٘زا اٌّؾشع اٌؼشالٟ ، ٚلذ ٔـ (0)عبس٠خ ؽزٝ رٕف١ز رٌه اٌؾىُ 

اٌجٍذ٠بد سلُ  /أ( ِٓ لبْٔٛ اداسح2فٟ اٌّبدح )اٌخبِغخ ٚاٌزغؼْٛ / اإلعشاء

اٌزٟ ٔقذ ػٍٝ ) رٕفز اٌمشاساد اٌقبدسح ٚفك  اٌّؼذي 0862ٌغٕخ  065

أؽىبَ ٘زٖ اٌّبدح اٌزٟ اوزغجذ دسعخ اٌجزبد ِٓ فبؽت اٌٍّه أٚ ؽبغٍٗ 

خالي اٌّذح اٌزٟ رؾذد٘ب أِبٔخ ثغذاد أٚ اٌجٍذ٠خ اٌّخزقخ، ٚارا اِزٕغ ػٓ رٌه 

خ رٙذ٠ذ٠خ ػ١ٍٗ ِمذاس٘ب فٍّذ٠ش ػبَ اٌذائشح أٚ ِذ٠ش اٌجٍذ٠خ فشك غشاِ

( خّغخ ٚػؾشْٚ اٌف د٠ٕبس وً صالص١ٓ ٠ِٛبً(، ٚ٘زا ِٛلف 35000)

 ٠ؾغت ٌٍّؾشع اٌؼشالٟ ثفشك ِضً ٘زا اٌغضاء.
 ِجٍغ ثؤٔٙب اداسٞ عضاءثٛففٙب  اإلداس٠خ اٌغشاِخ رؼشفانغشايخ اإلداسيخ:  . ت

 ػٓ ثذالً  اٌّخبٌف ػٍٝ ٚرفشمٗ اٌّخزقخ خاإلداس٠ غٙخاٌ فشمٗر ِبٌٟ

ً  ؽمزِٗال ػٍٝ ٘زا اٌّؾشع اٌؼشالٟ ٚلذ ٔـ  ،(3)اٌّشرىجخ اٌّخبٌفخ ػٓ عٕبئ١ب

/أ( ِٓ لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد سلُ 0فٟ اٌّبدح )اٌخبِغخ ٚاٌزغؼْٛ/ اإلعشاء

ٌّذ٠ش ػبَ دائشح اٌجٍذ٠خ اٌزبثؼخ  ) اٌزٟ ٔقذ ػٍٝ اٌّؼذي 0862ٌغٕخ  065

( 35000) ألِبٔخ ثغذاد ِٚذ٠ش اٌجٍذ٠خ اٌّخزـ فشك غشاِخ ِمذاس٘ب

أٚالً: ألبَ ثٕبء أٚ ِٕؾآد عى١ٕخ :  ػٍٝ وً ِٓ خّغخ ٚػؾشْٚ اٌف د٠ٕبس

ً ٌٙب ..... ٠ٚىْٛ فبؽت اٌٍّه ٚاٌمبئُ ثؼ١ٍّخ  ثذْٚ اعبصح أف١ٌٛخ أٚ خالفب

 اٌجٕبء أٚ األؽشاف ِغئٚالً ػٕٙب(. 
٠زّضً ثم١بَ أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ ثب٠مبف  ٚ٘زا اإلعشاء: إيمبف انُشبط . ث

ً ٔٙبئ١بً ٚغٍك إٌؾبه، ٚ٘ز ً ٌّذح ِؾذدح أٚ ا٠مبفب ا اإل٠مبف اِب أْ ٠ىْٛ ِئلزب

ثقفخ دائّخ، ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبصاٌخ اٌزغبٚص ٚاٌؾذ ِٓ اٌؼؾٛائ١بد، فمذ ٔـ 

اٌّؾشع اٌؼشالٟ فٟ لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد إٌبفز، ػٍٝ ا٠مبف ػ١ٍّخ اٌجٕبء 

دسح ثٙزا اٌؾؤْ، أٚ اٌّخبٌفخ ألؽىبَ اعبصح اٌجٕبء أٚ اٌمبْٔٛ أٚ األٔظّخ اٌقب

رغ١١ش٘ب أٚ اصاٌزٙب ثقفخ ٔٙبئ١خ
(3)

. 
                                                                                                                              

استعسال تػ بجون إجازة أو مؽافقات أصؽلية ....... وذلغ  بلدوم معالجة وترحيح أو 
 ية للسشع أو السخالفة ....(.إزالة  األسباب الجاع

دراسة  –( عرام نعسو إسساعيل: اإللغاء اإلجباري لألنعسة اإلدارية غيخ السذخوعة 1)
 .211، ص 2003مقارنة في ضؽء القانؽن واالجتياد، مكتبة الحلبي الحقؽقية، بيخوت، 

 1964 لدشة 165( مؼ قانؽن إدارة البلجيات رقػ 1السادة )الخامدة والتدعؽن مكخر/ ( 2)
 السعجل.

 السعجل. 1964لدشة  165( مؼ قانؽن إدارة البلجيات رقػ 5( السادة )الثامشة واألربعؽن/ 3)
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 اٌزٞ اٌغضاء رٌه ، ٘ٛػبِخ ثقفخ اٌزشخ١ـ ثغؾت ٠مقذ سحت انتشخيص: . ج

 ٚاٌنٛاثو اٌؾشٚه ٠خبٌف ِٓ ػٍٝ اٌّخزقخ اإلداس٠خ اٌغٍطخ رفشمٗ

 ِٕؼ ؽك ٌإلداسح ْأ فىّب ،ِؼ١ٓ ٔؾبه ٌّّبسعخ ثبٌزشخ١ـ اٌخبفخ

 فٍٙب ِؼ١ٕخ أٔؾطخ ٌّّبسعخ اٌالصِخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌؾشٚه رٛفش ػٕذ اٌزشخ١ـ

) اٌؾشٚه ٌٙزٖ ٌٗ اٌّشخـ ِخبٌفخ ػٕذ عؾجٗ ٚأ اٌزشخ١ـ اٌغبء وزٌه
1)

 ،

ٚ٘زا اإلعشاء ٠ؾبثٗ ٌؾذ ِب ا٠مبف إٌؾبه أٚ اٌغٍك إٌٙبئٟ ِٓ ؽ١ش األصش 

ألٔٗ ٠ئدٞ اٌٝ ػذَ ِضاٌٚخ إٌؾبه ثقٛسح ٔٙبئ١خ، ٌٚىٕٗ ٠خزٍف ػٕٗ فٟ أْ 

٠ىْٛ ثغجت ِخبٌفخ فبؽت إٌؾبه ٌٍؾشٚه اٌالصِخ  عؾت اٌزشخ١ـ

ٌّضاٌٚخ رٌه إٌؾبه، ٚثخقٛؿ ٘زا اإلعشاء فبْ اٌّؾشع اٌؼشالٟ ٌُ ٠ؾش 

 22سلُ  ٚاألث١ٕخِٓ ٔظبَ اٌطشق ( 28) اٌّبدح ذ ػٍٝ رٌهٔقاٌٝ رٌه، ٚلذ 

اٌجٕبء ٍِغبح فٟ ؽبي ػذَ اٌّجبؽشح ثبٌجٕبء  اعبصح ػذد ار ،اٌّؼذي 0825ٌغٕخ 

 رٌهوّب أؽبسد اٌٝ  ،خ ِٓ فذٚس٘ب ٌُٚ ٠طٍت رؤ١٠ذ ِٕذسعبرٙبخالي عٕ

ٌغٕخ  065/د( ِٓ لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد سلُ 3اٌّبدح ) اٌضبٌضخ ٚاألسثؼْٛ /

)اٌغبء رقب١ُِ إٌّبهك اٌّضدؽّخ ثبٌغىبْ  اٌزٟ ٔقذ ػٍٝ اٌّؼذي 0862

 ٚاػبدح أؾبئٙب ٚفك ؽشٚه خبفخ ٌّٕؼ سخـ اٌجٕبء فٟ إٌّبهك(. 
٠ٚزّضً ٘زا اإلعشاء ثم١بَ أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ ثبصاٌخ  نتجبوص:إصانخ ا . ح

األث١ٕخ اٌّزغبٚصح ػٍٝ أسامٟ اٌجٍذ٠خ، ٚلذ ٔـ اٌّؾشع اٌؼشالٟ ػٍٝ اصاٌخ 

لشاس ِغٍظ ل١بدح ، أِب (3)رٍه اٌزغبٚصاد خالي ِذح ِؾذدح ٚػٍٝ ٔفمخ اٌجٍذ٠خ 

ٌخ ( ٚاٌخبؿ ثبصا32/6/3000فٟ  052اٌضٛسح )إٌّؾً( رٞ اٌشلُ )

، فمذ ٔـ فٟ اٌفمشح )صبٌضبً( اٌزغبٚصاد ػٍٝ اٌؼمبساد اٌؼبئذح ٌٍذٌٚخ ٚاٌجٍذ٠بد

ػٍٝ اصاٌخ ع١ّغ اٌزغبٚصاد ِٓ ِجبٟٔ أٚ اعزغالي ِؾ١ذاد أٚ اعزغالي 

أسامٟ، ٚػٍٝ ٔفمخ اٌّزغبٚص، ٚ٘زا اٌمشاس ٘ٛ اٌزٞ ٠طجك فٟ اٌٛلذ 

ُ ٠ٍغٝ ٌغب٠خ اٌؾبمش إلصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد وٛٔٗ الؽك ٌٍمبْٔٛ اٌّزوٛس، ٌٚ

ا٢ْ، ٠ٚؼذ ٘زا اإلعشاء ِٓ اُ٘ اٌٛعبئً اٌزٟ ٠ّىٓ ألعٙضح اٌنجو اإلداسٞ 

اٌٍغٛء ا١ٌٗ فٟ اصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد فٟ ؽبٌخ ػذَ اِزضبي اٌّزغبٚص٠ٓ ٌمشاساد 

 اٌنجو اإلداسٞ اٌغبثمخ اٌزوش.
٠ؼذ اٌغضاء اٌّذٟٔ ِٓ اإلعشاءاد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رغُٙ فٟ انجضاء انًذَي:  .3

ٌؼؾٛائ١بد، ار رغزط١غ أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ اصبسح اٌّغئ١ٌٚخ ِٛاعٙخ ا

اٌّذ١ٔخ ثؾك األؽخبؿ اٌّزغبٚص٠ٓ ػٍٝ أِٛاي اٌذٌٚخ، ِٚٓ صُ ا٠مبع اٌغضاء 

                                                      

( د. إسساعيل صعراع البجيخي و حؽراء حيجر إبخاىيػ: األساليب القانؽنية لحساية البيئة 1)
دراسة مقارنة، بحث مشذؽر في مجلة السحقق الحلي للعلؽم القانؽنية  –مؼ التلؽث 

 .104، ص 2014، 6، مجلج 2والدياسية، ع 
 السعجل. 1964لدشة  165( مؼ قانؽن إدارة البلجيات رقػ 3( السادة )الثامشة واألربعؽن/ 2)
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وّب ٠ّىٕٙب اٌٍغٛء اٌٝ ، اٌّذٟٔ ثؾمُٙ، ٌغشك اعجبسُ٘ ػٍٝ اصاٌخ اٌزغبٚص

اٌمنبء إلعجبس األؽخبؿ اٌّّزٕؼ١ٓ ػٓ اٌزٕف١ز ػٓ هش٠ك البِخ دػٜٛ 

 ِذ١ٔخ، ٚ٘ٛ ِب عٕج١ٕٗ فٟ ا٢رٟ:
اْ اصبسح اٌّغئ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ثؾك اٌّخبٌف١ٓ ٌٍمٛا١ٔٓ انتعىيض انُمذي:  . أ

ٚاألٔظّخ اٌزٟ رزؼٍك ثبلبِخ اٌؼؾٛائ١بد ٚاٌزغبٚص ػٍٝ أسامٟ اٌذٌٚخ، فبرا 

ِب صجزذ رٍه اٌّغئ١ٌٚخ، ػٕذئز ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌؾخـ اٌّغئٚي دفغ رؼ٠ٛل 

اٌؾّب٠خ  ٙب٠مقذ ث٠خ اٌّذ١ٔخ ألِٛاي اٌذٌٚخ ٚاٌزٟ ٔمذٞ، أٞ ثّؼٕٝ رٛف١ش اٌؾّب

 20اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ لذ ٚ ،(0) اٌّمشسح فٟ ٔقٛؿ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ

اْ األِٛاي اٌؼبِخ ) اٌزٟ ٔقذ ػٍٝ ِٕٗ (20)اٌّبدح اٌّؼذي، فٟ  0850ٌغٕخ

ٚ٘ز اٌّٛلف ، ال ٠غٛص اٌزقشف ثٙب، أٚ اٌؾغض ػ١ٍٙب، أٚ رٍّىٙب ثبٌزمبدَ(

فٟ رٛف١ش اٌؾّب٠خ ألٔٗ عٛف ٠غُٙ ثؾىً وج١ش  ،غت ٌٍّؾشع اٌؼشال٠ٟؾ

، ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزؼ٠ٛل إٌمذٞ ثٛففٗ عضاء ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب ألِٛاي اٌذٌٚخ

١ّب فِٚذٟٔ ٠ّىٓ أْ رٍغؤ ا١ٌٗ أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ فٟ اصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد، 

 أِٛايٚص ػٍٝ مذ اٌضَ اٌّزغبِٓ ٘زا اٌغضاء فاٌّؾشع اٌؼشالٟ ٠زؼٍك ثّٛلف 

، إٌبعّخ ػٕٗ األمشاساٌذٌٚخ ػٓ ل١ّخ  اٌٝذفغ اٌزؼ٠ٛل ِٓ لجٍٗ ثاٌذٌٚخ 

فٟ  052لشاس ِغٍظ ل١بدح اٌضٛسح )إٌّؾً( رٞ اٌشلُ )ٚرٌه فٟ 

(، ٚاٌخبؿ ثبصاٌخ اٌزغبٚصاد ػٍٝ اٌؼمبساد اٌؼبئذح ٌٍذٌٚخ 32/6/3000

 . (3)ٚاٌجٍذ٠بد
)إٌضاع فٟ ِؾىّخ العزشداد  :ٔٙبرؼشف اٌذػٜٛ اٌّذ١ٔخ ثؤانذعىي انًذَيخ:   . ة

، ٚثؾؤْ (2)ؽك خبؿ ٠ؼٛد ٌفشد أٚ هٍت اٌزؼ٠ٛل ػٓ ؽك ؽخقٟ(

، فٟ اٌؼشاق ِٛمٛع اصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد ثٛففٙب رغبٚصاً ػٍٝ أِٛاي اٌذٌٚخ

فبْ عبٔت ِٓ اٌفمٗ ٠شٜ ثؤٔٗ ال ٠ٛعذ ِب ٠ّٕغ اإلداسح ِٓ سفغ دػٜٛ ِذ١ٔخ 

رؾم١ك اٌّقٍؾخ اٌؼبِخ ال ٠ىْٛ اال  ٌزٕف١ز لشاسارٙب اإلداس٠خ، ارا سأد أْ

ثبرجبع ٘زا اٌطش٠ك، أِب ارا ٚعذد ثؤْ ٕ٘بٌه ا٘ذاساً ٌٍّقٍؾخ اٌؼبِخ، ثغجت 

                                                      

( ذكخى عباس علي ناصخ الجايشي : وسائل اإلدارة إلزالة التجاوز على األمؽال العامة، 1)
  .30، ص 2005رسالة ماجدتيخ، كلية القانؽن، جامعة بغجاد، 

 154قخار مجلذ قيادة الثؽرة )السشحل( السخقػ ( مؼ / ب، جـ 2السادة الخامدة /( تشص )2)
 =على )ب: تقجيخ أجخ السثل عؼ مجة التجاوز وقيسة األضخار الشاجسة 2001لدشة 

عشو. ج. إلدام الستجاوز بتدجيج نفقات إزالة التجاوز وقيسة األضخار الشاجسة عشو =
 جة ......(. وضعف أجخ السثل صفقة واح

، العاتغ لرشاعة الكتاب، 3( نقاًل عؼ د. آدم وىيب الشجاوي: السخافعات السجنية، ط3)
 .111، ص 2011القاىخة، 
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، ٚثؾؤْ ٔٛع (0)هٛي اعشاءاد اٌزمبمٟ فجبِىبٔٙب رٕف١زٖ رٕف١زاً ِجبؽشاً 

اٌذػٜٛ اٌّذ١ٔخ اٌزٟ ٠ّىٓ ألعٙضح اٌنجو اإلداسٞ البِزٙب إلصاٌخ اٌزغبٚص 

اٌذػٜٛ ) اٌزٟ رؼشف ثؤٔٙبٚخ ٟ٘ )دػٜٛ سفغ اٌزغبٚص(، ػٍٝ أِٛاي اٌذٌٚ

 األفشادٌزغبٚصاد اٌؾبفٍخ ِٓ لجً ا ٌٍٕظش فِٟؾىّخ اٌجذاءح  أِبَاٌزٟ رمبَ 

، ٚثؾؤْ (3)(أخشٜػٍٝ اٌذٌٚخ ِٓ عٙخ  األفشادِٚٓ لجً  ،ف١ّب ث١ُٕٙ ِٓ عٙخ

ِٛلف اٌّؾشع اٌؼشالٟ فٟ ظً لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد إٌبفز ِٓ ٘زا 

ٛع، فبٔٗ ٌُ ٠ؾش اٌٝ اِىب١ٔخ ل١بَ اإلداسح ثبٌٍغٛء اٌٝ اٌمنبء اٌّذٟٔ، اٌّٛم

ٌغشك اصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد، ٚٔـ فٟ اٌّبدح )اٌشاثؼخ ٚاٌزغؼْٛ( ِٓ لبْٔٛ 

ٌٛص٠ش اٌؼذي اْ ٠ؾىً ِؾىّخ عضاء فٟ أِبٔخ . 0) اداسح اٌجٍذ٠بد ػٍٝ

 ش فٟاٌؼبفّخ أٚ اٌجٍذ٠بد ثٕبء ػٍٝ لشاس اٌّغٍظ ٚالزشاػ اٌٛص٠ش ٌٍٕظ

 بداٌجٍذ٠ِٚذساء أ١ِٓ اٌؼبفّخ ٠ىزغت  .3.اٌمنب٠ب إٌبؽئخ ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ

وً مّٓ ؽذٚد ثٍذ٠زٗ ففخ لبمٟ عٕؼ ٌٍٕظش فٟ اٌّخبٌفبد إٌبؽئخ ػٓ 

رطج١ك أؽىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ، ٚوزٌه اٌّخبٌفبد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌّٛاد 

ؼمٛثبد سلُ ( ِٓ اٌجبة األٚي ِٓ اٌىزبة اٌشاثغ ِٓ لبْٔٛ ا282ٌ – 282)

، ٚرٌه ٌفشك غشاِخ ال ٠ض٠ذ ِمذاس٘ب ػٓ ػؾشح دٔب١ٔش 0868ٌغٕخ  000

٠خنغ اٌمشاس اٌقبدس ثّمزنٝ . 2ػٓ اٌّخبٌفبد اٌزٟ رمغ أِبُِٙ فمو. 

( ِٓ ٘زٖ اٌّبدح ٌٍطؼٓ أِبَ ِؾىّخ اٌغٕؼ اٌّخزقخ ِٓ لجً 3اٌفمشح )

أٚ رقذلٗ،  اٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ ثبٌغشاِخ، ٌٍّٚؾىّخ اٌّخزقخ أْ رٍغ١ٗ أٚ رؼذٌٗ

 ً ٚٔشٜ ثؤْ رٌه ِٛلف اٌّؾشع اٌؼشالٟ (،  ٠ٚىْٛ لشاس٘ب فٟ ٘زا اٌؾؤْ ثبرب

غ١ش ِٛفك، ار ِب اٌّبٔغ ِٓ أْ رزٛعٗ اإلداسح اٌٝ اٌمنبء اٌّذٟٔ ٌغشك 

اٌٛعبئً اٌزٟ اؽشٔب ا١ٌٙب  اصاٌخ اٌزغبٚصاد ػٍٝ أِٛاٌٙب، فٟ ؽبي ػذَ عذٜٚ

 ً    .آٔفب
 ادلطهب انثبنث

 انمٍىد انخً حرد عهى وضبئم أجهسة انضبط اإلداري 
 يف إزانت انعشىائٍبث

اْ اٌٛعبئً اٌزٟ رّزٍىٙب أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ، ٚاإلعشاءاد اٌزٟ رمَٛ ثٙب     

ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد، ١ٌغذ ػٍٝ اهاللٙب، ار ٠ّىٓ ٌإلداسح أْ رزؼغف فٟ 

رؾذ رس٠ؼخ رؾم١ك اعزؼّبي عٍطبرٙب رٍه ٌزؾم١ك أ٘ذاف أٚ غب٠بد ثؾغخ أٚ 

اٌّقٍؾخ اٌؼبِخ، ٚاٌّزّضٍخ ثؾّب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ، ثؼٕقشٖ اٌّزؼٍك ثبٌؾفبظ ػٍٝ 

                                                      

، 1991( د. ماىخ صالح عالوي: القخار اإلداري، دار الحكسة للطباعة والشذخ، بغجاد، 1)
 .57ذكخى عباس علي ناصخ الجايشي، السرجر الدابق، ص . نقاًل عؼ 224ص 

 .58ذكخى عباس علي ناصخ الجايشي، مرجر الدابق، ص نقاًل عؼ:  (2)
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عّب١ٌخ اٌّذْ ٚسٚٔمٙب، ػٓ هش٠ك اصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد، ٚرٌه ٌـزؤص١ش٘ب اٌغٍجٟ 

ػٍٝ اٌّظٙش اٌؾنشٞ ٌٍّذْ، فنالً ػٓ األمشاس اٌج١ئ١خ اٌزٟ رغججٙب رٍه 

رؾم١ك اٌزخط١و اٌؼّشأٟ اٌغ١ٍُ، ِٚٓ صُ  اٌظب٘شح، ِٚب ٠ٕغُ ػٕٗ ِٓ ػشلٍخ

اإلمشاس ثبٌذٌٚخ فٟ ػذح ِغبالد، ِٕٚٙب ثٛعٗ اٌزؾذ٠ذ اٌزغبٚص ػٍٝ أسامٟ 

اٌذٌٚخ، ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠زُ اعزغالٌٙب فٟ أؾبء ِؾشٚػبد أخشٜ رؾمك أ٘ذاف 

أخشٜ ٌٍذٌٚخ، ٚثبٌزبٌٟ لذ رٕؾشف اإلداسح ػٓ هش٠ك رٍه اٌٛعبئً ٚرغٟء 

ٌزٌه الثذ ِٓ ٚعٛد ثؼل اٌم١ٛد اٌزٟ ٠غت ػٍٝ اإلداسح اٌزم١ذ  اعزخذاَ اٌغٍطخ،

ثٙب ٚأخز٘ب ثٕظش االػزجبس ػٕذ اٌم١بَ ثٛظ١فزٙب رٍه، ٚاٌزٟ رؼ١ذ٘ب اٌٝ عبدح 

 اٌقٛاة ف١ّب ٌٛ أؾشفذ ػٓ اٌّغبس اٌقؾ١ؼ، ٚاٌّزّضً ثؾّب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ. 

اإلداسٞ، ػٕذ ٚاٌغئاي ٕ٘ب ِب ٟ٘ اٌم١ٛد اٌزٟ رشد ػٍٝ عٍطبد اٌنجو      

 ل١بِٙب ثبداء ٚاعجبرٙب فٟ ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد ؟ 

ٌإلعبثخ ػٓ رٌه ٔمٛي ٕ٘بن ػذح ل١ٛد رشد ػٍٝ عٍطبد اٌنجو اإلداسٞ فٟ      

٘زا اٌّغبي، رزّضً فٟ ٚعٛة رم١ذ٘ب فٟ ِجذأ اٌّؾشٚػ١خ ٚاٌشلبثخ اٌمنبئ١خ ػٍٝ 

د اٌؼبِخ اٌزٟ ٠زّزغ رٍه اإلعشاءاد، ٚوزٌه اٌم١ٛد اٌّغزّذح ِٓ اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠ب

ف١ٙب األفشاد، ٚػ١ٍٗ عٕؾبٚي ث١بْ ِذٜ رؤص١ش رٍه اٌم١ٛد ػٍٝ اعشاءاد اٌنجو 

اإلداسٞ، ٚرٌه ثزمغ١ّٗ ػٍٝ فشػ١ٓ، األٚي ٌج١بْ ِجذأ اٌّؾشٚػ١خ ٚاٌشلبثخ 

 اٌمنبئ١خ، ٚاٌضبٟٔ ٌٍؾذ٠ش ػٓ اٌم١ٛد اٌّغزّذح ِٓ اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد، ٚوّب ٠ٍٟ:  

 انفرع األول
 شروعٍت وانرلببت انمضبئٍت عهى إجراءاث انضبط اإلداريمبذأ ادل

ِٓ أٌٚٝ اٌم١ٛد اٌزٟ رشد ػٍٝ اعشاءاد اٌنجو اإلداسٞ فٟ ِٛاعٙخ       

اٌؼؾٛائ١بد ٘ٛ، ٚعٛة رم١ذ٘ب ثّجذأ اٌّؾشٚػ١خ فٟ ع١ّغ األٔؾطخ اٌزٟ رمَٛ 

ثٙب، ٚ٘زا ٠مزنٟ اؽزشاِٙب لجً ع١ّغ اٌغٍطبد فٟ اٌذٌٚخ ِٚٓ ث١ٕٙب اإلداسح 

ِّضٍخ ثؤعٙضح اٌنجو اإلداسٞ، ٠ٚغت أْ رىْٛ ع١ّغ أػّبٌٙب ِٛافمخ ٌٙزا ٚػذَ 

 اٌخشٚط ػ١ٍٗ، ٚاال ػ ذ ػٍّٙب غ١ش ِؾشٚع.

ِجذأ اٌّؾشٚػ١خ ٠ؼٕٟ ع١بدح ؽىُ اٌمبْٔٛ فٟ اٌذٌٚخ، ثؾ١ش رؼٍٛ أؽىبِٗ ٚ      

 رىْٛٚلٛاػذٖ فٛق وً اسادح عٛاء وبٔذ اسادح اٌؾبوُ أٚ اٌّؾىَٛ، ٚأْ 

اإلداسح فٟ ؽذٚد اٌمٛاػذ ١ّغ اٌغٍطبد فٟ اٌذٌٚخ ِٚٓ ث١ٕٙب عرقشفبد 

 .(0)أ٠ب وبٔذ رٍه اٌمٛاػذ ِىزٛثخ ٚػ١ش ِىزٛثخ ٚأ٠ب وبْ ِقذس٘ب ،اٌمب١ٔٛٔخ

ٚاٌغئاي ٕ٘ب ِب ٟ٘ اٌٛع١ٍخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رغجش اإلداسح ػٍٝ اؽزشاَ اٌمٛاػذ      

ب فٟ ِّبسعخ اٌمب١ٔٛٔخ فٟ رقشفبرٙب ٚػذ اعزغالي اٌغٍطبد إٌّّٛؽخ ٌٙ

 ؟ دٞ ثٙب اٌٝ اٌخشٚط ػٓ رٌه اٌّجذأأٔؾطزٙب اٌّخزٍفخ، ٚاٌزٟ ٠ئ

                                                      

، 2007( د. دمحم رفعت عبج الؽىاب: القزاء اإلداري، دار الجامعة الججيجة، اإلسكشجرية، 1)
 .13ص
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ٌإلعبثخ ػٓ رٌه ٔمٛي ال ثذ ِٓ ٚعٛد ٚع١ٍخ رزّزغ ثبٌؾ١بد٠خ ٚاالعزمالي       

رشالت ػًّ اإلداسح، ِٓ ٚعٛد أٞ رؤص١ش ٌإلداسح ػ١ٍٙب، ٚ٘زٖ اٌٛع١ٍخ ٟ٘ 

ة اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ رؾىُ ػًّ اٌمنبء، اٌزٞ ٠شالت ػًّ اإلداسح، ار أْ اٌّجبد

غزمً رأْ  ، اٌزٞ ٠ؼٕٟ،٘ٛ ِجذأ اٌفقً ث١ٓ اٌغٍطبد ،اٌغطبد اٌؼبِخ فٟ اٌذٌٚخ

اٌزٟ أعٕذ٘ب ا١ٌٙب  زٙبفٟ ِجبؽشح ٚظ١ف اٌؼبِخ وً عٍطخ ِٓ عٍطبد اٌذٌٚخ

٠غٛص ألٞ ِّٕٙب االػزذاء ػٍٝ ٚظ١فخ اٌغٍطبد ال  ار، ٚاٌمبْٔٛ اٌذعزٛس

ٌٚٙزا اٌّجذأ ِذٌٛالْ أؽذّ٘ب  ،(0)فبرٙبأٚ رغبٚص ؽذٚد اخزقب ،األخشٜ

ػذَ اٌزذخً فٟ ٚ ،اٌغٍطبد أػنبء وً ِٓاعزمالي ػنٛٞ، اٌزٞ ٠مقذ ثٗ 

 اعزمالي٠ٚمقذ ثٗ األخشٜ، ٚا٢خش ِبدٞ أٚ ِٛمٛػٟ،  ؽئْٚ ثبلٟ اٌغٍطبد

رمزقش ٚظ١فخ اٌغٍطخ اٌزؾش٠ؼ١خ ػٍٝ عٓ  ، اروً عٍطخ ثّّبسعخ اخزقبفبرٙب

ٚظ١فخ اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ثّّٙخ رٕف١ز اٌمٛا١ٔٓ، أِب  اٌمٛا١ٔٓ، فٟ ؽ١ٓ رمزقش

اٌغٍطخ اٌمنبئ١خ رٕفشد ثّضاٌٚخ ٚظ١فزٙب اٌمنبئ١خ اٌزٟ رزّضً ثزطج١ك اٌمبْٔٛ 

عزمالي وً ِٓ عٍطبد أٞ ا ،(3)ػٍٝ إٌّبصػبد ٚاٌخقِٛبد اٌزٟ رشفغ ا١ٌٙب

شالجخ اٌذٌٚخ ػٓ األخشٜ، ِٚٓ ث١ٕٙب اٌغٍطخ اٌمنبئ١خ، ٚ٘زا األِش ٠ز١ؼ ٌٙب ِ

ً ػٓ ِجذأ  ػًّ اإلداسح، ٚاٌغبء ِب فذس ػٕٙب ِٓ لشاساد اداس٠خ رّضً خشٚعب

 اٌّؾشٚػ١خ.

ث١ٓ اٌمنبء اٌّؼزّذ ف١ٙب، ٚرخزٍف اٌذٚي ف١ّب ث١ٕٙب ثؾؤْ إٌظبَ اٌمنبئٟ     

ٚعٛد عٙخ لنبئ١خ ٚاؽذح فٟ  ثبألٚي،اٌّٛؽذ، ٚاٌمنبء اٌّضدٚط، ار ٠مقذ 

عٛاء  ،إٌّبصػبد ع١ّغرزٌٛٝ اٌفقً فٟ  اٌذٌٚخ ٟ٘ عٙخ اٌمنبء االػز١بدٞ،

، ٚ٘زا إٌٛع ٘ٛ اٌغبئذ فٟ أىٍزشا أٚ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ اإلداسح ف١ّب ث١ُٕٙ، ث١ٓ األفشاد

، أِب إٌٛع اٌضبٟٔ ف١مقذ ثٗ ٚعٛد عٙزبْ (0)ٚوض١ش ِٓ اٌذٚي اٌزٟ أخزد ػٕٙب

لنبئ١زبْ ِغزمٍزبْ رز١ٌٛبْ اٌٛظ١فخ اٌمنبئ١خ، رخزـ األٌٚٝ ثبٌفقً فٟ 

ٕبصػبد اٌزٟ رٕؾؤ ث١ٓ األفشاد ف١ّب ث١ُٕٙ، أٚ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ اإلداسح ػٕذِب اٌّ

رزقشف ثٛففٙب فشداً ػبد٠بً، ٟٚ٘ عٙخ اٌمنبء اٌؼبدٞ، ٚاٌضب١ٔخ اٌزٟ رخزـ 

ثبٌفقً فٟ إٌّبصػبد اٌمنبئ١خ راد اٌطبثغ اإلداسٞ، أٞ اٌزٟ رىْٛ ث١ٓ األفشاد 

                                                      

 .99ص  ،1966 القاىخة،، ( د. فؤاد العطار: القزاء اإلداري، دار الشيزة العخبية1)
: الشعػ الدياسية، مطابع دار الحكسة للطباعة والشذخ، السؽصل، ( د. دمحم كاظػ السذيجاني2)

 -: مبجأ استقالل القزاء جسيل مرطفى االتخوشي . نقال عؼ سيبان116، ص 1991
، 2003ة الحقؽق، جامعة السؽصل، دراسة دستؽرية مقارنة، رسالة ماجدتيخ، كلي

 .11ص
، 1985ت الجامعية، اإلسكشجرية، د. ماجج راغب الحلؽ: القزاء اإلداري، دار السطبؽعا (1)

 .73ص
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، (0)ٓ األؽخبؿ اٌؼبِخ رارٙبٚاإلداسح ػٕذِب رزقشف ثٛففٙب عٍطخ ػبِخ، أٚ ث١

ٚ٘زا األخ١ش ٘ٛ اٌّؼّٛي ثٗ فٟ فشٔغب، ٚاٌىض١ش ِٓ اٌذٚي اٌزٟ أخزد ػٕٙب، 

 .   (3)ِٕٚٙب اٌؼشاق

ٚاٌغئاي ٕ٘ب: ً٘ رخنغ أػّبي أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ فٟ ِٛمٛع      

 ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد فٟ اٌؼشاق ٌشلبثخ اٌمنبء ؟  

نجو اإلداسٞ فٟ اٌؼشاق رؼذ لشاساد ٌإلعبثخ ػٓ رٌه اْ اعشاءاد اٌ     

اداس٠خ، ٚثبٌزبٌٟ فبْ ٘زٖ إٌّبصػبد رخنغ ٌٛال٠خ اٌمنبء اإلداسٞ وْٛ اٌؼشاق 

ِٓ اٌذٚي اٌزٟ رؤخز ثبٌمنبء اٌّضدٚط وّب اعٍفٕب، ٚثؾؤْ سلبثخ اإلداسٞ فٟ 

اٌؼشاق ػٍٝ إٌّبصػبد إٌبؽئخ رٍه اإلعشاءاد فبْ اٌّؾشع اٌؼشالٟ لذ أخشط 

ػبد ٌٛال٠خ اٌمنبء اإلداسٞ، ٌُٚ ٠ىزفٟ اٌّؾشع ثزٌه فمو ثً أٔٗ فٟ رٍه إٌّبص

ظً لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد إٌبفز لذ ٔـ ػٍٝ أؾبء ِؾبوُ عضاء خبفخ رؾىً 

ٌٙزا اٌغشك ِٕٚؼ أ١ِٓ اٌؼبفخ ِٚذساء اٌجٍذ٠بد فالؽ١خ لبمٟ عٕؼ ٌٍٕظش 

ػٍٝ رٌه فبٔٗ فٟ فٟ رٍه إٌّبصػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزغبٚص ػٍٝ أِٛاي اٌذٌٚخ، ػالٚح 

ٚاٌزؼٍك ثبصاٌخ  3000( ٌغٕخ 052ظً لشاس ِغٍظ ل١بدح اٌضٛسح إٌّؾً سلُ )

اٌزغبٚصاد فمذ ِٕغ اٌمنبء ثىبفخ أٔٛاػٙب ِٓ إٌظش فٟ إٌّبصػبد إٌبؽئخ ػٓ 

 .(2)رطج١ك رٌه اٌمشاس

ٚ٘زا اٌّٛلف غ١ش ِٛفك ِٓ اٌّؾشع اٌؼشالٟ، ألْ اإلداسح سثّب رزؼغف      

برٙب، وّب أٔٙب عزىْٛ لذ رؾشسد ِٓ أٚي رٍه اٌم١ٛد اٌٛاسدح ػٍٝ اعزؼّبي عٍط

اعشاءارٙب رٍه، ٌزٌه ٔذػٛ اٌّؾشع اٌٝ اخنبع رٍه إٌّبصػبد ٌشلبثخ اٌمنبء 

اإلداسٞ ِٓ رؾم١ك ٔٛع ِٓ اٌزٛاصْ ث١ٓ اعشاءاد عٍطبد اٌنجو اإلداسٞ، 

ٌغبدح  ٚاٌنّبٔبد اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب األفشاد فٟ ٘زا اٌغبٔت، ٚرٌه إلػبدرٙب

 اٌّؾشٚػ١خ فٟ ؽبٌخ اٌخشٚط ػٕٙب.   

 
                                                      

، الجامعة 5طنجيب خلف احسج، و د. دمحم علي جؽاد كاظػ: القزاء اإلداري،  ( د.1)
  .59، ص 2016السدتشرخية، كلية القانؽن، بغجاد،

 1989لدشة  106بسؽجب القانؽن رقػ  1989( أخح العخاق بالقزاء السددوج في عام 2)
، علسًا أن 1979لدشة  65ن مجلذ شؽرى الجولة العخاقي قانؽن التعجيل الثاني لقانؽ 

العخاق قج أنذأ مجلذ دولة مدتقل عؼ وزارة العجل، وعؼ مجلذ القزاء األعلى، 
لدشة  71واعتبخه سلطة قزائية مدتقلة، بسؽجب قانؽن مجلذ الجولة العخاقي رقػ 

2017 . 
السعجل،  1964لدشة  165ات رقػ ( مؼ قانؽن إدارة البلجييشعخ السادة )الخابعة والتدعؽن  (3)

 . 2001لدشة  154( السخقػ قخار مجلذ قيادة الثؽرة )السشحلمؼ والفقخة )تاسعًا( مؼ 
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 انفرع انثبوً
 انمٍىد ادلطخمذة مه احلمىق واحلرٌبث راحهب

ِٓ ث١ٓ اٌم١ٛد األخشٜ اٌزٟ رشد ػٍٝ اعشاءاد اٌنجو اإلداسٞ اٌّزؼٍمخ      

ار أْ رٍه اٌؾمٛق ٌُ رؼذ ثبصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد ٟ٘ فىشح اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد رارٙب، 

ً ػٓ هش٠ك اػزشاف رمزقش ػٍٝ اٌقؼ١ذ  اٌذاخٍٟ، ثً افجؼ ٌٙب ثؼذاً د١ٌٚب

 افذاسرغغذد فٟ ٚاٌزٟ اٌؼٙٛد ٚاٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ ثؾمٛق ٚؽش٠بد اإلٔغبْ 

ِٓ  األٌٚٝاٌزٞ ٠ّضً اٌخطٛح  ،0828ؼبَ ٌ اإلٔغبْاٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق  اإلػالْ

عبء  ، ار(0)خطٛاد إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ػٍٝ هش٠ك رؼض٠ض ؽمٛق اإلٔغبْ ٚؽّب٠زٙب

 اإلٔغب١ٔخ األعشح أػنبءثبٌىشاِخ اٌّزؤفٍخ ٌىبفخ  اإللشاسْ ا) اإلػالِْمذِخ  فٟ

٠ؾىً األعبط اٌزٞ رمَٛ ػ١ٍٗ  أّبثؾمٛلُٙ اٌّزغب٠ٚخ اٌزٟ ال ٠ّىٓ اٌزقشف ثٙب 

 .(ؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌغالَ فٟ اٌؼبٌُاٌ

وّب أفجؾذ رٍه اٌؾمٛق ِٚٓ ث١ٕٙب ؽك اإلٔغبْ فٟ اٌغىٓ ِٓ اٌّجبدة      

ػٍٝ ٌٍذٚي رؾشؿ غبٌج١خ اٌذعبر١ش اٌّؼبفشح  ثذأد فٟ ٘زا اٌّغبيٛس٠خ، فاٌذعز

ّجبدة األعبع١خ اٌزٟ ٠ؾشؿ ثؼل اٌ، دعبر١ش٘برنّٓ د٠جبعخ أٚ ِمذِخ  أْ

، (3)ػ١ٍٙب اٌّغزّغ، ٚثؾىً أعبعٟ ِب ٠ؾشؿ ػ١ٍٗ اٌؾؼت ِٓ ؽمٛق ٚؽش٠بد

غبْ ِٓ ؽمٛق ٚؽش٠بد اإلٔ 3005ٚف١ّب ٠زؼٍك ثّٛلف دعزٛس اٌؼشاق ٌغٕخ 

راد اٌقٍخ ثبٌغىٓ، فمذ ٔـ ػٍٝ رٌه فٟ ػذح ِٛاد، ار ٔـ فٟ اٌجبة اٌضبٟٔ 

/ صب١ٔبً( اٌزٟ رٕـ 02)اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد( ػٍٝ ؽشِخ اٌّغىٓ ٚرٌه فٟ اٌّبدح )

ػٍٝ )صب١ٔبً: ؽشِخ اٌّغبوٓ ِقٛٔخ، ٚال ٠غٛص دخٌٛٙب أٚ رفز١ؾٙب أٚ اٌزؼشك 

( ػٍٝ ؽك اٌفشد 32ـ فٟ اٌّبدح )ٌٙب اال ثمشاس لنبئٟ، ٚٚفمبً ٌٍمبْٔٛ(، وّب ٔ

فٟ اٌٍّى١خ، ار عبء فٟ اٌفمشح )صب١ٔبً( ِٕٙب ػٍٝ )ال ٠غٛص ٔضع اٌٍّى١خ اال 

ألغشاك إٌّفؼخ اٌؼبِخ ِمبثً رؼ٠ٛل ػبدي ٠ٕٚظُ رٌه ثمبْٔٛ(، فٟ ؽ١ٓ 

ٔقذ )اٌفمشح صبٌضبً/أ( ِٓ اٌّبدح رارٙب ػٍٝ )ٌٍؼشالٟ اٌؾك فٟ اٌزٍّه فٟ أٞ 

..(، أِب ف١ّب ٠زؼٍك )ثبٌؾش٠بد( فمذ عبءد ػذح ِٛاد رٕـ ِىبْ فٟ اٌؼشاق ..

ػٍٝ اٌؾش٠بد اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب اإلٔغبْ ِٕٚٙب ؽش٠خ اٌغىٓ، ٚلذ رٕبٌٚذ رٌه اٌّبدح 

/ أٚالً( فمذ ٔقذ ػٍٝ )ؽش٠خ اٌغىٓ(، ار عبء ف١ٙب ِب ٔقٗ ) ٌٍؼشالٟ ؽش٠خ 22)

 اٌزٕمً ٚاٌغفش ٚاٌغىٓ داخً اٌؼشاق ٚخبسعٗ(.   

                                                      

( قادري عبج العديد: حقؽق اإلندان في القانؽن الجولي والعالقات الجولية، دار ىؽمة 1)
 .113ص2002للطباعة والشذخ والتؽزيع، الجدائخ،

، دار الفكخ العخبي، 1ؽانب الجستؽرية لحقؽق اإلندان، ط( د. محي شؽقي احسج: الج2)
 . 258، ص1986القاىخة 
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ً ل١ذاً ػٍٝ ٚاٌغئا      ي ٕ٘ب: ً٘ رؼذ رٍه إٌقٛؿ اٌذعزٛس٠خ اٌزٟ روشٔب٘ب آٔفب

عٍطبد اٌنجو ٚاعشاءارٙب اٌّزؼٍمخ ثبصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد، أٚ ثزؼج١ش أدق ً٘ أْ 

 ؟ رزؼبسك ِغ رٍه إٌقٛؿ اٌذعزٛس٠خ اعشاءاد اٌنجو اإلداسٞ

ٟ ٌإلعبثخ ػٓ رٌه أٔٗ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚعٛد رٍه إٌقٛؿ اٌذعزٛس٠خ اٌز     

رؾ١ش ؽش٠خ اٌغىٓ ٚاٌزٍّه ٚاٌٍّى١خ اٌخبفخ، اال أْ رٌه ١ٌظ ػٍٝ اهاللٗ، 

ثّؼٕٝ أْ ٌٍفشد وبًِ اٌؾش٠خ فٟ اٌغىٓ ٚاٌزٍّه، ثً ٠غت أْ ٠ىْٛ رٌه ػٍٝ 

ٚفك اٌمٛا١ٔٓ إٌّظّخ ٌزٍه اٌؾمٛق ِٚٓ ث١ٕٙب اٌؾك فٟ اٌغىٓ، وّب أٔٗ ػٍٝ 

س٠خ أخشٜ رئوذ اٌشغُ ِٓ رٍه إٌقٛؿ اٌذعزٛس٠خ فمذ عبءد ٔقٛؿ دعزٛ

ػٍٝ ػذَ عٛاص أْ ٠ىْٛ اعزؼّبي اٌفشد ٌزٍه أٞ رؼبسك ِغ إٌقٛؿ 

 اٌذعزٛس٠خ أٚ اٌمٛا١ٔٓ، ِٚٓ ث١ٓ رٍه إٌقٛؿ ِب ٠زؼٍك ثؾشِخ األِٛاي اٌؼبِخ

ٌألِٛاي اٌؼبِخ ؽشِخ، ٚؽّب٠زٙب ٚاعت ػٍٝ /أٚالً( ػٍٝ )32ار ٔقذ اٌّبدح )

ٓ ِٓ اٌغىٓ اٌؼؾٛائٟ، وً ِٛاهٓ(، ٚثخقٛؿ رٌه ٠غت اٌز١١ّض ث١ٓ ٔٛػ١

ف١ّب ارا وبْ رغبٚص ػٍٝ أسامٟ اٌذٌٚخ ففٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ فبْ اعشاءاد اٌنجو ال 

ً ٌٕـ اٌّبدح  رزؼبسك ِغ ؽش٠خ اٌغىٓ اٌزٟ ٔـ ػ١ٍٙب اٌذعزٛس، ٚرٌه رطج١مب

/أٚالً(، ٚ٘زا ال ٠ّضً ل١ذاً ػٍٝ رٍه اإلعشاءاد ٚال ٠م١ذ ِٓ ؽش٠خ اإلداسح فٟ 32)

عشاءاد ٌؾّب٠خ أِٛاي اٌذٌٚخ، أِب ارا وبْ اٌغىٓ فٟ أسامٟ ارخبر ِب ٠ٍضَ ِٓ ا

ال رؼٛد ٍِى١زٙب ٌٍذٌٚخ، ف١غت ػٍٝ اإلداسح اٌزم١ذ ثزٍه إٌقٛؿ اٌذعزٛس٠خ، 

ٚاٌّغؤٌخ اٌضب١ٔخ ٟ٘ أْ اٌذعزٛس لذ ٔـ ػٍٝ ػذَ االػزذاء ػٍٝ ؽشِخ اٌّغىٓ 

ً ػٍٝ  أٚ اٌزؼشك اال ػٍٝ ٚفك اٌمبْٔٛ، ٚلذ ٔقذ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ روشٔب٘ب آٔفب

اِىب١ٔخ اٌزؼشك ٌزٍه اٌؾش٠خ ارا ِب رّذ ِخبٌخ اٌمٛا١ٔٓ إٌّظّخ ٌٍغىٓ، 

ٚثبٌزبٌٟ رغزط١غ أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ ارخبر اعشاءارٙب فٟ ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد 

ؽش٠طخ ػذَ اٌزؼغف فٟ اعزؼّبي اٌغٍطخ ِٚٓ صُ اٌزم١ذ ثٕقٛؿ اٌذعزٛس 

 ٚاٌمبْٔٛ، ٚػذَ اٌخشٚط ػّٕٙب. 

ٚثّٛعت ٘زٖ إٌظش٠خ )اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد(، أٔٗ عبٔت ِٓ اٌفمٗ، ٠ٚشٜ       

٠غت أْ ٠زُ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌؾش٠بد األعبع١خ ٚاٌؾش٠بد اٌضب٠ٛٔخ، ار رىْٛ اٌؾش٠خ 

ِٓ إٌٛع األٚي ػٍٝ ؽغت أ١ّ٘زٙب اٌغ١بع١خ أٚ االلزقبد٠خ أٚ االعزّبػ١خ، ػٍٝ 

ٕ٘بن ِٓ اٌؾش٠بد اٌزٟ  ٚفك اٌّجبدة اٌّغزمشح ٌذٜ اٌّغزّغ، ٚثٕبًء ػٍٝ رٌه فبْ

رؼذ أعبع١خ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ػذَ رذخً اٌّؾشع فٟ رٕظ١ّٙب ٚرؾذ٠ذ ِنّٛٔٙب، 

 .(0)وٛٔٙب ال رمجً ثطج١ؼزٙب ِضً رٌه اٌزذخً، ِٕٚٙب ؽش٠خ اٌؼم١ذح ٚؽشِخ اٌّغبوٓ

                                                      

. 175، ص1963، 1ة العلؽم اإلدارية، عد. محسؽد حلسي: تجرج القؽاعج القانؽنية، مجل (1)
حبيب إبخاىيػ حسادة الجليسي: حجود سلطة الزبط اإلداري في العخوف نقاًل عؼ 
، 2007دكتؽراه، كلية القانؽن، جامعة بابل،  دراسة مقارنة، أطخوحة -العادية" 
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ٚلذ عبءد ثؼل أؽىبَ اٌمنبء اإلداسٞ اٌؼشالٟ ٌزٛوذ رٌه، ار لنذ       

ٙب لذ أٚعجذ رؾم١ك اٌّغبٚاح ث١ٓ األفشاد فٟ ِؾىّخ اٌمنبء اإلداسٞ )فبٔ

اعشاءاد اٌنجو اإلداسٞ، ٌزا فمذ لنذ ِؾىّخ اٌمنبء اإلداسٞ اٌٝ اٌغبء 

اٌمشاس اإلداسٞ اٌّزنّٓ سفل ِٕؼ اؽذ األؽخبؿ اعبصح ثٕبء ٚؽفع اٌطٍت 

اٌّمذَ ِٓ لجٍٗ، ثؼذ ِب رج١ٓ ٌٍّؾىّخ ثؤْ اٌغٙخ اإلداس٠خ اٌّخزقخ لذ ِٕؾذ 

بثمخ ٌؾخـ آخش ػٍٝ لطؼخ األسك اٌّغبٚسح، ٚرٌه ِب رؤوذ ِٓ اعبصح ثٕبء ع

اٌىؾف اٌزٞ أعشرٗ اٌّؾىّخ ثّؼشفخ اؽذ اٌخجشاء اٌّغبؽ١ٓ، ٚاالهالع ػٍٝ 

ً ٌغشك اٌجٕبء ػٍٝ اٌمطؼخ اٌّغبٚسح  اإلعبصح اٌزٟ ِٕؾزٙب اٌغٙخ اإلداس٠خ عبثمب

ٌّذػٟ اعبصح ألسك اٌّذػٟ، األِش اٌزٞ ٠غؼً ِٓ اِزٕبع اٌغٙخ اإلداس٠خ ثّٕؼ ا

ً فٟ اإلعشاءاد اٌقبدسح ثٙزا اٌخقٛؿ، ِّب ٠ٛعت اٌغبء اٌمشاس  اٌجٕبء رؼغفب

 .(0)(اإلداسٞ

ٚثٕبًء ػٍٝ ِب رمذَ ٔخٍـ اٌٝ اٌمٛي ثؤْ اٌؾّب٠خ اٌذعزٛس٠خ ٚاٌزؾش٠ؼ١خ 

ٌٍؾش٠بد اٌؼبِخ، رّضً ل١ذاً ػٍٝ اعشاءاد أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ فٟ ِٛاعٙخ 

اً ِم١ذح ٌغٍطبد اٌنجو اإلداسٞ عٛاء وبٔذ رٍه اٌؼؾٛائ١بد، ٚأْ ٕ٘بن ؽذٚد

اٌؾذٚد ٔبعّخ ػٓ هج١ؼخ ػًّ اٌنجو اإلداسٞ ِٚشٚٔخ فىشح إٌظبَ اٌؼبَ، أٚ 

وبٔذ ٔبرغخ ػٓ فىشح اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد رارٙب، اال أْ رٍه اٌم١ٛد ٠غت أْ رؾٛي 

دْٚ رذخً أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ فٟ رؾم١ك ٘ذفٙب فٟ ؽّب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ، 

خ أْ رؼًّ رٍه األعٙضح ػٍٝ رؾم١ك ٔٛع ِٓ اٌزٛاصْ ث١ٓ ؽّب٠خ اٌؾمٛق ؽش٠ط

ٚاٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ عٙخ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ إٌظبَ اٌؼبَ ِٓ عٙخ أخشٜ، ِّب 

و اإلداسٞ ٌشلبثخ ٠زطٍت خنٛع رٍه اإلعشاءاد اٌزٟ رمَٛ ثٙب أعٙضح اٌنج

 .اٌمنبء اإلداسٞ

 تـاخلبمت
أْ ٔغغً أُ٘ ِب رٛفٍٕب ا١ٌٗ ِٓ  ثؼذ أْ أز١ٕٙب ِٓ ثؾضٕب، ال ثذ ٌٕب

اعزٕزبعبد، ٚاٌّمزشؽبد اٌزٟ ٔؤًِ أْ رغذ هش٠مبً ٌٍزطج١ك، ثّب ٠ّىٓ اإلداسح ِٓ 

 ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد ٚاٌؾذ ِٕٙب، ٚوّب ٠ٍٟ: 

 ٌمذ رٛفٍٕب اٌٝ ػذح اعزٕزبعبد ٟ٘ وّب ٠ؤرٟ:  أولا: الستُتبجبد:

عبئً ٠ّىٓ رغزؼٍّٙب ٕ٘بن ػذح ٚعبئً ٠ّىٓ ألعٙضح اٌنجو اإلداسٞ ػذح ٚ .0

 ٌّٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد، ٚاٌؾذ ِٕٙب.
ألعٙضح اٌنجو اإلداسٞ ارخبر ػذح اعشاءاد ٚلبئ١خ أٚ ػالع١خ، ٔـ ػ١ٍٙب  .3

اٌّؾشع اٌؼشالٟ، ٌّٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد ٚاٌجؼل ِٕٙب ٌٗ رؤص١ش وج١ش، 

 ٚاٌجؼل ا٢خش رؤص١ش٘ب ِؾذٚد. 

                                                      

، حبيب إبخاىيػ حسادة عؼنقاًل  9/9/200في  2000/قزاء إداري/29( القخار رقػ 1)
 .223، مرجر سابق، ص الجليسي
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ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد ٘ٛ  ِٓ ث١ٓ اإلعشاءاد اٌٛلبئ١خ اٌزٟ ٠ىْٛ ٌٙب رؤص١ش فٟ .2

)اٌزشخ١ـ(، )ٚاٌؾظش(، ٚرٌه ثٛعٛة اٌؾقٛي ػٍٝ ِٛافمخ اٌغٙبد 

اٌّخزقخ فٟ اٌجٕبء لجً ِجبؽشرٗ، ِٕٚؼٗ ِٓ االعزّشاس فٟ اٌجٕبء فٟ ؽبٌخ 

رغبٚص اإلداسح ٚاٌجٕبء غ١ش األفٌٟٛ ٚػذَ ؽقٌٛٗ ػٍٝ ِٛافمخ اٌغٙخ 

 اٌّخزقخ.
غ١ؼ١خ ثٛففٙب ِٓ اإلعشاءاد ٌُ ٠ٕـ اٌّؾشع اٌؼشالٟ ػٍٝ اٌؾٛافض اٌزؾ .2

اٌٛلبئ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٍغؤ ا١ٌٙب أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ، ٌّٚب ٌٙب رؤص١ش وج١ش 

ً سثّب ٠ذفغ األفشاد اٌٝ ػذَ  فٟ ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد ٚرّضً ػبِالً رؾغ١ؼ١ب

 االعزّشاس فٟ ثٕبء اٌؼؾٛائ١بد، ٚاٌزم١ًٍ ِٕٙب.
ب أعٙضح اٌنجو اإلداسٞ، فمذ ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبإلعشاءاد اٌؼالع١خ اٌزٟ رزخز٘ .5

ٔـ اٌّؾشع اٌؼشالٟ ػٍٝ ػذح اعشاءاد، ِٕٙب اٌغضاءاد اٌغٕبئ١خ، 

 ٚاٌّزّضٍخ ثبٌغشاِخ أٚ اٌؾجظ ٌّٓ ٠ّزٕغ ػٓ سفغ اٌزغبٚص ػٍٝ أِٛاي اٌذٌٚخ.
ِٚٓ اٌغضاءاد اإلداس٠خ اٌزٟ ٔـ ػ١ٍٙب اٌّؾشع اٌؼشالٟ ٟ٘ اٌغشاِخ  .6

ذَ اِزضبي اٌّزغبٚص ٌمشاساد اٌنجو اٌزٙذ٠ذ٠خ ٚاٌغشاِخ اإلداس٠خ فٟ ؽبٌخ ػ

 اإلداسٞ فٟ اصاٌخ اٌزغبٚص ػٍٝ أسامٟ اٌذٌٚخ، أٚ اٌجٕبء دْٚ رشخ١ـ.
ِٓ أُ٘ اإلعشاءاد اٌؼالع١خ اٌزٟ ٔـ ػ١ٍٙب اٌّؾشع إلصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد،  .2

٘ٛ سفغ اٌزغبٚص ِٓ لجً اإلداسح ٚػٍٝ ٔفمخ اٌؾخـ اٌّزغبٚص، ٚفٟ ؽبٌخ 

جظ اٌّزغبٚص، ٚ٘زا ٠ؾغت ٌٍّؾشع اٌؼشالٟ ػذَ دفغ ِجٍغ اٌزغبٚص فغ١زُ ؽ

 فٟ رّى١ٓ اإلداسح ِٓ ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد. 
ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌم١ٛد اٌزٟ رشد ػٍٝ عٍطبد ٚاعشاءاد اٌنجو اإلداسٞ فٟ  .8

ِٛاعٙخ اٌؼؾٛائ١بد، ٟ٘ ػذَ خنٛع اعشاءارٙب رٍه ٌشلبثخ اٌمنبء 

ّب١ٌخ رؼغف اإلداسٞ، ٚ٘زا ٠مًٍ ِٓ اٌنّبٔبد اٌّمشسح ٌألفشاد رغبٖ اؽز

 اإلداسح فٟ اعشاءارٙب. 
ا: انًمتشحبد:  ثٕبء ػٍٝ االعزٕزبعبد اٌزٟ أٚسدٔب٘ب ٔمزشػ ا٢رٟ: حبَيب

ٔذػٛ اٌّؾشع اٌؼشالٟ اٌٝ إٌـ ػٍٝ اٌؾٛافض اٌزؾغ١ؼ١خ ثٛففٙب اعشاء  .0

ٚلبئٟ، ٚرّضً أداح ٠ّىٓ أْ رغُٙ ثؾىً وج١ش فٟ اصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد أٚ اٌؾذ 

 ِٕٙب.

اخنبع إٌّبصػبد اٌّزؼٍمخ ثبصاٌخ اٌؼؾٛائ١بد ٌشلبثخ ٔذػٛ اٌّؾشع اٌٝ  .3

اٌمنبء اإلداسٞ ٌزؼض٠ض مّبٔبد األفشاد رغبٖ اؽزّب١ٌخ رؼغف أعٙضح 

 اٌنجو اإلداسٞ. 

ٔذػٛ اٌّؾشع اٌؼشالٟ اٌٝ ِٕؼ اإلداسح اٌؾك فٟ اٌزٛعٗ اٌٝ اٌمنبء ٌغشك  .2

بي ػذَ فٟ ؽاٌضاَ اٌّزغبٚص٠ٓ ثبصاٌخ رغبٚصارُٙ ٚاٌّزّضٍخ ثبٌؼؾٛائ١بد، 

   .عذٜٚ اإلعشاءاد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٍغؤ ا١ٌٙب عٛاء اٌٛلبئ١خ أٚ اٌؼالع١خ 
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ع١ّب  الٚ ،اػبدح إٌظش ثبٌمٛا١ٔٓ إٌّظّخ ٌٍغىٓ اٌٝٔذػٛ اٌّؾشع اٌؼشالٟ  .2

ٚرٚٞ اٌذخً اٌّؾذٚد  ،عى١ٕخ ٌٍّٛظف١ٓ أسامٟف١ّب ٠زؼٍك ثزخق١ـ لطغ 

 .ثجذي ِؾذٚد ِغ األخز ثآ١ٌخ اٌزمغ١و ثؼ١ذ األعً

 بدرـدلصا
 أولا: انكتت:

د. اؽّذ خٛسؽ١ذ ؽ١ّذٞ اٌّفشعٟ ٚ د. فذاَ ؽغ١ٓ ٠بع١ٓ اٌؼج١ذٞ:  .0

، ِىزجخ اٌمبْٔٛ اٌّمبسْ، ثغذاد، 0اٌٛع١ض فٟ اٌمنبء اإلداسٞ اٌؼشالٟ، ه

3002. 

، اٌؼبره ٌقٕبػخ اٌىزبة، 2آدَ ١٘ٚت إٌذاٚٞ: اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ، ه د. .3

 .3000اٌمب٘شح، 

أفٛي اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، ٔظش٠خ اٌؼًّ ٚاٌنجو د. عبِٟ عّبي اٌذ٠ٓ:  .2

 .0883اإلداسٞ، ثال داس ٔؾش، 

د. عؼذ اٌؼٍٛػ: ِجبدة اٌمبْٔٛ اٌؼبَ،)اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ، اٌمبْٔٛ اإلداسٞ(،  .2

 .0823ِطجؼخ اإلسؽبد، ثغذاد، 

، داس اٌفىش اٌؼشثٟ، 2، ه: ِجبدة اٌمبْٔٛ اإلداسٞد. ع١ٍّبْ دمحم اٌطّبٚٞ .5

 .0860 ،اٌمب٘شح

، داس اٌؼشاق ٌٍطجبػخ 0، ه0ؽبة رِٛب ِٕقٛس : اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، ند.  .6

 .0828ٚإٌؾش، ثغذاد، 

، داس اٌفىش اٌغبِؼٟ، 0د. ػبدي اٌغؼ١ذ دمحم أثٛ اٌخ١ش : اٌج١ٌٛظ اإلداسٞ، ه .2

 .3008اإلعىٕذس٠خ 

دساعخ رطج١م١خ ألعظ  –د. ػجذ اٌغٕٟ ثغ١ٟٛٔ ػجذ هللا: اٌمبْٔٛ اإلداسٞ  .8

داسٞ ٚرطج١مٙب فٟ ِقش، ِٕؾؤح اٌّؼبسف، اإلعىٕذس٠خ، ِٚجبدة اٌمبْٔٛ اإل

0880. 
 .ػجذ اٌغٕٟ ثغ١ٟٛٔ ػجذ هللا: اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، اٌذاس اٌغبِؼ١خ، اٌمب٘شح،  د

0886. 
  .ػجذ اٌغٕٟ ثغ١ٟٛٔ ػجذهللا : اٌمنبء اإلداسٞ، اٌذاس اٌغبِؼ١خ، ث١شٚد، د

0882. 
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 –اس٠خ غ١ش اٌّؾشٚػخ ػقبَ ٔؼّٗ اعّبػ١ً: اإلٌغبء اإلعجبسٞ ٌألٔظّخ اإلد .8

دساعخ ِمبسٔخ فٟ مٛء اٌمبْٔٛ ٚاالعزٙبد، ِىزجخ اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ث١شٚد، 

3002. 

د. ػٍٟ ؽغ١ٓ اٌخٍف ٚ د. عٍطبْ ػجذ اٌمبدس اٌؾبٚٞ: اٌّجبدة اٌؼبِخ  .00

 .3006فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، ؽشوخ اٌؼبره، اٌمب٘شح، 

ِٙذٞ ٠بع١ٓ  د. ػٍٟ دمحم ثذ٠ش ٚ د. ػقبَ ػجذ اٌٛ٘بة اٌجشصٔغٟ ٚ د. .00

اٌغالِٟ: اٌّجبدة اٌؼبِخ فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، ِذ٠ش٠خ داس اٌىزت ٌٍطجبػخ 

 .0882ٚإٌؾش، ثغذاد، 

 اٌمب٘شح،، د. فئاد اٌؼطبس: اٌمنبء اإلداسٞ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ .03
0866. 

فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٚاٌؼاللبد  اإلٔغبْؽمٛق : لبدسٞ ػجذ اٌؼض٠ض .02

 .3003،اٌغضائش، ٌٕؾش ٚاٌزٛص٠غداس ِ٘ٛخ ٌٍطجبػخ ٚا، اٌذ١ٌٚخ

د. ِبعذ ساغت اٌؾٍٛ : اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، داس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ،  .02

 .0888اإلعىٕذس٠خ، 
  .اس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، داٌمنبء اإلداسٞ: ِبعذ ساغت اٌؾٍٛد ،

 .0885، اإلعىٕذس٠خ

، 3د. ِب٘ش فبٌؼ ػالٚٞ اٌغجٛسٞ: اٌٛع١و فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، ه .05

 .3003، اٌّٛفً، ص١شاألداس اثٓ 
  ،ِب٘ش فبٌؼ ػالٚٞ: اٌمشاس اإلداسٞ، داس اٌؾىّخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، ثغذاد

0880. 

دمحم سفؼذ ػجذ اٌٛ٘بة: اٌمنبء اإلداسٞ، داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح،  د. .06

 .3002اإلعىٕذس٠خ، 

د. دمحم ؽش٠ف اعّبػ١ً ػجذ اٌّغ١ذ: اٌنجو اإلداسٞ فٟ اٌظشٚف  .02

 .0880، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، دساعخ ِمبسٔخ –االعزضٕبئ١خ 

، ِطجؼخ 3د. دمحم ػجذ اٌؾ١ّذ أثٛ ص٠ذ: اٌّشعغ فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، ه .08

 .3002اٌؼؾشٞ، اٌمب٘شح،
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د. دمحم فئاد ػجذ اٌجبعو: اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح،  .08

 .3006اإلعىٕذس٠خ، 

ٌؾىّخ ٌٍطجبػخ د. دمحم وبظُ اٌّؾٙذأٟ: إٌظُ اٌغ١بع١خ، ِطبثغ داس ا .30

 .0880ٚإٌؾش، اٌّٛفً، 

 –د. دمحم ِؾّٛد اٌشٚثٟ دمحم: اٌنجو اإلداسٞ ٚدٚسٖ فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ  .30

 .3002دساعخ ِمبسٔخ، ِىزجخ اٌمبْٔٛ ٚااللزقبد، اٌش٠بك ، 

: اٌغّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٍج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس، ِٕؾؤح اٌّؼبسف، د. ِؾّٛد اؽّذ هٗ .33

 .3002اإلعىٕذس٠خ، 

، 0رذسط اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ، ع د. ِؾّٛد ؽٍّٟ:  .32

0862. 

، داس اٌفىش 8اٌٛع١و فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ، ه :د. ػبهف ِؾّٛد اٌجٕب .32

 .222، ؿ0883اٌؼشثٟ، اٌمب٘شح، 

، داس 0د. ِؾٟ ؽٛلٟ اؽّذ: اٌغٛأت اٌذعزٛس٠خ ٌؾمٛق اإلٔغبْ، ه .35

 .0886اٌفىش اٌؼشثٟ، اٌمب٘شح 

، 5ه د. دمحم ػٍٟ عٛاد وبظُ: اٌمنبء اإلداسٞ، ٔغ١ت خٍف اؽّذ، ٚ  د. .36

 .3006اٌغبِؼخ اٌّغزٕقش٠خ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ، ثغذاد،

ا: انشسبئم والطبسيح انجبيعيخ:  حبَيب

 اؽّذ ػجذ اٌؼض٠ض اٌؾ١جبٟٔ: ِغئ١ٌٚخ اٌذٌٚخ ػٓ أػّبي اٌنجو اإلداسٞ فٟ .0

، و١ٍخ دساعخ ِمبسٔخ، أهشٚؽخ دوزٛساٖ -اٌظشٚف اٌؼبد٠خ فٟ اٌمبْٔٛ ا١ٌّٕٟ 

 .3005اٌمبْٔٛ، عبِؼخ ثغذاد، 

عٍطٟ أػّش: األ٘ذاف اٌؾذ٠ضخ ٌٍنجو اإلداسٞ، أهشٚؽخ دوزٛساٖ، و١ٍخ  .3

 .3006 – 3005اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، عبِؼخ رٍّغبْ، اٌغضائش، 

ؽذٚد عٍطخ اٌنجو اإلداسٞ فٟ اٌظشٚف  ؽج١ت اثشا١ُ٘ ؽّبدح اٌذ١ٌّٟ: .2

ٛساٖ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ، عبِؼخ ثبثً، ، أهشٚؽخ دوزدساعخ ِمبسٔخ - اٌؼبد٠خ"

3002. 
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: ٚعبئً اإلداسح إلصاٌخ اٌزغبٚص ػٍٝ روشٜ ػجبط ػٍٟ ٔبفش اٌذا٠ٕٟ .2

 .3005األِٛاي اٌؼبِخ، سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ اٌمبْٔٛ، عبِؼخ ثغذاد، 

عجٙبْ ػجذ هللا ٠ٛٔظ اٌطبئٟ: اٌم١ٛد اٌٛاسدح ػٍٝ عٍطبد اٌنجو اإلداسٞ  .5

دساعخ ِمبسٔخ، سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ اٌؾمٛق،  –ٚاٌشلبثخ اٌمنبئ١خ ػ١ٍٙب 

 .3000عبِؼخ رىش٠ذ، 

دساعخ دعزٛس٠خ  -: ِجذأ اعزمالي اٌمنبء ع١جبْ ع١ًّ ِقطفٝ االرشٚؽٟ .6

 .3002ِمبسٔخ، سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ اٌّٛفً، 
ا: انجحىث وانذساسبد :  حبنخب

عب١ٌت اٌمب١ٔٛٔخ د. اعّبػ١ً فؼقبع اٌجذ٠شٞ ٚ ؽٛساء ؽ١ذس اثشا١ُ٘: األ .0

دساعخ ِمبسٔخ، ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍخ اٌّؾمك  –ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس 

 .3002، 6، ِغٍذ 3اٌؾٍٟ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ، ع 

ا: انذسبتيش وانتششيعبد:   ساثعب

 .اٌّؼذي 0825ٌغٕخ  22سلُ  ٚاألث١ٕخٔظبَ اٌطشق  .0

 .اٌّؼذي 0850ٌغٕخ 20اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ .3

 اٌّؼذي. 0862ٌغٕخ  065لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد سلُ  .2

 .اٌّؼذي 0868ٌغٕخ  000لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ سلُ  .2

 .0820ٌغٕخ  22لبْٔٛ اٌزغغ١ً اٌؼمبسٞ سلُ  .5

 .0828ٌغٕخ  65ٌمبْٔٛ ِغٍظ ؽٛسٜ اٌذٌٚخ اٌؼشالٟ  .6

  .اٌٍّغٝ 0822ٌغّخ  000لبْٔٛ ٚصاسح اٌؼذي سلُ  .2

 .0880ٌغٕخ  082سلُ  لبْٔٛ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ اٌؼشال١خ .8

ٌمبْٔٛ ِغٍظ اٌذٌٚخ  لبْٔٛ اٌزؼذ٠ً اٌضبٟٔ 0888ٌغٕخ  006اٌمبْٔٛ سلُ  .8

 اٌؼشالٟ.

 3000ٌغٕخ  (052لشاس ِغٍظ ل١بدح اٌضٛسح )إٌّؾً( رٞ اٌشلُ ) .00

 . ٚاٌخبؿ ثبصاٌخ اٌزغبٚصاد ػٍٝ اٌؼمبساد اٌؼبئذح ٌٍذٌٚخ ٚاٌجٍذ٠بد
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 .3005دعزٛس عّٙٛس٠خ اٌؼشاق ٌؼبَ  .00

 .إٌبفز 3005ٌغٕخ  08اسح اٌؼذي سلُ لبْٔٛ ٚص .03

 اٌّؼذي. 3008ٌغٕخ  30لبْٔٛ اٌّؾبفظبد غ١ش إٌّزظّخ فٟ ال١ٍُ سلُ  .02

 .3003ٌغٕخ  22سلُ اٌؼشال١خ لبْٔٛ ٚصاسح اإلػّبس ٚاإلعىبْ  .02

 . 3002ٌغٕخ  20لبْٔٛ ِغٍظ اٌذٌٚخ اٌؼشالٟ سلُ  .05
 

 

 

 

 


