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                              ادلستخلص
ٜعترب ايدفع بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ َٔ ايدفٛع اييت ال تٓاقؼ ادسا٤ات اـص١َٛ 

دع٣ٛ االيػا٤، ٚمبا إ صدٚز ايكساز ٚامنا ؽتص مبد٣ تٛافس ايػسٚط املطًٛب١ يكبٍٛ 
٤ زد دع٣ٛ االيػا٤ طاايٓٗا٥ٞ َٔ ايػسٚط ايٛادب تٛافسٖا يف دع٣ٛ االيػا٤، يريو ميهٔ يًك

اال إ ٖٓاى طا٥ف١ َٔ ايكسازات ميهٔ ايطعٔ بٗا بطبب تستٝبٗا اذا ٚدٗت يكساز غري ْٗا٥ٞ، 
ساز ايٓٗا١ٝ٥ نٕٛ ٖرٙ ايكسازات اثسًا قاًْْٛٝا عل صاسب املصًش١ بايسغِ َٔ عدّ اصداز ايك

ٜصح ايدفع بعدّ  يػا٥ٗا ٚالهٔ يصاسب املصًش١ تكدِٜ ايطعٔ ب ، عٓدٖا ميداز٠ًَص١َ يإل
 قبٍٛ ايطعٔ عًٝٗا اَاّ ايكطا٤ االدازٟ.

 ،ايطعٔ بايكساز االضتػازٟ، ايطعٔ بايعٌُ االدازٟ يف دع٣ٛ االيػا٤ -:ايهًُات املفتاس١ٝ
 االيػا٤. ايدفع بعدّ ايكبٍٛ يف دع٣ٛ
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Abstract  

The issuance of the final decision is one of the 

conditions that must be met in the cancellation lawsuit. 

Therefore, the judiciary can reject the cancellation lawsuit if 

it is directed to an infinite decision, but there is a range of 

decisions that can be appealed because of its arrangement 

having a legal effect against the stakeholder despite the 

failure to issue the final decision, as these decisions are 

binding For management, then the stakeholder can file an 

appeal to cancel it, and it is not valid to not accept the appeal 

against it before the administrative court. 
Key word:- The Defense not object, Objection to the 

advisory decision, Appealing the administrative decision.   

 ةـادلقذم
يٝعٗس بػهً٘ ايٓٗا٥ٞ ٜٚهٕٛ َٛضع  عدٜد٠ إ إصداز ايكساز االدازٟ ميس مبساسٌ

ايتٓفٝر يًػا١ٜ اٚ اهلدف ايرٟ اصدز َٔ ادً٘، يريو تطبل إصداز ايكساز االدازٟ اعُاٍ 
ؼطري١ٜ ٜٓتر عٓٗا ايكساز بطبٝعت٘ ايٓٗا١ٝ٥ ٜٚهٕٛ عٓد٥ر َٛضع ايطعٔ ب٘ اَاّ قانِ 

ٚبٗرا ال ميهٔ يًكاضٞ االدازٟ إ ٜٓعس بايطعٔ جملسد عٌُ ممٗد إلصداز ايكطا٤ االدازٟ، 
ايكساز االدازٟ، ٚع٢ً ٖرا االضاع ال ميهٔ يًكطا٤ االدازٟ ايٓعس باألعُاٍ ايتشطري١ٜ 
إلصداز ايكساز االدازٟ ايٓٗا٥ٞ، يف سني َٝص ايفك٘ بني االعُاٍ ايتشطري١ٜ اييت ال اثس قاْْٛٞ 

١ اييت ٜهٕٛ ذات اثس قاْْٛٞ ٚتدخٌ ضُٔ االعُاٍ ايتٓفٝر١ٜ اييت هلا ٚاالعُاٍ ايتشطريٜ
متٗد إلصداز ايكساز بصٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥، ٚنريو اؿاٍ بايٓطب١ يًكسازات املتعًك١ باإلدسا٤ات 

ايطبٝع١  الْتفا٤ايداخ١ًٝ يًُسافل ايعا١َ. يرا ضٓبشح يف ٖرا اؾاْب ايدفع بعدّ ايكبٍٛ 
طعٕٛ فٝ٘، ٚنريو ضٓبشح ايدفع بعدّ ايكبٍٛ يتعًل ايكساز از االدازٟ املايكا١ْْٝٛ يًكس

 -:ًُسافل ايعا١َ  ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞباإلدسا٤ات ايداخ١ًٝ ي
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 اٚاًل : ا١ُٖٝ ايبشح

ؼتٌ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًكسازات االداز١ٜ أ١ُٖٝ نبري٠ يف ايطعٔ بايكساز االدازٟ  
ًب صدٚز ايكساز االدازٟ بصٝػت٘ نٕٛ قٛاْني فًظ ايدٚي١ يف فسْطا َٚصس ٚايعسام تتط

َٔ ايدفاع عٔ ايطعٔ املٛد٘ يًكسازات االداز١ٜ املدايف١ يًكإْٛ، ٚيف  داز٠ايٓٗا١ٝ٥ يتُهني اإل
ٖرا اؾاْب تعٗس اال١ُٖٝ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ َٔ متهني االفساد َٔ ايطعٔ بايكسازات اييت مل 

الضُٝا اذا ناْت ٖرٙ ايكسازات ًَص١َ تهتطب ايصف١ ايٓٗا١ٝ٥ نايكسازات االضتػاز١ٜ َجاًل،  ٚ
يف اصداز قسازاٖا ايٓٗا١ٝ٥، اذ ٜٓصسف اثس ايكسازات االضتػاز١ٜ ب صداز ايكساز االدازٟ  داز٠يإل

ٜصح َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ دفع املدع٢ عًٝ٘ يف دع٣ٛ االيػا٤ بسد ايطعٔ اذا  ايٓٗا٥ٞ، يريو ال
 بصٝػت٘ ايٓٗا١ٝ٥. ًازٟ ٚإ مل ٜهٔ ايكساز صادزاٚدِّ٘ يًكساز االضتػ

 ثاًْٝا: َػه١ً ايبشح

تدٚز َػه١ً ايبشح يف قصٛز ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ عٔ تٓعِٝ ايدفٛع يف دع٣ٛ االيػا٤  
اذا ٚد٘ ايطعٔ يًكسازات اييت مل تهتطب ايصف١ ايٓٗا١ٝ٥، مما اد٣ اىل ضعف ايسقاب١ 

قاًْْٛٝا عل َٔ صدز  ايكطا١ٝ٥ ع٢ً ايكسازات اييت تطبل اصداز ايكساز االدازٟ ٚتستب اثسًا
ايكساز ملصًشت٘، ٚالمسا فُٝا ٜتعًل بايكسازات اييت تٓعِ ايعٌُ يف املسافل ايعا١َ 

 ناملٓػٛزات ايداخ١ًٝ.

 ثايجًا: اغهاي١ٝ ايبشح

طبٝع١ ايعٌُ املطعٕٛ  الْتفا٤اَها١ْٝ ايدفع بعدّ ايكبٍٛ يف اغهاي١ٝ ايبشح  تُجٌت 
ٌ ايرٟ ٜطبل ايكساز، اال إ ٖٓاى بعض ايكسازات فٝ٘ بطبب عدّ تستٝب اثس قاْْٛٞ بايعُ

: ٌٖ ؤٍ االتٞب صداز قساز مبٛدبٗا نايكسازات االضتػاز١ٜ، يريو ٜجاز ايتطا داز٠اييت تًصّ اإل
 باْتفا٤ٖٛ دٚز املدع٢ عًٝ٘ يف ايدفع  ميهٔ يًُدعٞ ايطعٔ بايكسازات االضتػاز١ٜ؟ َٚا

 فك١ٝٗ اييت تدٚز يف ٖرا االطاز؟ طبٝع١ ايعٌُ املطعٕٛ فٝ٘؟ َٚاٖٞ االػاٖات اي
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 : َٓٗذ١ٝ ايبشح زابعًا

طبٝع١ ايعٌُ االدازٟ  باْتفا٤ضٓستهص يف عجٓا ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ يًدفع 
 املطعٕٛ فٝ٘ َٚد٣ اثس ٖرا ايدفع يف ايعسام ٚايدٍٚ املكاز١ْ َجٌ فسْطا َٚصس، ٚخاص١ بعد

ال تهتطب ايصف١ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ ايٓاس١ٝ  اصبح ٖٓاى ضسٚز٠ إلَها١ْٝ ايطعٔ بايكسازات اييت إٔ
 ايع١ًُٝ، َٔ خالٍ اضتكسا٤ ايكٛاْني ٚؼًٌٝ االسهاّ ايكطا١ٝ٥ يف ايعسام ٚايدٍٚ املكاز١ْ.

 ًا : ْطام ايبشحخاَط

طبٝع١ ايعٌُ االدازٟ املطعٕٛ فٝ٘، َٔ  باْتفا٤ضٓتٓاٍٚ يف ٖرا ايبشح ايدفع 
دسا٤ات ايتشطري١ٜ ٚنريو ايبشح يف إلخالٍ ايتعسض يًدفع بعدّ ايكبٍٛ يتعًل ايعٌُ با

ايدفع بعد ايكبٍٛ يتعًل ايكساز املطعٕٛ فٝ٘ باملٓػٛزات ٚايكسازات اييت تتصٌ بعٌُ املسفل 
  ايعاّ ٚفل دزاض١ قا١ْْٝٛ فًطف١ٝ َكاز١ْ يف نٌ َٔ فسْطا َٚصس ٚايعسام.

 ضًا: خط١ ايبشح ضاد

 زٟ باألعُاٍ ايتشطري١ٜالٍٚ : ايدفع بعدّ ايكبٍٛ يتعًل ايعٌُ االدااملبشح ا

 املبشح ايجاْٞ : ايدفع بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ التصاهلا باملسافل ايعا١َ
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 ادلبحث االول
 (1)الذفغ بؼذم القبىل لتؼلق الؼمل االدارٌ باألػمال التحضريَة

االٍٚ ايدفٛع املتعًك١  طًبامل يف ْتٓاٍَٚطًبني اىل  بشحضٓكطِ ٖرا امل
ايجاْٞ ضٓبشح بايدفٛع املتعًك١ ب صداز  طًباز االدازٟ ٚيف املباألعُاٍ ايتشطري١ٜ يًكس

 -:ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ ايكساز االدازٟ ايٓٗا٥ٞ،

 ادلطلب االول
 الذفغ ادلتؼلق باألػمال التحضريَة للقرار االدارٌ

ذٖبت ايكٛاْني املٓع١ُ جملًظ ايدٚي١ يف فسْطا َٚصس ٚقإْٛ فًظ ايدٚي١ 
يطعٔ ع٢ً ايكسازات االداز١ٜ ايٓٗا١ٝ٥ ٖٚٞ اييت تصدز َتدر٠ صف١ ايعساقٞ اىل دٛاش ايٓعس با

ايتٓفٝر املباغس يتشكٝل ايػا١ٜ اٚ اهلدف املسدٛ َٓٗا، نُا ٜكطٞ اضتبعاد االعُاٍ 
ايتشطري١ٜ اييت متٗد إلصداز ايكساز بػهً٘ ايٓٗا٥ٞ ع٢ً اعتباز إ االعُاٍ ايتشطري١ٜ ٚإ 

تٓتر اٟ اثس قاْْٛٞ اال بعد  ٔ ايطعٔ بٗا بػهٌ َٓفسد اذ الناْت اعُااًل اداز١ٜ اال اْٗا ال ميه
ٜرتتب ع٢ً تًو االعُاٍ ايتشطري١ٜ اْػا٤  صدٚزٖا بصف١ قساز ادازٟ َتهاٌَ االزنإ، اذ ال

أٚ تعدٌٜ اٚ إيػا٤ يًُسانص ايكا١ْْٝٛ. يف سني اػ٘ ايبعض َٔ ايفك٘ حنٛ ايتُٝٝص بني االعُاٍ 
اٟ اثس قاْْٛٞ ٚع٢ً  ٚاالعُاٍ ايتشطري١ٜ اييت يٝظ هلا ايتشطري١ٜ اييت هلا أثس قاْْٛٞ

 -:ايٓشٛ االتٞ

 

  

                                                      

عسال التحزيخية بأنيا االجخاءات الدابقة عمى إصجار القخار االداري الشيائي يقرج باأل (3)
ار قانؽنية بحق صاحب الذأن؛ د. دمحم طو حديؼ والتي ليذ ليا القجرة عمى تؽليج اث

الحديشي، تعخيف القخار االداري وعشاصخه، مجمة السحقق الحمي لمعمؽم القانؽنية 
 .744، ص4239، ;، الدشة 33والدياسية، العجد 
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 الفرع االول
 االػمال التحضريَة التٍ ذلا اثر قانىنٍ
إصداز قسازٖا  داز٠ٜتطًب إصداز ايكساز االدازٟ ادسا٤ اعُاٍ متٗٝد١ٜ ت٧ٝٗ يإل
ٕ عٔ َٓاقص١ قبٌ ايٓٗا٥ٞ ٚايرٟ ٜهٕٛ قٌ طعٔ اَاّ ايكطا٤ االدازٟ، َجٌ اعُاٍ االعال

أٚ االضتػازات ملعسف١ ايسأٟ املٓاضب  اآلزا٤ايعٌُ، اٚ ساي١ اضتطالع  ب ساي١إصداز قساز 
 .(1)الؽاذ قساز ادازٟ بػأْ٘

بٝإ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًسأٟ االضتػازٟ فكد اختًف ايفكٗا٤ سٍٛ طبٝع١  ففٞ
بايسأٟ املكدّ ايٝٗا َٔ داْب  ٠دازايعٌُ االضتػازٟ ؿاي١ االضتػاز٠ اييت ُتًصّ فٝٗا د١ٗ اإل

ٖٛ ايتهٝٝف ايكاْْٛٞ يًعٌُ  اؾٗاش االضتػازٟ، اال إٔ ايتطاؤٍ ايرٟ ُٜطسح سٍٛ َا
االضتػازٟ؟ َٚا أثس ذيو ايتهٝٝف ع٢ً اعتباز ايعٌُ االضتػازٟ َٔ االعُاٍ ايتشطري١ٜ 

 اييت هلا أثسًا قاًْْٛٝا ٚؽطع يًطعٔ اَاّ ايكطا٤ االدازٟ؟

كٗا٤ يف تهٝٝف ايعٌُ االضتػازٟ، فرٖب اصشاب املدزض١ ايف ٚقد اختًف
اذ نإ زأٟ األٍٚ يف اعتباز االضتػاز٠ فسد ادسا٤ َٔ  ايػه١ًٝ اىل زأٜني َتٓاقطني،

االدسا٤ات اييت ٜتبعٗا َصدِّز ايكساز االدازٟ، يٝصٌ اىل ايكساز املٓاضب َٔ ٚزا٤ ؼكٝك٘ 
٘ يف إصداز ايكساز، اذ ٜكتصس دٚز اؾٗاش يًٗدف املٓػٛد َٔ ذيو ايكساز، ٚاْ٘ حيتفغ عك

. ٚسذتِٗ يف ذيو ايسأٟ (2)إلصدازٙ  داز٠االضتػازٟ ع٢ً تكدِٜ زأٜ٘ اشا٤ قساز ضبل ١ْٝ اإل
إ ايعٌُ االضتػازٟ ال ميهٓ٘ اسداخ اثسٙ ايكاْْٛٞ اال َٔ خالٍ صدٚز قساز ادازٟ طبكًا 

                                                      

( امديان كخيسة، دور القاضي االداري في الخقابة عمى القخار السشحخف عؼ ىجفو 3)
، 4233، كمية الحقؽق، جامعة الحاج لخزخ، الجدائخ، السخرز، رسالة، ماجدتيخ

 .87ص
د. محسؽد جسال الجيؼ زكي، الخبخة واالستذارة في السؽاد السجنية والجشائية، كمية  (4)

 بعجىا؛  وما :3، ص2;;3الحقؽق، مطبعة جامعة القاىخة، 
J.M. Auby, Le Regime juridique des avis dans la procedure 

administrative, Dalloz, 1996, p.559. 
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ٜكبٌ ايطعٔ  عتبازٙ ادسا٤ً ادازًٜا اليًُػٛز٠ املكد١َ، ٜٚٓتر عٔ ذيو إ ايعٌُ االضتػازٟ با
عًٝ٘ باإليػا٤ ألْ٘ ال ٜػهٌ قسازًا ْٗا٥ًٝا، فطاًل عٔ ذيو فإ االدٗص٠ املدتص١ بتكدِٜ 
تٛصٝات اداز١ٜ )نُا يف ايًذإ ايتشكٝك١ٝ( ؽتًف عٔ تًو االدٗص٠ اييت تتدر قسازات 

يكساز عٓد٥ٍر ٜعد ايسأٟ تٓفٝر١ٜ. يريو فإ صدٚز ايعٌُ االضتػازٟ عٔ دٗاش تابع ملصدز ا
 .(1)االضتػازٟ ادسا٤ً َٔ ادسا٤ات صدٚز ايكساز االدازٟ ايٓٗا٥ٞ

يف سني ٜرٖب فكٗا٤ ايسأٟ ايجاْٞ َٔ املدزض١ ايػه١ًٝ حنٛ اعتباز ايعٌُ 
ٔ اٟ قساز اخس، ضٛا٤ عخيتًف  االضتػازٟ قسازًا ادازًٜا َهتٌُ االزنإ، ٚإ ٖرا ايعٌُ ال

فايفك٘ يف ٖرا اؾاْب ٜؤند ع٢ً عدّ ح ايسقاب١ اييت خيطع هلا، َٔ سٝح تكدمي٘ أٚ َٔ سٝ
غري تٓفٝر١ٜ َٚع ذيو ٜكبٌ  ، اذ إ ٖٓاى اعُااًل(2)زبط ايطعٔ بفهس٠ ايعٌُ ايتٓفٝرٟ ايٓٗا٥ٞ

داخًًٝا َٚع ذيو قبٌ  عد ادسا٤ًاييت تغري٠ املٛظف ع٢ً ايكساز أايطعٔ فٝٗا باإليػا٤، َجٌ ت
 . (3)يطعٔ فٝ٘ باإليػا٤ايكطا٤ االدازٟ ايفسْطٞ ا

                                                      

، دار الشيزة العخبية، 5دعؽى اإللغاء، ط –( د. سعاد الذخقاوي، القزاء االداري 3)
 .;;3، ص98;3القاىخة، 

د. حسجي ابؽ الشؽر الديج عؽيذ، االدارة االستذارية ودور القزاء االداري في الخقابة  (4)
 بعجىا؛  اوم 542، ص4233عمييا، دار الفكخ العخبي، االسكشجرية، 

Y. weber yves. L Administration consultative, these, paris, 1968, 

P.223. 

( الذخكة السالية و الرشاعية لطخق الديارات بالطعؼ Cofiroute( تتمخز وقائع قزية )5)
شيخ عمى القخار أفي االجخاءات الجاخمية الرادر عؼ الدمطة االدارية مؼ خالل الت

الخسؽم مسا عخقمة تشفيح القخار وتػ ايقاف تشفيحه عمى اليامر  الرادر بخرؽص تحريل
السؤشخ في القخار الخاص بفخض الخسؽم عمى السدتفيجيؼ مؼ الذخكة السالية والرشاعية 
لطخق الديارات، وعشج الشعخ بالقخار السطعؽن فيو تػ رد الطعؼ مؼ محكسة القزاء 

ذ الجولة الفخندي وباستئشاف االداري، وعشج عخض تقخيخ السفؽض ىيبيخ عمى مجال
تػ قبؽل الطعؼ  5:;3/ كانؽن الثاني يشايخ/ 9الطعؼ السقجم مؼ الذكة السحكؽرة في 

 =وإلغاء تأشيخ السؽظف في ادارة بمجية االقميػ عمى اعتبار ان تأشيخة السؽظف قخار اداري 
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فايعٌُ االضتػازٟ ٖٛ قساز ادازٟ ألْ٘ ٜصدز عٔ ١٦ٖٝ كتص١ ٚؽطع يف  
َباغس٠ اختصاصٗا يسقاب١ ايكطا٤ االدازٟ، فطاًل عٔ إ ايعٌُ االضتػازٟ ٜستب آثازًا 
قا١ْْٝٛ يف َٛاد١ٗ ايطًط١ االداز١ٜ املطتػري٠ بعطٗا ضًب١ٝ ٚاالخس٣ اجياب١ٝ، فايطًب١ٝ 

بايعٌُ االضتػازٟ املكدّ هلا، اَا االجياب١ٝ تتُجٌ بعدّ إصداز  داز٠ عدّ ايصاّ اإلتتُجٌ يف
. ٜٚفسم (1)ايكساز االدازٟ ايٓٗا٥ٞ اال بعد صدٚز ايعٌُ االضتػازٟ اـاص بريو ايكساز

اصشاب ايسأٟ ايجاْٞ بني صدٚز ايعٌُ االضتػازٟ َٔ د١ٗ َطتك١ً عٔ د١ٗ إصداز ايكساز 
زٟ ٜعد عُاًل  ادازًٜا َطتكاًل عٔ ايكساز االدازٟ ايصادز مبٓاضبت٘ ٕ قسازٖا االضتػا ف

ٚخيطع ذيو ايعٌُ يسقاب١ ايكطا٤ االدازٟ، اَا يف ساي١ صدٚزٙ عٔ د١ٗ تابع١ ؾ١ٗ إصداز 
ً  ٚال ، ٚبايتايٞ ميهٔ (2)خيطع يسقاب١ ايكطا٤ االدازٟ ايكساز عٓد٥ٍر ال ٜعد عُاًل َطتكال

ايعٌُ املطعٕٛ فٝ٘ َٔ االعُاٍ ايتشطري١ٜ، أَا  العتبازكبٍٛ اي ّ يًُدع٢ عًٝ٘ ايدفع بعد
اذا ناْت اؾ١ٗ االضتػاز١ٜ َطتك١ً عٔ د١ٗ إصداز ايكساز فُٝهٔ يًُدعٞ ايطعٔ بايعٌُ 

 ايصادز عٔ اؾٗاش االضتػازٟ املطتكٌ ٚال ميهٔ يًُدع٢ عًٝ٘ ايدفع بعدّ ايكبٍٛ.

س فكٗا٤ ٖرٙ املدزض١ اىل اَا بايٓطب١ ألصشاب املدزض١ املٛضٛع١ٝ فكد اْػط
زأٜني َتٓاقطني سٍٛ َد٣ ايصا١َٝ ايسأٟ االضتػازٟ اٚ ايكساز ايصادز عٔ ايًذإ 
ايتشكٝك١ٝ. اذ ٜس٣ اصشاب ايسأٟ االٍٚ إ ايعٌُ االضتػازٟ ٚتٛصٝات ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ ال 

                                                                                                                              

اليػ، صادر دون مخاعاة قؽاعج االختراص في تؽزيع االختراصات بيؼ البمجيات واالق=
يشعخ في ذلغ مارسؽ لؽنغ واخخون، القخارات الكبخى، السؤسدة الجامعية لمجراسات 

 .946، ص ;422، بيخوت، 3والشذخ والتؽزيع، ط
C.E. Ass. Avis, 6 fev 1990, compagine financiere et industrielle des 

autoroutes (cofiroute) Rec, 95 concl. 

  724، مرجر سابق، صاشار اليو د. جؽرج سعج       
د. الجيجامؽني مرطفى احسج، االجخاءات واالشكال في القخار االداري، اطخوحة دكتؽراه،  (3)

 بعجىا. وما 35، ص4;;3جامعة القاىخة، كمية الحقؽق، 
، 5د. دمحم اسساعيل عمػ الجيؼ، تطؽيخ فكخة القخار االداري، مجمة العمؽم االدارية، العجد (4)

 .:35، ص8:;3اغدطذ 
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يف  داز٠تعترب قسازات اداز١ٜ باملع٢ٓ ايدقٝل ٚذيو نْٛٗا ادسا٤ات داخ١ًٝ ممٗد٠ يعٌُ اإل
اعُااًل غري  –ايعٌُ االضتػازٟ ٚتٛصٝات ايًذإ–إصداز ايكساز االدازٟ، فطاًل عٔ نْٛٗا 

إصداز قسازًا بٓفظ ايتٛدٝٗات اييت دا٤  داز٠، اذ ال ميهٔ ايصاّ اإل(1)ًَص١َ ؾ١ٗ َصدِّز ايكساز
٣ دا٤ بٗا ايعٌُ االضتػازٟ.  ٚبٓا٤ً ع٢ً ذيو ميهٔ يًُدع٢ عًٝ٘ ايدفع بعدّ قبٍٛ ايدعٛ

ب تباع  داز٠يًطعٔ املكدّ ع٢ً ايسأٟ االضتػازٟ اٚ تٛصٝات ايًذإ يف ساٍ عدّ ايصاّ اإل
 تًو ايتٛصٝات اٚ ايسأٟ االضتػازٟ.

بايسأٟ االضتػازٟ اٚ  داز٠تكدّ فكد اػ٘ ايسأٟ ايجاْٞ اىل ايصاّ اإل ٚع٢ً ْكٝض َا 
ٟ يف ٖرا اؾاْب ٜٛيد تٛصٝات ايًذإ، فكد ذٖب اصشاب ٖرا ايسأٟ اىل إ ايعٌُ االضتػاز

اثسًا قاًْْٛٝا ٜٚٓتر ذيو االثس يف ايكساز االدازٟ، يريو ف ٕ ايعٌُ االضتػازٟ ال ٜعد َٔ قبٌٝ 
، (2)ثاز ايكا١ْْٝٛ عل صاسب ايػإٔاالعُاٍ ايتشطري١ٜ، ٚامنا ٜعد عُاًل ادازًٜا َٓتذًا يآل

تػازٟ قساز ادازٟ َتهاٌَ ٚعٓد٥ٍر ميهٔ يًكطا٤ قبٍٛ ايطعٔ فٝ٘ ع٢ً اعتباز إ ايعٌُ االض
دا٤ مبطُٕٛ  َايف االخر ب٘ ٚإصداز ايكساز االدازٟ املٓاضب سطب  داز٠االزنإ، ًَٚصّ يإل

غري َطؤٚي١ عٔ ايكساز االدازٟ، يريو  داز٠ايعٌُ االضتػازٟ، ٚيف ٖرٙ اؿاي١ تهٕٛ د١ٗ اإل
صداز ايكساز ٜٛد٘ ايطعٔ يف ايعٌُ االضتػازٟ ع٢ً اعتباز إٔ االخري نإ اضاضا يف إ

االدازٟ، ٚبايتايٞ ميهٔ يًُدعٞ إٔ ٜكدّ ايطعٔ ع٢ً ايعٌُ االضتػازٟ َباغس٠ باإلضاف١ 
جيٛش يًُدع٢  يًكساز االدازٟ املطعٕٛ فٝ٘ الضتٓاد االخري بايصدٚز ع٢ً االٍٚ، ٚبريو ال

عًٝ٘ ايدفع بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ٚذيو بطبب اعتباز ايعٌُ االضتػازٟ َٔ االعُاٍ ايتشطري١ٜ 
 اييت هلا أثس قاْْٛٞ.

                                                      

، دار الفكخ العخبي، 6مرطفى ابؽزيج فيسي، القزاء االداري ومجمذ الجولة، ط (3)
؛ د. رمزان دمحم بطيخ، الؽسيط في القانؽن االداري، دار 893، ص;9;3االسكشجرية، 

 . 498، ص9;;3الشيزة العخبية، القاىخة، 
مكتاب، القاىخة، سسيخ صادق، تقاريخ الكفاية ورقابة القزاء عمييا، الييئة السرخية ل (4)

؛ د. انؽر رسالن، تقؽيػ االداء الؽظيفي، دار الشرخ، السحمة الكبخى، ;32، ص:9;3
 بعجىا. وما 326، ص4;;3
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ايباسح ظد١ٜ اصشاب املدزضتني سٍٛ َطُٕٛ ايسأٟ االضتػازٟ  ٜس٣ٚ
فأصشاب املدزض١ ايػه١ًٝ اضتٓدٚا اىل طبٝع١ اهل١٦ٝ االضتػاز١ٜ فُٝا اذا ناْت َطتك١ً عٔ 

صشاب املدزض١ املٛضٛع١ٝ فاِْٗ اضتٓدٚا اىل اَا بايٓطب١ أل املٓػٛد٠ اٚ غري ذيو، داز٠اإل
املطتػري٠ يف اعتباز ايسأٟ االضتػازٟ قسازًا ادازًٜا  داز١َٝ٠ ايسأٟ االضتػازٟ يإلَد٣ ايصا

ميهٔ ايطعٔ ب٘ اَاّ ايكطا٤، ٜٚس٣ ايباسح إ اؾُع بني املدزضتني ايطابكتني ٖٛ ايطبٌٝ 
ايطابك١، اذ ميهٔ اعتباز ايسأٟ  اآلزا٤مبٓٗر َٛسد ٚؿطِ اـالف بني  املال٥ِ يًدسٚز

ميهٔ يصاسب املصًش١ ايطعٔ ب٘ اَاّ ايكطا٤ اذا صدز عٔ ١٦ٖٝ  االضتػازٟ قسازًا
كا١ْْٝٛ فُٝا يٛ اييف األخر ب٘ ٚاْتاز اثازٙ  داز٠اضتػاز١ٜ َطتك١ً ٚنإ ٖرا ايسأٟ ًَصًَا يإل

 صدز قساز ادازٟ بريو.

اَا بايٓطب١ ملٛقف ايكطا٤ االدازٟ يف فسْطا َٔ ايطعٔ بايسأٟ االضتػازٟ، فكد 
( اىل َكاز١ْ ايطعٔ بايكساز االضتػازٟ ع٢ً اضاع ١َٛtricot ٚlasry )اؿه ٛاػ٘ َفٛض

جيٛش  ْعس١ٜ ايكسازات ايكاب١ً يالْفصاٍ، فاذا نإ ايكساز االدازٟ ميس ب دسا٤ات َع١ٓٝ، فاْ٘ ال
ايطعٔ اال يف االدسا٤ ايرٟ ميهٔ فصً٘ عٔ ٖرا ايكساز، مما ٜؤثس يف املسانص ايكا١ْْٝٛ 

قه١ُ ايٓكض ايفسْط١ٝ بكبٍٛ ايطعٔ ضد ايسأٟ ايصادز عٔ ، نُا قطت (1)املٛدٛد٠
ٚاييت ْكًت ( zaude( ايتابع١ يًطٝد٠ )beanvais)ايًذ١ٓ اـاص١ بطِ ازض مبد١ٜٓ 

تٓفٝر ايسأٟ االضتػازٟ املكدّ  َع٘ ١، مما اضتشآًٍَهٝتٗا اىل مجع١ٝ االزاضٞ يف املدٜ
ٚي١ ايفسْطٞ بكبٍٛ ايطعٔ ضد . فطاًل عٔ ذيو قط٢ فًظ ايد(2)َٔ ؾ١ٓ ضِ االزاضٞ

ايسأٟ ايصادز َٔ ايطًطات ايفسْط١ٝ ملطتٛزد بعض املٓتذات َٔ دٚي١ اخس٣ عطٛ يف 
عطا٤ تساخٝص ألسد٣ االضٛام ايعا١َ، ٚذيو ٚفل  ؼاد االقتصادٟ االٚزبٞ ٜٚتعًل باال

                                                      

(1   ( Concl. lasry & Tricot. C.e. 5 ovrit 1957, commune des Abymes  

سحمة الكبخى، ،  دار الشرخ، ال4اشارة اليو د. دمحم فؤاد عبجالباسط، نذاط االدارة ووسائميا، ط
 بعجىا.  وما :9، ص;;;3

(2( C.E. cass 5 december 1951 Dame Zoude. 

 . 27:اشار اليو مارسؽ لؽنغ واخخون، مرجر سابق، ص
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 دسا٤ًٜعد ا ، ع٢ً اضاع إٔ ٖرا ايسأٟ ال(1)1990ٜٛيٝٛ  27ايػسٚط اييت سددتٗا ايًذ١ٓ يف 
يػا٥٘، نُا إٔ  طبب ضسزًا ٚبايتايٞ ٜكبٌ ايطعٔ بٜ ػاٙ املطتٛزدٜٔ ٚامنا ٜػهٌ قسازًا

 ايسأٟ االضتػازٟ ٜعد ًَصَا يرٟٚ ايػإٔ َٔ املطتٛزدٜٔ.

 ىلٚفُٝا خيص َٛقف فًظ ايدٚي١ املصسٟ فكد ذٖبت احمله١ُ االداز١ٜ ايعًٝا ا
و بعد سهِ قه١ُ اٍٚ دزد١، طاملا اْ٘ ايطعٔ ع٢ً ايكساز غري ايٓٗا٥ٞ، ٚيٛ ظٌ نري ٠اداش

أصبح ْٗا٥ٝا أثٓا٤ ْعس ايطعٔ يف ٖرا اؿهِ، ٚقبٌ ايفصٌ يف ذيو ايطعٔ، اذ قسزت يف سهِ 
هلا "........ َٔ سٝح إ ايطاعٔ ب قا١َ دعٛاٙ أَاّ احمله١ُ االبتدا١ٝ٥ باإلضهٓدز١ٜ 

٣ٛ اىل ثِ اسًٝت ايدع بعد،، ٚمل ٜصدز ايكساز املطعٕٛ فٝ٘ ْٗا٥ٝا 1979فرباٜس  19بتازٜذ 
صاٍ َٜا، 1981ٜٚٓاٜس  15ضهٓدز١ٜ، ٚصدز اؿهِ فٝٗا بتازٜذ قه١ُ ايكطا٤ االدازٟ باإل

ايكساز غري ْٗا٥ٞ فكد نإ َٔ املفسٚض إ ؼهِ بايدع٣ٛ بعدّ قبٛهلا يسفعٗا قبٌ 
االٚإ...... َٚٔ سٝح إ قطا٤ ٖرٙ احمله١ُ نإ َطتكسا ع٢ً قبٍٛ ايدع٣ٛ اذا نإ 
ايكساز ْٗا٥ٝا اثٓا٤ ضري ايدع٣ٛ، اذا نإ ايطعٔ اَاّ احمله١ُ االداز١ٜ ايعًٝا ٜعٝد ايدع٣ٛ 

 ايدع٣ٛ التصاٍ قا١ُ٥ ترببسَتٗا اىل قه١ُ ايكطا٤ االدازٟ ٜٚطسح ايٓصاع َس٠ اخس٣، اذ تع
اَاّ ايكطا٤، َٚٔ ثِ ؼٍٛ اىل دع٣ٛ َكبٛي١ ع٢ً اعتباز إ ايكساز املطعٕٛ فٝ٘ ًَصّ ٚامنا 

)َسادع١   (2)"املدتص١ داز٠ٔ د١ٗ َطتك١ً عٔ اإليف تٓفٝرٙ نْٛ٘ صادز ع داز٠ملا دست اإل
ٚبايسغِ َٔ إ ايكسازات االضتػاز١ٜ ايصادز٠ عٔ ؾ١ٓ غؤٕٚ ايعاًَني غري ْص ايكساز يطفًا( 

ْٗا١ٝ٥، فإ فًظ ايدٚي١ املصسٟ ٜكبٌ ايطعٔ بٗرٙ ايكسازات، اذ تؤند احمله١ُ االداز١ٜ 
تص١ قاًْْٛا ب صداز ايتكازٜس يف َصس اىل " إ ؾ١ٓ غؤٕٚ ايعاًَني، ٖٞ اؾ١ٗ املدايعًٝا 

ع٢ً عٓاصس ثابت١  اآلزا٤يت جيب إٔ تكّٛ ٖرٙ ايتكازٜس ٚاالضتػاز١ٜ يًعاًَني، ٚاي اآلزا٤ٚ

                                                      

(1  (  C.E. Ass. 18 sept 1998, Societe Demesa. 

 . :32اشار اليو جؽرج سعج، مرجر سابق، ص     
ق عميا، جمدة  49، لدشة 744حكػ السحكسة االدارية العميا بسرخ، رقػ ( 4)

الجفؽع في قزاء االلغاء، . اشار اليو د. ايياب حدشي عؽض غازي، 5:;5/32/3
 .588ص  ،4237اطخوحة دكتؽراه، كمية الحقؽق، جامعة عيؼ شسذ، 
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َٚطتدًص١ اضتدالصًا ضا٥ػًا يف ًَف خد١َ ايعاٌَ اٚ َٔ َعًَٛات ايسؤضا٤، يرا مت قبٍٛ 
ْ٘ مل ٜطتٓد اىل ًَف ٚاعتبازٙ كايفا يًكإْٛ أل ؾ١ٓ غؤٕٚ ايعاًَني، ايطعٔ ع٢ً تكسٜس

ع٢ً تكسٜس ٖرٙ  داز٠خد١َ ايعاٌَ ٚاْط٣ٛ ع٢ً اضا٠٤ اضتعُاٍ ايطًط١، ٚملا ٜب٢ٓ قساز اإل
 .(1)"داز٠ص ايكاْْٛٞ يًُٛظف نْٛ٘ ًَصَا يإلايًذ١ٓ مما ٜؤثس ع٢ً املسن

ٟ ٚايفسْطٞ اخر بايطعٔ يف ٜٚالسغ ايباسح إ اػاٙ فًظ ايدٚي١ املصس
ايكسازات االضتػاز١ٜ، ٚذيو بطبب ايصا١َٝ ايكسازات االضتػاز١ٜ، ٚبريو فإ اْتفت ساي١ 

املطاس١ ايٛاضع١ َٔ  داز٠االيصاّ فايكطا٤ ال ميهٓ٘ قبٍٛ ايطعٔ ٚذيو بطبب اعطا٤ اإل
سأٟ االضتػازٟ اي ايدفع بعدّ قبٍٛ ايطعٔ ع٢ً داز٠ٚبايتايٞ ميهٔ يإل اؿس١ٜ إصداز قسازٖا،

ثاز ايكا١ْْٝٛ اييت ٜتبعٗا ايكساز االدازٟ، اذ ال متظ املسانص ايكا١ْْٝٛ يرٟٚ يعدّ اْتاد٘ يآل
ضاف١ اىل ذيو فإ ايكطا٤ االدازٟ يف نٌ َٔ فسْطا َٚصس اعتُد ع٢ً َد٣ باإل ايػإٔ،

٢ً ٖرا ايصا١َٝ ايسأٟ االضتػازٟ يف إصداز ايكساز االدازٟ املطابل يًسأٟ االضتػازٟ، ٚع
ٖٛ اال قساز تٓفٝرٟ يًسأٟ االضتػازٟ بطبب ايكدز٠ االيصا١َٝ  االضاع اعترب ايكساز االدازٟ َا

 يألخري.

املعدٍ 1979( يط١ٓ 65ٚعٓد اضتكسا٤ ْصٛص قإْٛ فًظ ايدٚي١ املعدٍ زقِ )
( َٔ ايكإْٛ املرنٛز ْصت ع٢ً "ميازع اجملًظ يف فاٍ ايسأٟ 6ْالسغ إ ْص املاد٠ )

ابدا٤ ايسأٟ يف املطا٥ٌ  -:ثايجًا -١ْْٝٛ اختصاصات٘ ع٢ً ايٓشٛ االتٞ:٠ ايكاٚاملػٛز
املدتًف١ فٝٗا بني ايٛشازات اٚ بٝٓٗا ٚبني اؾٗات غري املستبط١ بٛشاز٠ اذا استهِ اطساف 

ابدا٤ ايسأٟ يف املطا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ اذا  -ايكط١ٝ اىل اجملًظ ٜٚهٕٛ اجملًظ ًَصًَا هلا. زابعًا :
د٣ أسد٣ ايٛشازات أٚ اؾٗات غري املستبط١ بٛشاز٠ ع٢ً إ تػفع بسأٟ ايدا٥س٠ سصٌ تسدد ي

ايكا١ْْٝٛ فٝٗا َع ؼدٜد ايٓكاط املطًٛب ابدا٤ ايسأٟ بػأْٗا ٚاالضباب اييت دعت اىل 

                                                      

ق عميا، جمدة  54، لدشة 3752حكػ السحكسة االدارية العميا بسرخ، رقػ ( 3)
، دار 3الجفؽع االدارية، جخاهيػ مؽسى، . اشار اليو د. عبجالغفار اب;:;53/32/3

 .4442ص  ،;422الكتب القانؽنية، السحمة الكبخى، 
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ٚقد اخر املػسع  يًٛشاز٠ أٚ اؾ١ٗ طايب١ يًسأٟ" عسضٗا ع٢ً اجملًظ ٜٚهٕٛ زأٜ٘ ًَصًَا
دزض١ املٛضٛع١ٝ يف ايصا١َٝ املػٛز٠ ع٢ً اؾ١ٗ االداز١ٜ ايعساقٞ مبا ذٖبت ايٝ٘ امل

املطتػري٠ عٓد إصداز ايكساز االدازٟ ٚبريو فإ املػٛز٠ املكد١َ َٔ اجملًظ تٓتر اثازٖا 
ايكا١ْْٝٛ عٓد صدٚزٖا ٚست٢ قبٌ صدٚز ايكساز االدازٟ، نُا إٔ ايكساز االدازٟ ايصادز 

ٕٛ تعبريًا عٔ االثاز ايكا١ْْٝٛ اييت دا٤ بٗا ايسأٟ باالضتٓاد اىل ايسأٟ االضتػازٟ املًصّ ٜه
/زابعا( َٔ  ايكإْٛ املرنٛز اعالٙ ٜالسغ 7االضتػازٟ اضاضا، ٚعٓد ايٓعس اىل ْص املاد٠ )

 ايباسح اغرتاط٘ ايٓعس يف ايطعٔ املٛد٘ يًكسازات ايفسد١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ ايٓٗا١ٝ٥، ٖٚرا َا
عٓد قطا٥ٗا بأْ٘ "ٚيد٣ عطف ايٓعس ع٢ً اؿهِ  اندت٘ احمله١ُ االداز١ٜ ايعًٝا يف ايعسام

َس ذيو إٔ املُٝص )املدعٞ( ٜطعٔ باألاملُٝص ٚدد إٔ اؿهِ غري صشٝح ٚكايف يًكإْٛ، ٚ
ٚعٓد تدقٝل اضباز٠ ايدع٣ٛ ٚددت احمله١ُ االداز١ٜ  2014/ 20/7يف  4774ايصادز بايعدد 

 29909ادز عٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ بايسقِ ايعًٝا إٔ االَس املطعٕٛ فٝ٘ ٖٛ تأنٝد يبٝإ ايسأٟ ايص
ٚإ االَس املطعٕٛ فٝ٘ مل ٜٓتر أثسًا قاًْْٛٝا نْٛ٘ أند ع٢ً َسنص قاْْٛٞ قا٥ِ 2014/ 5/5يف 

ٚبريو ال ميهٔ تهٝٝف٘ ع٢ً اْ٘ قساز  ادازٟ قابٌ يًطعٔ اَاّ قه١ُ قطا٤ املٛظفني نْٛٗا 
عٔ  داز١ٝ٥٠ اييت تعين افصاح اإلقه١ُ ؽتص بايفصٌ يف َػسٚع١ٝ ايكسازات االداز١ٜ ايٓٗا

، ٚعًٝ٘ ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل (1")ازادتٗا املًص١َ بٗدف اسداخ اثس قاْْٛٞ ساٍ َٚباغس
االضتػاز١ٜ َٔ خالٍ تعدٌٜ  اآلزا٤ضسٚز٠ فطح اجملاٍ اَاّ االفساد يًطعٔ بصش١ ايكسازات ٚ

( ٚذيو نٕٛ ٖرٙ داز١َ٠ يإلاالضتػاز١ٜ املًص اآلزا٤/زابعًا( ٚاضاف١ فكس٠ )7ْٚص املاد٠ )
 ساٍ صدٚزٖا بطبب قٛتٗا االيصا١َٝ. اتٓتر اثازٖ اآلزا٤

 

 

                                                      

في  4238/ تسييد –/ قزاء السؽظفيؼ 562رقػ  ( حكػ السحكسة االدارية العميا بالعخاق،3)
 .4238. اشار اليو قخارات وفتاوى مجمذ الجولة العخاقي لدشة 39/32/4238
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 الفرع الثانٍ
 
 
  االػمال التحضريَة التٍ لُس ذلا اثر

 
 قانىنٍ

 تعترب االعُاٍ ايتشطري١ٜ َٔ االدسا٤ات املتص١ً ب صداز ايكساز االدازٟ اييت ال
عُاٍ ايتشطري١ٜ، اذ ٟ اىل اضتبعاد ايطعٔ باألتٓتر اثسًا قاًْْٛٝا، يريو اػ٘ ايكطا٤ االداز

تًػٞ املسانص ايكا١ْْٝٛ، يريو ٚدب  تعدٍ ٚال ٚال ٧تٓػ متجٌ قسازات ْٗا١ٝ٥ فٗٞ ال اْٗا ال
ؿني إصداز ايكساز االدازٟ يتُهٝٓ٘ َٔ ايطعٔ فٝ٘، أَا يف ساي١  داز٠ع٢ً املدعٞ اَٗاٍ اإل

 يػا٤ االعُاٍ ايتشطري١ٜ مبجاب١ ايدفع َٔ اقا١َ ايدع٣ٛ االداز١ٜ َٔ املدعٞ ٚاملطايب١ ب
( بعدّ ايكبٍٛ بطبب عدّ إصداز ايكساز االدازٟ ايٓٗا٥ٞ َٔ داز٠داْب املدع٢ عًٝ٘ )اإل

جيٛش  ٚإ االعُاٍ ايتشطري١ٜ يٝظ هلا اثس قاْْٛٞ يف املسانص ايكا١ْْٝٛ يريو ال داز٠داْب اإل
 اثاز٠ ايطعٔ غصٛصٗا.

ايفسْطٞ اىل االخر بكاعد٠ عدّ دٛاش ايطعٔ اال  ٚيف ض٤ٛ ذيو ذٖب فًظ ايدٚي١
األخر بكاعد٠ عدّ بضُٔ ايتصسف االدازٟ ايٓٗا٥ٞ، ٚعًٝ٘ سهِ فًظ ايدٚي١ ايفسْطٞ  

ايٛظٝفٞ ع٢ً اضاع اْٗا قسازات ؼطري١ٜ مما  دا٤تكازٜس يهفا١ٜ يألدٛاش ايطعٔ يف قط١ٝ 
. ٚنريو اؿاٍ (1)بريو داز٠اإل دفع ايكطا٤ االدازٟ ايفسْطٞ اىل عدّ قبٍٛ ايطعٔ دٕٚ دفع

قط٢ فًظ ايدٚي١ عدّ قبٍٛ ايطعٔ ضد االدسا٤ات اييت تكدّ ب٘ اجملًظ ايبًدٟ ٍ 

saint -Denis  بكصد االعداد إلصداز قساز ادازٟ ٜػًل َػسٚع املٓذِ بطبب اـطس
 ْٗا٥ٝا، ٚامنا فسد تٛص١ٝ، يريو تكدّ ًاٜػهٌ قساز ايٓادِ عٓ٘، ٚذيو ع٢ً اضاع اْ٘ ال

)املدع٢ عًٝ٘( ٚدفع بعدّ قبٍٛ ايطعٔ نٕٛ ايتٛص١ٝ مل تٓتر اثسٖا ايكاْْٛٞ  داز٠ممجٌ اإل
ايتٓفٝرٟ، فطاًل عٔ عدّ إصداز ايكإْٛ االدازٟ املتعًل بػًل املػسٚع ٚإ ايطعٔ املكدّ 

. ٚبٗرا ٜالسغ (2)تسق٢ ملطت٣ٛ ايكساز االدازٟ ايٓٗا٥ٞ دا٤ غصٛص اعُاٍ ؼطري١ٜ ال
                                                      

(1  ( C.E. Ass. 20 oct.1937 Sieur Morel, rec. p. 833.  

، مشذؽرات الحمبي الحقؽقية، بيخوت، 4مؽسؽعة القزاء اإلداري، طاشار اليو د. جؽرج سعج، 
 . 725ص ،4233

(2  ( C.E. Ass. 29 dfc. 1997 Sarl Enlem. rec.p.182.= 
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ًظ ايدٚي١ ايفسْطٞ قد اػ٘ اىل األخر بايدفع بعدّ ايكبٍٛ ضٛا٤ َٔ تًكا٤ ايباسح إ ف
متٗٝدًٜا إلصداز  ( نٕٛ ايعٌُ املطعٕٛ فٝ٘ ادسا٤ًداز٠ْفط٘ اٚ بدفع َٔ املدع٢ عًٝ٘ )اإل

 .(1)ايكساز االدازٟ ايٓٗا٥ٞ ٚنريو اؿاٍ بايٓطب١ يًكسازات ايتفطري١ٜ

يعًٝا يف َصس اىل إ ايكسازات ايصادز٠ َٔ ٚيف ٖرا ايصدد ذٖبت احمله١ُ االداز١ٜ ا
فًظ تأدٜب ايعاًَني ب١٦ٝٗ ايٓكٌ ايعاّ بايكاٖس٠ فسد اعُاٍ ؼطري١ٜ ؽطع ملصادق١ 
ايطًط١ ايس٥اض١ٝ اذ قطت بإٔ " ايتٛصٝات ايصادز٠ َٔ اجملايظ ايتأدٜب١ٝ يٝظ هلا َٓصي١ 

١ُ االداز١ٜ ايعًٝا، يريو قط٢ االسهاّ ايتأدٜب١ٝ اييت جيٛش ايطعٔ فٝٗا َباغس٠ اَاّ احمله
ه١ُ ايكطا٤ االدازٟ املصسٟ اىل نُا ذٖبت ق (2") ٥ًٝابعدّ قبٍٛ ايطعٔ نْٛ٘ عُاًل ادسا

مث١ قساز ادازٟ  داز٠إ االَس غصٛص١ٝ ايٓصاع َٛضٛع ايدع٣ٛ اؿاي١ٝ اْ٘ مل ٜصدز َٔ اإل"
ُد يف ضبٌٝ تٓعِٝ ضهٓدز١ٜ عداب باإل٥ص٘ َٚكَٛات٘، ٚإ َهتب محا١ٜ اآلبأزناْ٘ ٚخصا

قٝاَ٘  إلَهإاٚزاق٘ ٚتستٝب عًُ٘ ايداخًٞ ٚاضتذُاع غتات ايعٓاصس اييت ًٜصّ ٚدٛدٖا 

                                                                                                                              

 .2;9اشار اليو مارسؽ لؽنغ واخخون، مرجر سابق، ص=     
الحكػ بقزية جسعية اعالم وتأييج العسال السياجخيؼ  ( ذىب مجمذ الجولة الفخندي في3)

 8:;3/ مارس اذار 36( مؼ مشذؽرات 32و9قختيؼ )الجدائخييؼ الى استيجاف إلغاء الف
السالي بيؼ فخندا و ( مؼ اعالن السبادئ بذأن التعاون االقترادي 9مؼ حيث ان السادة )

( بذأن 32ندا، وان السادة )فقط لمسؽاطشيؼ الجدائخييؼ السقيسيؼ في فخ والجدائخ تقخر 
تخاخيز العسل السؤقتة لمطمبة الجدائخييؼ وان كمتا السادتيؼ ال تذسل الجدائخييؼ الغيخ 
مقيسيؼ في فخندا، واعتبخت االتفاقية أن االقامة شخط لتطبيق بشؽد االتفاق، وقزى 

اال اذا  مجمذ الجولة بأن الطعؼ وجو الى مشذؽر تفديخي فمػ يكؼ مسكشًا اعتباره مقبؽالً 
كان التفديخ قج اعطى لالتفاق معشى مغمؽط في حجود ذلغ فقط، عميو دفع مفؽض الجولة 
ابخاىام في تقخيخ بعجم جؽاز قبؽل الطعؼ عمى السشذؽرات التفديخية، لمسديج راجع مارسؽ 

 . 9545لؽنغ واخخون، مرجر سابق، ص
 .94;44/3/3، جمدة 49ق الدشة  579حكػ السحكسة االدارية العميا بسرخ، رقػ  (4)

الجفؽع االدارية امام القزاء االداري، السخكد القؽمي اشار اليو د. دمحم ماىخ ابؽ العيشيؼ، 
 .825، ص 4239لإلصجارات القانؽنية، القاىخة، 
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بامل١ُٗ املٓاط١ ب٘ ٚتبٜٛب َٛضٛعاتٗا اىل ضِ اٚزام املدعٞ اىل بعطٗا يف ًَف ٚاسد 
إٔ  ٜٚعد ٜتصٌ بٗرٙ ايٓاس١ٝ َٔ ضًٛن٘ ٜٚهٕٛ َسدعًا يًُهتب ٖٚرا ال ٜطذٌ فٝ٘ نٌ َا

عُاًل ادسا٥ًٝا تٓعًُٝٝا ال ٜس٢َ اىل سصس١ٜ ايكساز االدازٟ ٚامنا ٜعد َٔ قبٌٝ  ٜهٕٛ
ٚبٗرا  (1)املٓػٛزات ٚايتعًُٝات ايداخ١ًٝ، يريو قطت احمله١ُ بعدّ قبٍٛ ايطعٔ ٚايػا٥٘،

فإ اػاٙ ايكطا٤ االدازٟ املصسٟ نإ َتُاغًٝا َع اػاٙ فًظ ايدٚي١ ايفسْطٞ يف عدّ 
شطري١ٜ يسقاب١ ايكطا٤ االدازٟ ٚاؿهِ عًٝٗا بعدّ قبٍٛ ايطعٔ اَا َٔ اخطاع االعُاٍ ايت

د١ٗ احمله١ُ نْٛٗا ال اثس قاْْٛٞ يًكساز املطعٕٛ فٝ٘، اٚ َٔ د١ٗ املدع٢ عًٝ٘ َٔ خالٍ 
 ايدفع بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ يعدّ إصداز قساز ادازٟ قٌ اعتباز ايطعٔ فٝ٘.

ا يف ايعسام حنٛ االعتُاد ع٢ً ايكساز ٚيف ذات ايطٝام ذٖبت احمله١ُ االداز١ٜ ايعًٝ
إ ايطعٔ ع٢ً اؿهِ ممٝص ٚدد اْ٘ صشٝح يٓٗا٥ٞ يكبٍٛ ايطعٔ فٝ٘ اذ قطت "االدازٟ ا

( َٔ قطس 1عًٝ٘( ٜطعٔ بايفكس٠ ) ٢يًكإْٛ، ذيو إ املُٝص عًٝ٘ )املدع ًاٚيٝظ كايف
 30/8/2016الثا٤ ٔ جملًظ قافع١ صالح ايدٜٔ يّٝٛ ايجٜادتُاع اؾًط١ اؿاد١ٜ ٚايعػس

املتط١ُٓ اقاي١ املدعٞ ايرٟ ٜػػٌ َٓصب ايٓا٥ب االٍٚ يًُشافغ اضتٓادا ألسهاّ املاد٠ 
، ٚيد٣ ْعس 2008( يط١ٓ 21/ثآًَا( َٔ قإْٛ احملافعات غري املٓتع١ُ ب قًِٝ زقِ )7)

ايدع٣ٛ َٔ قه١ُ ايكطا٤ االدازٟ اصدزت قسازٖا بسد ايدع٣ٛ يعدّ ٚدٛد قساز ادازٟ 
ٜصًح يًطعٔ ٚدا٤ يف سٝجٝات ايكساز بأْ٘ نإ ع٢ً املدعٞ ايرتٜح يف اقا١َ ايدع٣ٛ  ْٗا٥ٞ

. يريو فكد اندت (2)"ؿني صدٚز قساز ادازٟ ْٗا٥ٞ ب قايت٘ ٜصًح إ ٜهٕٛ قاًل يًطعٔ
احمله١ُ االداز١ٜ ايعًٝا يف ايعسام ع٢ً ْفظ ايسؤ١ٜ اييت اْتٗذٗا فًظ ايدٚي١ ايفسْطٞ 

ٟ َٔ خالٍ االخر بعدّ قبٍٛ ايطعٔ ع٢ً االدسا٤ات اييت تطبل ٚفًظ ايدٚي١ املصس
                                                      

. 77;47/3/3ق، جمدة  9لدشة  3:27( حكػ محكسة القزاء االداري بسرخ، رقػ 3)
فكياني، السؽسؽعة اإلدارية الحجيثة، الطبعة واالستاذ حدؼ الاشار اليو د. نعيػ عطية 

 .:77، ص9:;3 -8:;3، الجار العخبية لمسؽسؽعات، القاىخة، 35األولى، ج
في  4237 /تسييد–/ قزاء اداري 678دارية العميا بالعخاق، رقػ حكػ السحكسة اال (4)

 .4238. اشار اليو قخارات وفتاوى مجمذ الجولة العخاقي لدشة  3/34/4238
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ايكسازات االداز١ٜ ٚاَها١ْٝ ايدفع بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ضٛا٤ َٔ داْب احمله١ُ املدتص١ اٚ 
 َٔ داْب املدع٢ عًٝ٘.

تٓتر اثسًا قاًْْٛٝا براتٗا ال ميهٔ  ع٢ً تًو املعطٝات فإ االعُاٍ اييت ال ٚبٓا٤ً
 -:ٖٚرٙ االعُاٍ ميهٔ سصسٖا باالتٞ از١ٜاعتبازٖا قسازات اد

 االعُاٍ ايتشطري١ٜ اييت تطبل إصداز ايكساز االدازٟ. .1

 االدسا٤ات ايتٓع١ُٝٝ ايداخ١ًٝ ناملٓػٛزات ٚايتعًُٝات االداز١ٜ. .2

 املٓػٛزات اٚ ايكسازات ايتفطري١ٜ اييت تٛضح ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٚايتعًُٝات. .3

 ػاٙ املسانص ايكا١ْْٝٛ. تٓتر اثسًا قاًْْٛٝا االدسا٤ات اييت ال .4

االداز١ٜ اييت اصبشت بات١ االدسا٤ات ايتٓفٝر١ٜ اييت تتِ تطبٝكًا يًكٛاْني ٚايكسازات  .5
 .ًَٚص١َ

 ٚيف ظٌ تًو املؤغسات ًٜذأ املدع٢ عًٝ٘ اىل ايدفع بعدّ قبٍٛ ايطعٔ نْٛ٘ ال
عدّ قبٍٛ ٜٓصب ع٢ً قساز ادازٟ ْٗا٥ٞ، ٚيف املكابٌ ًٜذأ ايكطا٤ االدازٟ اىل اؿهِ ب

ايدع٣ٛ َٔ تًكا٤ ْفط٘ اذا َا أقس ي٘ تٛافس االسهاّ ضايف١ ايرنس، دٕٚ اؿاد١ اىل دفع 
املدع٢ عًٝ٘، ٚيف ٖرٙ ايصا١ٜٚ ميهٔ متٝٝص ايدفع بعدّ ايكبٍٛ عٔ ايدفٛع االخس٣ يف ايدع٣ٛ 

ريٙ االداز١ٜ نٕٛ االٚىل ميهٔ اثازتٗا يف ا١ٜ َسس١ً تهٕٛ عًٝٗا ايدع٣ٛ ٚع٢ً ايكطا٤ إ ٜج
( َٔ قإْٛ االدسا٤ات املد١ْٝ ايفسْط١ٝ زقِ 122َٔ تًكا٤ ْفط٘ نُا يف ْص املاد٠ )

 .1975( يط١ٓ 1123)
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 ادلطلب الثانٍ
 الذفغ بؼذم قبىل الذػىي النتفاء وصف النهائُة ػن القرار االدارٌ

اغرتط املػسع يف قإْٛ فًظ ايدٚي١ ضٛا٤ يف فسْطا اٚ يف َصس إ ٜهٕٛ ايكساز 
ٖٛ اال  ، اٟ مبع٢ٓ ٜتذ٘ إلسداخ اثس قاْْٛٞ ٚإ إصداز ايكساز َا(1)عٕٛ فٝ٘ ْٗا٥ٞاملط

االفصاح عٔ ازاد٠ ايطًط١ االداز١ٜ يتٓفٝر ذيو االثس ع٢ً ايٛاقع، فطاًل عٔ ايصاّ االفساد 
بأسهاّ ايكساز عٓد ْفاذٙ، يف سني مل ٜػرتط املػسع ايعساقٞ صف١ ايٓٗا١ٝ٥ يف ايكساز 

 ّ قه١ُ ايكطا٤ االدازٟ ٚقه١ُ قطا٤ املٛظفني.املطعٕٛ فٝ٘ اَا

فكد ذٖب فًظ ايدٚي١ ايفسْطٞ  َٚٔ اْعهاضات تًو ايفهس٠ ع٢ً ايكطا٤ االدازٟ،
ب٘ جيب إٔ ٜعسض ع٢ً  داز٠يف اسد٣ اسهاَ٘ سٍٛ قساز فصٌ ممجٌ ايعُاٍ عٓد تفهري اإل

ب صداز قساز ْٗا٥ٞ  ٚد٘ االيصاّ ع٢ً ؾ١ٓ املٓػأ٠ يًشصٍٛ ع٢ً َٛافكتٗا ٚتكّٛ االخري٠
ٜهٕٛ قساز ايفصٌ ْٗا٥ًٝا اال بكساز َٔ َفتؼ ايعٌُ ايرٟ تتبع٘ املؤضط١، ع٢ً  بايفصٌ، ٚال

اعتباز إ ايكساز ايٓٗا٥ٞ ٜعد ضُا١ْ َٔ ضُاْات سل ايتكاضٞ يًعُاٍ، اَا ابدا٤ ايسغب١ َٔ 
ايدٚي١  ٜػهٌ اٟ اثس قاْْٛٞ ع٢ً َطأي١ فصٌ ممجٌ ايعُاٍ، ٚعًٝ٘ قط٢ فًظ عدَٗا ال

باعتبازٙ اٍٚ ٚاخس دزد١ َٔ دزدات ايتكاضٞ بعدّ قبٍٛ ايطعٔ َٔ ممجٌ ايعاًَني يف 
جيٛش  غسن١ االعداد ايعكازٟ ٚاالْػا٤ات ايصزاع١ٝ بطبب عدّ إصداز قساز ْٗا٥ٞ بايفصٌ، ٚال

  .(2)دٕٚ ايكساز بايفصٌ داز٠ايطعٔ بسغب١ اإل

                                                      

عمى  85;3يؽليؽ  52( مؼ قانؽن مجمذ الجولة الفخندي الرادر في 73)رت السادة ( ن3)
انو "يذتخط في قخار الفرل بجعؽى اإللغاء أن يكؽن  نيائيًا وقاباًل لمتشفيح "؛ كسا نرت 

 -:عمى "خامداً  94;3لدشة   69ي رقػ ( مؼ قانؽن مجمذ الجولة السرخ 32السادة )
جاء  و الييئات بإلغاء القخارات االدارية الشيائية " وكحلغ ماالطمبات التي يقجميا االفخاد ا

 بشز الفقخات )ثالثًا وسادسًا وثامشًا وتاسعًا( مؼ السادة اعاله.
(2  ( C.E. Ass. 5 mai 1976, Societ De amenagement Foucier et de 

etablissement Rural de auvergne et minister de la agriculture c. 

Bernette rec. p.232. 
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ٜػرتط يف َصس ع٢ً اْ٘ "ا ٚيف ْفظ املعطٝات اػٗت احمله١ُ االداز١ٜ ايعًٝ
ثازٙ ايكا١ْْٝٛ يكبٍٛ دع٣ٛ اإليػا٤ إ ٜهٕٛ مث١ قساز ادازٟ ْٗا٥ٞ َٛدٛد ٚقا٥ِ َٚٓتر آل

عٓد اقا١َ تًو ايدع٣ٛ فاذا ؽًف ٖرا ايػسط بعدّ ٚدٛد ايكساز االدازٟ اصاًل اٚ ٚدد ثِ 
دٕٚ إ ٜٓفر  داز٠يػا٥٘ َٔ داْب د١ٗ اإل قبٌ زفع ايدع٣ٛ ضٛا٤ بطشب٘ اٚ ب شاٍ ايكساز

. نُا ذٖبت يف (1)"تٓصب ع٢ً قساز ادازٟ َٛدٛد ٚقا٥ِناْت ايدع٣ٛ غري َكبٛي١ اذ مل 
ايكساز ايصادز باإلساي١ اىل احمله١ُ ايتأدٜب١ٝ ٖٛ ادسا٤ َٔ ادسا٤ات سهِ اخس اىل إ "

ايدع٣ٛ ايتأدٜب١ٝ ال ٜسق٢ اىل َستب١ ايكساز االدازٟ ايٓٗا٥ٞ ايرٟ خيص ايكطا٤ االدازٟ 
يفصٌ يف ايػا٥٘، ٚال ٜٓطٟٛ ع٢ً سصٍٛ اٟ أثس يف املسنص ايكاْْٛٞ يًُٛظف، باعتبازٙ با

ٜعد قسازًا ادازًٜا مما ٜطتٛدب ايدفع بعدّ قبٍٛ  فسد متٗٝد يًٓعس يف اَس املٛظف ٚال
 .(2)"ايدع٣ٛ الْتفا٤ قًٗا

يطعٔ ٚيف ذات ايطٝام فكد اػٗت احمله١ُ االداز١ٜ ايعًٝا يف ايعسام حنٛ اؿهِ با
ايتُٝٝصٟ املكدّ ايٝٗا ع٢ً قساز قه١ُ ايكطا٤ االدازٟ بإٔ املدع٢ عًٝ٘ )املُٝص( اضاف١ 

صدز نتابًا يتٓعِٝ املعا١ًَ ايتكاعد١ٜ يًُدعٞ )املُٝص عًٝ٘( ٚتبًٝػ٘ برتٜٚر أيٛظٝفت٘ 
ٜٓتر اثسًا  َعاًَت٘ ايتكاعد١ٜ، ٚالسعت احمله١ُ االداز١ٜ ايعًٝا إ االَس املطعٕٛ فٝ٘ ال

َس يٝظ قسازًا ادازًٜا ْٗا٥ًٝا، فاألاًْْٛٝا يف اْٗا٤ املسنص ايكاْْٛٞ يًُدعٞ )املُٝص عًٝ٘( نْٛ٘ ق
ٜتطُٔ االساي١ ع٢ً ايتكاعد ست٢ ميهٔ ايطعٔ ب٘، ٚايكساز االدازٟ املطعٕٛ ب٘  املرنٛز ال

                                                      

. 43/6/4227ق.ع.، جمدة  ;5لدشة  657حكػ السحكسة االدارية العميا بسرخ، رقػ ( 3)
اشار اليو د. حسجي ياسيؼ عكاشة، القخار في قزاء مجمذ الجولة، مشذأة السعارف، 

 .;:3،، ص9:;3االسكشجرية، 
. 9/8/4225ق.ع.، جمدة  68لدشة  3757حكػ السحكسة االدارية العميا بسرخ، رقػ ( 4)

 .424اشار اليو السرجر الدابق، ص
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دّ جيب إ ٜتطُٔ تػٝريًا يف املسنص ايكاْْٛٞ، يرا قسزت احمله١ُ بعدّ قبٍٛ ايطعٔ  املك
 .(1)َٔ املُٝص عًٝ٘ )املدعٞ(

َٚٔ اْعهاضات االػاٙ ايكطا٥ٞ ٜالسغ ايباسح اختالف ايفكٗا٤ يف ؼدٜد ايصف١ 
، نإ اٚهلا ٜس٣ بإ عدٜد٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًكساز االدازٟ، اذ اْكطِ ايفكٗا٤ يف ٖرا اؾاْب اىل ازا٤

اداز١ٜ ؽتص ايصف١ ايٓٗا١ٝ٥ يًكساز االدازٟ تهٕٛ َٔ خالٍ صدٚز ايكساز َٔ ضًط١ 
ب صدازٙ دٕٚ ساد١ اىل تصدٜل ضًط١ اداز١ٜ اع٢ً، ٚبٗرا ٜعد ايكساز ْافرًا ؿع١ صدٚزٙ َٔ 

. ٜٚرٖب اْصاز ٖرا ايسأٟ اىل ايعرب٠ بايٓٗا١ٝ٥ ايرٟ  ال ميهٔ ايطعٔ فٝ٘ (2)ايطًط١ املدتص١
. يف سني ٜرٖب زأٟ اخس اىل إ املكصٛد (3)باإليػا٤ ٖٚٛ َد٣ قابًٝت٘ يًتٓفٝر سااًل َٚباغس٠ً

بايٓٗا١ٝ٥ يًكساز ايصادز َٔ د١ٗ كتص١ ال ٜطسٟ َفعٛي٘ اال بتصدٜل د١ٗ اداز١ٜ عًٝا 
اب ٖرا ايسأٟ اىل اضتبداٍ ن١ًُ "ايٓٗا١ٝ٥" به١ًُ يػسض تٓفٝرٙ، يريو ٜكرتح اصش

 .(4)" الٕ قبٍٛ ايطعٔ باإليػا٤ ٜهٕٛ ايكساز فٝ٘ قابال يًتٓفٝر"ايتٓفٝرٟ

ع٢ً تًو املؤغسات ٜس٣ ايباسح إ صف١ ايٓٗا١ٝ٥ باعتبازٖا غسطًا يكبٍٛ  ٚبٓا٤ً
دع٣ٛ اإليػا٤ متجٌ إصداز ايكساز ايكابٌ يًتٓفٝر ٚبػهٌ َباغس ٚقد اضتٓفر ناف١ ادسا٤ات 
إصدازٙ يتُهني ايكطا٤ االدازٟ ايبشح ٚاضتكصا٤ املدايفات ايكا١ْْٝٛ يف َساسٌ إصدازٙ 

ّ ايكاضٞ االدازٟ بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ اٚ االخر بايدفع َٔ داْب تصًإ ٚددت، يريو ٜ
املدع٢ عًٝ٘ بعدّ ايكبٍٛ يف ساي١ عدّ إصداز ايكساز االدازٟ بصٝػت٘ ايٓٗا١ٝ٥، ٖٚرا َا 

                                                      

في  4228تسييد /  –/ قزاء اداري  678حكػ السحكسة االدارية العميا بالعخاق، رقػ ( 3)
 . 4239. اشار اليو قخارات وفتاوى مجمذ الجولة لدشة 38/5/4239

 .85د. حسج ياسيؼ عكاشة، مرجر سابق، ص( 4)
قزاء االلغاء، دار الفكخ العخبي، القاىخة،  -داري القزاء اإلد. سميسان دمحم الطساوي، ( 5)

االختراص التذخيعي لإلدارة في ؛ د. وسام جبار عبجالخحسؼ، 693، ص89;3
 .89، ص 6;;3العخوف العادية، اطخوحة دكتؽراه، كمية القانؽن، جامعة بغجاد، 

ق، جامعة ، كمية الحقؽ 3قزاء االلغاء، ج –القزاء االداري د. ربيع انؽر فتح الباب، ( 6)
 .326، ص:422عيؼ شسذ، 
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( َٔ 10( َٔ قإْٛ فًظ ايدٚي١ ايفسْطٞ، ٚنريو ْص املاد٠ )51ٜالسغ ع٢ً ْص املاد٠ )
ايدٚي١ ايعساقٞ  ٣ػرتط قإْٛ فًظ غٛزقإْٛ فًظ ايدٚي١ املصسٟ، يف سني مل ٜ

ايصف١ ايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً ايكساز االدازٟ املطعٕٛ فٝ٘، يريو ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ بتعدٌٜ ْص 
" متاغًٝا ٜهٕٛ ايكساز املطعٕٛ فٝ٘ ْٗا٥ٝا ع٢ً إ/زابعًا ٚتاضعًا( ٚاضاف١ عباز٠ "7املاد٠ )

ا١ٝ٥ يف ايكساز املطعٕٛ فٝ٘، فطال عٔ َع اػاٙ احمله١ُ االداز١ٜ ايعًٝا باغرتاط ايصف١ ايٓٗ
( بدزاض١ املدايفات ايكا١ْْٝٛ اييت ميهٔ تالفٝٗا قبٌ داز٠فطح اجملاٍ اَاّ املدع٢ عًٝ٘ )اإل

 إصداز ايكساز ايٓٗا٥ٞ.

 ادلبحث الثانٍ
 الذفغ بؼذم قبىل الذػىي التصاذلا بادلرافق الؼامة

يف ضبٌٝ  داز٠ تتدرٖا اإلتعد ايتٛدٝٗات ٚاملٓػٛزات ايداخ١ًٝ َٔ ايكسازات اييت
داخٌ املسافل ايعا١َ، ٚقد اضتكس ايكطا٤ االدازٟ اىل عدّ دٛاش  ايطعٔ  داز٠تٝطري اعُاٍ اإل

فٝٗا باإليػا٤، ٚذيو بطبب عدّ اْتادٗا ألٟ اثس قاْْٛٞ يف َٛاد١ٗ االفساد اٚ املٛظفني، 
َٚٔ شا١ٜٚ اخس٣ فإ باعتبازٖا قسازات تٓع١ُٝٝ غاٜتٗا االضاض١ٝ تٓعِٝ ايعٌُ االدازٟ، 

ايعٌُ االدازٟ داخٌ املسافل ايعا١َ ٜكتطٞ إصداز ادسا٤ات داخ١ًٝ تتدرٖا ايطًط١ 
، َٚٔ املالسغ اؼاد اهلدف اٚ ايػا١ٜ َٔ (1)املدتص١ بٗدف تٓعِٝ ايعٌُ باملسفل ايعاّ

 إصداز ايتٛدٝٗات ٚاالدسا٤ات ايداخ١ًٝ، نْٛٗا تٓعِ ايعٌُ داخٌ املسافل ايعا١َ ٚاْٗا ال
تٓتر اثس قاْْٛٞ يف املسانص ايكا١ْْٝٛ ألْٗا تكّٛ َكاّ ايتفطريات اٚ ايتٛدٝٗات اييت ٜصدزٖا 
ايس٥ٝظ االدازٟ االع٢ً ملسؤٚضٝ٘، اذ اْٗا تطتٗدف اعالّ املسؤٚضني بايكٛاْني اؾدٜد٠ 

ضبل ذنسٙ ضٓتٓاٍٚ يف ٖرا املبشح َفّٗٛ  ٚؼدٜد نٝف١ٝ تٓفٝرٖا. ٚتأضٝطًا ع٢ً َا
 :تًو ايكسازات، ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ تعًك١ باملسافل ايعا١َ ٚايسقاب١ ايكطا١ٝ٥ ع٢ًايكسازات امل

 
                                                      

( حبيب ابخاهيػ الجليسي، الطعؼ باإللغاء ضج القخارات االدارية القابمة لالنفرال في مجال 3)
 .;8، ص6;;3العقؽد االدارية، رسالة ماجدتيخ، كمية القانؽن، جامعة بغجاد، 
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 ادلطلب االول
 مفهىم القرارات ادلنظمة لؼمل ادلرافق الؼامة

تعد ايكسازات املتعًك١ باملسافل ايعا١َ َٔ ايكسازات اييت تٓعِ عٌُ تًو املسافل 
ف َٔ اْػا٤ املسفل ايعاّ، ٚأل١ُٖٝ ٚتٝطس االدسا٤ات املتبع١ َٔ االفساد يتشكٝل اهلد

ايكسازات ٚاملٓػٛزات ايداخ١ًٝ يف املسافل ايعا١َ َٔ ْاس١ٝ َد٣ خطٛعٗا يسقاب١ ايكطا٤ 
يف اعتبازٖا قسازات اداز١ٜ عاد١ٜ ميهٔ يصاسب املصًش١ ايطعٔ  اآلزا٤االدازٟ، فكد تبآٜت 

تعًك١ باملسافل ايعا١َ بٗا اَاّ ايكطا٤، ٚع٢ً ٖرا ايٓشٛ ضٓبشح يف تعسٜف ايكسازات امل
  -ٚايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يتًو ايكسازات ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ:

 الفرع االول
 تؼرَف القرارات ادلرفقُة

ٜكصد باملٓػٛزات اٚ االٚاَس املسفك١ٝ باْٗا تًو ايبٝاْات اٚ ايتفطريات اٚ 
ْني ايتٛدٗات اييت ٜصدزٖا ايس٥ٝظ االدازٟ داخٌ املسفل ايعاّ بكصد اعالَِٗ بايكٛا

اؾدٜد٠ اٚ ايتعًُٝات ايكا١ُ٥ ٚاـاضعني هلا، اٚ يتفطري ايكٛاْني اٚ يتشدٜد نٝف١ٝ تٓفٝرٖا، 
. اَا بايٓطب١ (1)ٖٚٞ بايتايٞ ال ؼدخ اثسًا قاًْْٛٝا يف املسانص ايكا١ْْٝٛ بايٓطب١ يألفساد

ايعٌُ يإلدسا٤ات ايداخ١ًٝ فٝكصد بٗا ايكسازات اييت تتدرٖا ايطًط١ املدتص١ بكصد تطٝري 
داخٌ املسفل ايعاّ ٚال ٜرتتب عًٝٗا اٟ اثس قاْْٛٞ يألفساد، ٚتتعًل بايطًط١ ايتكدٜس١ٜ 

. فٗٞ قسازات اداز١ٜ تتطُٔ قٛاعد َٛضٛع١ٝ ذات صف١ عا١َ فسد٠ تتعًل بعدد (2) داز٠يإل

                                                      

مشذأة  ،3( د. سامي جسال الجيؼ، الؽسيط في دعؽى اإللغاء القخارات االدارية، ط3)
 بعجىا. وما 395، ص4226السعارف، القاىخة، 

( حبيب ابخاهيػ الجليسي، الطعؼ باإللغاء ضج القخارات االدارية القابمة لالنفرال في مجال 4)
 .;8، ص6;;3العقؽد االدارية، رسالة ماجدتيخ، كمية القانؽن، جامعة بغجاد، 
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غري قدد َٔ األفساد ؽاطبِٗ بأٚصافِٗ ال برٚاتِٗ ٚتطبل ع٢ً عدد غري قدد َٔ اؿاالت 
 َجٌ ايتعًُٝات ايداخ١ًٝ اـاص١ بدا٥س٠ املسٚز.، (1)

 الفرع الثانٍ
 ة للقرارات ادلرفقُةالطبُؼة القانىنُ

ايفك١ٝٗ سٍٛ طبٝع١ ايكسازات اييت تصدزٖا املسافل ايعا١َ َٔ  اآلزا٤اختًفت  
يف املسافل ايعا١َ، اذ ٜس٣ داْب َٔ  داز٠َٓػٛزات داخ١ًٝ ٚقسازات يتطٌٗٝ ٚتٓعِٝ عٌُ اإل

إٔ ايكسازات املسفك١ٝ ايداخ١ًٝ ال تطُٛ اىل َٓصي١ ايكسازات االداز١ٜ ايعاد١ٜ، ٚذيو ألْٗا ايفك٘ ب
ٚتٓعِ االدسا٤ات املتبع١ داخٌ املسفل، َٚطتٓدٜٔ يف ٖرا ايسأٟ  داز٠قسازات ؽص عٌُ اإل

 ، اذ ال تؤثس يف املسانص ايكا١ْْٝٛ يألفساد ٚامنا ؽص(2)اىل اْعداّ االثس يًكسازات املسفك١ٝ
اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًُسفل ايعاّ سصسًا، يريو ال ميهٔ ايسقاب١ عًٝٗا َٔ داْب ايكطا٤ 
االدازٟ. يف سني ٜرٖب داْب اخس َٔ ايفك٘ اىل اعتباز ايكسازات املسفك١ٝ ٚايًٛا٥ح ايداخ١ًٝ 

ٚنريو اْصساف اثسٖا  داز٠قسازات عاد١ٜ اداز١ٜ، ٚذيو بايٓعس اىل د١ٗ اصداز ايكساز ٖٚٞ اإل
، ٚقد ٜهٕٛ (3)ِ ملصًش١ االفساد فٝهٕٛ أثسٖا ايكاْْٛٞ َٔ خالٍ تٓعِٝ ايعٌُ االدازٟايتٓعٝ

يكطا١ٝ٥ عًٝ٘ ايكساز املسفكٞ غري َػسٚع ٚال اضاع قاْْٛٞ ي٘، ٚبايتايٞ ف ٕ اْعداّ ايسقاب١ ا
( 100يػا٤ ٖٚرا كايف ألسهاّ ايدضتٛز ايعساقٞ ٚفل ْص املاد٠ )ؼصٓ٘ َٔ ايطعٔ باإل

٣ ايباسح بسداس١ ايسأٟ ايجاْٞ ٚاعتباز ايكسازات املسفك١ٝ قسازات اداز١ٜ َٓ٘، يريو ٜس
 خاضع١ يسقاب١ ايكطا٤ االدازٟ.

 

                                                      

الطبعة األولى، دار األوائل لمطباعة ( د. أعاد حسؽد القيدي، الؽجيد في القانؽن اإلداري، 3)
 . 522. ص:;;3والشذخ، عسان 

 .354؛ سسيخ صادق، مرجر سابق، ص93د. دمحم فؤاد عبجالباسط، مرجر سابق، ص( 4)
( فارس عبج الخحيػ حاتػ، حجود رقابة القزاء االداري عمى القخارات التي ليا قؽة القانؽن، 5)

ايياب حدشي عؽض غازي، مرجر .؛ 46، ص4222جامعة بابل،  –كمية القانؽن 
 .3:حبيب ابخاهيػ الجليسي، مرجر سابق، ص؛ ;37سابق، ص
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 ادلطلب الثانٍ
 الرقابة القضائُة ػلً االػمال ادلتؼلقة بادلرافق الؼامة

إ االدسا٤ات ايداخ١ًٝ ايصادز٠ َٔ ايس٥ٝظ االدازٟ االع٢ً زمبا تٓتر اثازًا انجس 
إ متازع دٚزًا تػسٜعًٝا َٔ خالٍ إصدازٖا  داز٠سازات االداز١ٜ، اذ ميهٔ يإلخطٛز٠ َٔ ايك

يًكسازات ايتٓع١ُٝٝ بٓا٤ً ع٢ً قإْٛ، ٚتهٕٛ ٖرٙ ايكسازات االخري٠ خاضع١ يسقاب١ ايكطا٤ 
. ٚع٢ً ايٓكٝض َٔ ذيو جيد ايباسح إ اػاٙ ايتػسٜع املصسٟ اىل عدّ دٛاش (1)االدازٟ

. (2)١ يسقاب١ ايكطا٤ االدازٟ نْٛٗا ال تؤثس يف املسانص ايكا١ْْٝٛخطٛع االدسا٤ات ايداخًٝ
( َٓ٘ اىل 10ٖٚرا َا اضتكس عًٝ٘ قإْٛ فًظ ايدٚي١ املصسٟ َٔ خالٍ ْص املاد٠ )

اغرتاط اْتاز ايكساز االدازٟ املطعٕٛ فٝ٘ ألثازٙ ايكا١ْْٝٛ، يف سني مل ٜػرتط قإْٛ فًظ 
يف ْصٛص٘ ٚامنا اطًل ايٓص يٝػٌُ مجٝع ايكسازات  ايدٚي١ ايعساقٞ املعدٍ ع٢ً َجٌ ذيو

االداز١ٜ ضٛا٤ اييت تٓتر اثازا قا١ْْٝٛ اٚ غريٖا، ٚسطٓا فعٌ املػسع ايعساقٞ يف  ٖرا اؾاْب 
ب خطاع مجٝع ايكسازات املتص١ً باملسفل يسقاب١ ايكطا٤ االدازٟ. ٚال َػه١ً يف ذيو اال إ 

الٍ اغداص ايكإْٛ اـاص نُا يف ايٓكابات ٜجاز اذا نإ املسفل ايعاّ ٜداز َٔ خ َا
 .(3)امل١ٝٓٗ باعتبازٙ َٔ املسافل ايعا١َ امل١ٝٓٗ

                                                      

ان خزؽع القخارات واالجخاءات الجاخمية مشاطة بالقاعجة الجستؽرية التي تؤكج عمى عجم ( 3)
تحريؼ اي قخار اداري ميسا كان، سؽاء الفخدية مشيا ام التشعيسية، اذ نرت السادة 

عمى "يحعخ الشز في القؽانيؼ عمى تحريؼ  4227العخاقي لدشة ( مؼ الجستؽر 322)
 اي عسل او قخار اداري مؼ الطعؼ ".

 .395د. سامي جسال الجيؼ، مرجر سابق، ص( 4)
يقرج بالشقابات السيشية بأنيا تشعيسات ميشية تجار مؼ قبل مجالذ مشتخبة مؼ ( 5)

ؼ والسعمسيؼ ويشعػ ذلغ التذكيل القطاعات التي تسثل ىحه السيؼ كشقابة االطباء والسحامي
ات السيشية في التذخيع الكاظػ فارس السالكي، الشعام القانؽني لمسشعس وفق القانؽن. عبج

؛ ;3، ص9;;3دراسة مقارنة، اطخوحة دكتؽراه، كمية القانؽن، جامعة بغجاد، –العخاقي
  =ابي( مؼ قانؽن التشعيػ الشق;كسا عخفيا السذخع العخاقي مؼ خالل نز السادة )
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خيًص َٔ فُٛع١ ْصٛص ًظ قطا٤ ايدٚي١ ايفسْطٞ اىل إ "اذ اػ٘ ف
املعٍُٛ بٗا  يف تازٜذ إصداز ايكساز املطعٕٛ فٝ٘ ٚخاص١ تًو اييت  1940انتٛبس  7قإْٛ 

ضد قسازات ْكاب١ االطبا٤ اَاّ فًظ ايدٚي١ عٔ طسٜل  تٓص ع٢ً إ تهٕٛ االعرتاضات
ايطعٔ بتذاٚش ايطًط١، ٚإ املػسع ازاد إ جيعٌ َٔ تٓعِٝ امل١ٓٗ ايطب١ٝ ٚايسقاب١ ع٢ً 
ممازضتُٗا َسفكًا عاًَا" ٚإ اجملًظ االع٢ً يٓكاب١ االطبا٤ ٜطاِٖ يف تٝطري املسفل ايعاّ 

يت ٜتدرٖا فًظ ايٓكاب١ بٗرٙ ايصف١، ْٚتٝذ١ ٚإ فًظ ايدٚي١ ْعس ايطعٔ يف ايكسازات اي
، َٔ ٖرا (1)"ايدٚي١ يف قساز ايٓكاب١ َكبٛاًل يريو ٜهٕٛ طعٔ ايدنتٛز  )بٛدسإ( اَاّ فًظ

ْالسغ اػاٙ ايكطا٤ االدازٟ يف فسْطا حنٛ اعتباز ايٓكابات امل١ٝٓٗ َسافل عا١َ ٚإ ناْت 
س٠ اػ٘ ايكطا٤ االدازٟ يف َصس يف تداز َٔ اغداص يف ايكإْٛ اـاص. ٚحنٛ ْفظ ايفه

اضفا٤ ايػدص١ٝ ١ُ االداز١ٜ ايعًٝا يف َصس اىل "قط١ٝ ْكاب١ املٗٔ ايتع١ًُٝٝ اذ قطت احمله
ٚؽًٜٛٗا سكٛقًا َٔ ايفسع  1969( يط١ٓ 79االعتباز١ٜ ع٢ً ايٓكابات مبٛدب قإْٛ زقِ )

َٔ اغداص  ًازٖا  غدصؽتص ب٘ اهل٦ٝات االداز١ٜ يف فاٍ تٓعِٝ َصاٚي١ امل١ٓٗ باعتبا
ايكإْٛ ايعاّ ٚايكسازات اييت تصدزٖا بٗرٙ ايصف١ ٖٞ قسازات اداز١ٜ تبطط عًٝٗا ٚال١ٜ 

يٓكاب١ اعتباز إ ا طًب ايػا٥ٗا اٚ ايتعٜٛض عٓٗا ع٢ًقانِ فًظ ايدٚي١ ضٛا٤ بايٓطب١ اىل 
 .(2)"متجٌ َسفكًا عاًَا ًَٗٓٝا

احمله١ُ االداز١ٜ ايعًٝا يف ايعسام  ٚبٓفظ املعطٝات َٔ ذيو ٜالسغ ايباسح اػاٙ
حنٛ عدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ع٢ً ايكساز ايصادز َٔ قه١ُ ايكطا٤ االدازٟ اذ قطت االخري٠ 

                                                                                                                              

لمجولة  اذ جاء فييا "مشعسة عسالية ليا حخية يكفميا الشعام االجتساعي 9:;3لدشة  74رقػ =
وليا شخرية معشؽية وتتستع باستقالل مالي واداري لتحقيق اغخاضيا، ويسثميا رئيذ 

 نقابة ". 
(1  ( C.E. Ass. 2 avr 1943 Bougraen. Rec 86. 

 بعجىا. وما 584جر سابق، صاشارة اليو مارسؽ لؽنغ واخخون، مر      
. 9;;45/4/3ق.ع.، جمدة  :5لدشة  ;343( حكػ السحكسة االدارية العميا بسرخ، رقػ 4)

 . 797اشار اليو سعيج محسؽد الجيب، مرجر سابق، ص
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يد٣ ايتدقٝل ٚاملداٚي١ َٔ احمله١ُ االداز١ٜ ايعًٝا ٚدد إ ايطعٔ  َكدّ ضُٔ املد٠ بأْ٘ "
ُٝص ٚدد اْ٘ صشٝح ايكا١ْْٝٛ فكسز قبٛي٘ غهال ٚيد٣  عطف ايٓعس ع٢ً َٛضٛع اؿهِ امل

َٚٛافل يًكإْٛ، ذيو إ املُٝص ٜطعٔ بايكساز ايصادز عٔ فًظ ْكاب١ املٗٓدضني ايعساق١ٝ 
املتطُٔ عدّ َٓح املُٝص ١ٜٖٛ ْكاب١ املٗٓدضني اال بعد  2016/ 14/12( يف 4968بايسقِ )

دازٟ ع٢ً ادتٝاش اختباز ايٓكاب١ يًُٓتطبني اؾدد، ٚإ طعٔ املُٝص اَاّ قه١ُ ايكطا٤ اال
اعتباز ايٓكاب١ َٔ املسافل امل١ٝٓٗ ايػري َستبط١ بٛشاز٠، ٚقد اضتٓدت ايٓكاب١ يف قسازٖا ع٢ً 
اعُاّ ٚشاز٠ ايتدطٝط بٗرا اـصٛص، يرا ٚددت احمله١ُ االداز١ٜ ايعًٝا إ سهِ قه١ُ 

اعُاّ  كطا٤ االدازٟ صشٝح نْٛ٘ ْص طعٔ املُٝص ع٢ً ادسا٤ات داخ١ًٝ يًٓكاب١ سطباي
، َٔ ٖرا جيد ايباسح إ اػاٙ فًظ ايدٚي١ يف قساز احمله١ُ االداز١ٜ (1)"ز٠ ايتدطٝطٚشا

 ايعًٝا بايعسام حنٛ عدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ بطبب إ ايطعٔ املكدّ دا٤ ع٢ً ادسا٤ات داخ١ًٝ ال
 تسق٢ ملطت٣ٛ ايكساز االدازٟ ايٓٗا٥ٞ.

ٕ ايكساز مما تكدّ ٜس٣ ايباسح إ ايدفع بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ يٝٓصب ع٢ً نٛ
ْٗا٥ًٝا ٜٚطتٗدف اسداخ اثس قاْْٛٞ يف املسانص ايكا١ْْٝٛ، يريو فإ  داز٠ايصادز َٔ د١ٗ اإل

اغرتاط ايصف١ ايٓٗا١ٝ٥ ادربت ايكطا٤ ع٢ً اخساز االدسا٤ات ايداخ١ًٝ املتص١ً باملسافل 
بٍٛ ايعا١َ َٔ دا٥س٠ ايطعٔ اَاّ ايكطا٤ االدازٟ، ٚبٗرا فإ دٛاش دفع املدع٢ عًٝ٘ بعدّ ق

ايدع٣ٛ بطبب اعتباز ايكساز املطعٕٛ فٝ٘ َٔ االدسا٤ات ايداخ١ًٝ اييت تٓعِ اٚ تطٌٗ عٌُ 
 املسافل ايعا١َ.

 

 

 

                                                      

، 4239تسييد /  –/ قزاء اداري  ;85( حكػ السحكسة االدارية العميا بالعخاق، طعؼ رقػ 3)
 . 4239خارات وفتاوى مجمذ الجولة العخاقي لدشة . اشار اليو ق45/33/4239في 
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 ةـاخلامت
بعد االْتٗا٤ َٔ عح ايدفع باْتفا٤ طبٝع١ ايعٌُ االدازٟ املطعٕٛ فٝ٘ ْطتدًص 

 -ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات االت١ٝ :

  -اٚاًل : ايٓتا٥ر :

ميهٔ يصاسب املصًش١ ايطعٔ ب٘  )سرف(تػازٟ قسازًا ادازًٜا، اعتباز ايسأٟ االض عٓد .1
اَاّ ايكطا٤ االدازٟ اذا صدز عٔ ١٦ٖٝ اضتػاز١ٜ َطتك١ً ٚنإ ٖرا ايسأٟ ًَصًَا 

 كا١ْْٝٛ فُٝا يٛ صدز قساز ْٗا٥ٞ بريو.اييف األخر ب٘ ٚاْتاز اثازٙ  داز٠يإل

ػا٤ متجٌ إصداز ايكساز ايكابٌ إ صف١ ايٓٗا١ٝ٥ يًكساز باعتبازٖا غسطًا يكبٍٛ دع٣ٛ اإلي .2
يًتٓفٝر ٚبػهٌ َباغس ٚقد اضتٓفر ناف١ ادسا٤ات إصدازٙ يتُهني ايكطا٤ االدازٟ َٔ 

صّ ايكاضٞ تاضتكصا٤ املدايفات ايكا١ْْٝٛ يف َساسٌ إصدازٙ إ ٚددت، يريو ًٜ
االدازٟ بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ اٚ االخر بايدفع َٔ داْب املدع٢ عًٝ٘ بعدّ ايكبٍٛ يف 

 عدّ إصداز ايكساز االدازٟ بصٝػت٘ ايٓٗا١ٝ٥.  ساي١

ْٗا٥ًٝا  داز٠ٜٓصب ايدفع بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ ع٢ً نٕٛ ايكساز ايصادز َٔ د١ٗ اإل .3
ٜٚطتٗدف اسداخ اثس قاْْٛٞ يف املسانص ايكا١ْْٝٛ، يريو فإ اغرتاط ايصف١ ايٓٗا١ٝ٥ 

عا١َ َٔ دا٥س٠ ادربت ايكطا٤ ع٢ً اخساز االدسا٤ات ايداخ١ًٝ املتص١ً باملسافل اي
ايطعٔ اَاّ ايكطا٤ االدازٟ، ٚبٗرا فإ دفع املدع٢ عًٝ٘ بعدّ قبٍٛ ايدع٣ٛ بطبب 
اعتباز ايكساز املطعٕٛ فٝ٘ َٔ االدسا٤ات ايداخ١ًٝ اييت تٓعِ ٚتطٌٗ عٌُ املسافل 

 ايعا١َ.

املعدٍ 1979( يط١ٓ 65عٓد ؼًٌٝ ْصٛص قإْٛ فًظ ايدٚي١ املعدٍ زقِ ) .4
( َٔ ايكإْٛ املرنٛز ْصت ع٢ً "ميازع اجملًظ يف فاٍ 6) ْالسغ إ ْص املاد٠

ابدا٤ ايسأٟ يف  -ثايجًا : -ايسأٟ ٚاملػٛز٠ ايكا١ْْٝٛ اختصاصات٘ ع٢ً ايٓشٛ االتٞ :
املطا٥ٌ املدتًف فٝٗا بني ايٛشازات اٚ بٝٓٗا ٚبني اؾٗات غري املستبط١ بٛشاز٠ اذا 

ابدا٤  -ًظ ًَصًَا هلا. زابعًا :اجمل زأٟ استهِ اطساف ايكط١ٝ اىل اجملًظ ٜٚهٕٛ
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ايسأٟ يف املطا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ اذا سصٌ تسدد يد٣ أسد٣ ايٛشازات أٚ اؾٗات غري 
املستبط١ بٛشاز٠ ع٢ً إ تػفع بسأٟ ايدا٥س٠ ايكا١ْْٝٛ فٝٗا َع ؼدٜد ايٓكاط املطًٛب 

ًا ابدا٤ ايسأٟ بػأْٗا ٚاالضباب اييت دعت اىل عسضٗا ع٢ً اجملًظ ٜٚهٕٛ زأٜ٘ ًَصَ
يسأٟ " قد اخر املػسع ايعساقٞ مبا ذٖبت ايٝ٘ املدزض١ ايًٛشاز٠ أٚ اؾ١ٗ طايب١ 

املٛضٛع١ٝ يف ايصا١َٝ املػٛز٠ ع٢ً اؾ١ٗ االداز١ٜ املطتػري٠ عٓد إصداز ايكساز 
االدازٟ ٚبريو فإ املػٛز٠ املكد١َ َٔ فًظ ايدٚي١ تٓتر اثازٖا ايكا١ْْٝٛ عٓد 

االدازٟ، نُا إٔ ايكساز االدازٟ ايصادز باالضتٓاد صدٚزٖا ٚست٢ قبٌ صدٚز ايكساز 
اىل ايسأٟ االضتػازٟ املًصّ ٜهٕٛ تعبريًا عٔ االثاز ايكا١ْْٝٛ اييت دا٤ بٗا ايسأٟ 

 االضتػازٟ اضاضًا.
 ثاًْٝا: ايتٛصٝات

ايدٚي١ ايعساقٞ ايصف١ ايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً ايكساز االدازٟ  ٣مل ٜػرتط قإْٛ فًظ غٛز .1
/زابعًا ٚتاضعًا( 7صٞ املػسع ايعساقٞ بتعدٌٜ ْص املاد٠ )املطعٕٛ فٝ٘، يريو ْٛ

ٚاضاف١ عباز٠ " ع٢ً إ ٜهٕٛ ايكساز املطعٕٛ فٝ٘ ْٗا٥ٝا " متاغًٝا َع اػاٙ احمله١ُ 
االداز١ٜ ايعًٝا باغرتاط ايصف١ ايٓٗا١ٝ٥ يف ايكساز املطعٕٛ فٝ٘، فطال عٔ فطح اجملاٍ 

ات ايكا١ْْٝٛ اييت ميهٔ تالفٝٗا قبٌ إصداز ( بدزاض١ املدايفداز٠اَاّ املدع٢ عًٝ٘ )اإل
 ايكساز ايٓٗا٥ٞ.

( يط١ٓ 65/زابعًا( َٔ  قإْٛ فًظ ايدٚي١ ايعساقٞ زقِ )7عٓد اضتكسا٤ ْص املاد٠ ) .2
املعدٍ ًٜشغ اغرتاط٘ ايٓعس يف ايطعٔ املٛد٘ يًكسازات ايفسد١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ  1979

طح اجملاٍ اَاّ االفساد يًطعٔ ايٓٗا١ٝ٥، ٚعًٝ٘ ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل ضسٚز٠ ف
/زابعًا( ٚاضاف١ فكس٠ 7االضتػاز١ٜ َٔ خالٍ تعدٌٜ ْص املاد٠ ) اآلزا٤بصش١ ايكسازات ٚ

تٓتر اثازٖا ساٍ صدٚزٖا  اآلزا٤( ٚذيو نٕٛ ٖرٙ داز٠االضتػاز١ٜ املًص١َ يإل اآلزا٤)ٚ
 بطبب قٛتٗا االيصا١َٝ.

The Authors declare That there is no conflict of interest 
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