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انًهخص
٣ؼذ ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس ٖٓ ١ث٫عجُ٤خ ثُقذ٣غز ُلع ثُٔ٘جصػجس كٓ ٢ؾجٍ ثُؼوٞد ث٫دثس٣زِ٣ٝ ،ؼخ
دٝسثُ ٓ ًْ ٜك ٢رُيٝ ،هذ ثصغْ ثعِٞح ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس ١دجُخظٞط٤ز كأؿِخ ٓ٘جصػجس ثُؼوٞد صضغْ
دجُظلجس ثُل٘٤ز ثُذه٤وز ،دجُضجُ ٢كإٔ ثعِٞح ثُضقٌ٣ ْ٤ؼذ ٖٓ ث٫عجُ٤خ رثس ثُظلجس ثُقغ٘ز ٓٔج
٤ٔ٣ض ٙػٖ ثُطجدغ ثُوؼجة ٢كٓ ٢ؾجٍ فَ ثُٔ٘جصػجس ٝصغ٣ٞضٜج  ٖٓٝ ،د ٖ٤ث ْٛثُظلجس  ٢ٛثُؼذثُز
ٝثُغش٣ز ٝهِز ثٗ٫لجم ٝثُغشػز ًٔ ،ج ثٕ ثُضقٌ ْ٤ث٣ؼج ٣خلق ثُؼخء ػٖ ًج َٛثُوؼجء كل ٢فجٍ
فَ ثُ٘ضثع دجُضغ٣ٞز ثُغِٔ٤ز ػٖ ؽش٣ن ٓقٌٔ ٖ٤ثدثس ٖ٤٣كإٔ رُي ٞ٣ؽض خطٞثس ًغ٤شر ٖٓ شأٜٗج
ثٕ صؼطَ ػَٔ ثُوؼجء ُ ُٞٝذشٛز ٣غشر دجُضجُ ، ٢صٌ ٕٞثُلجةذر ٌَُ ٖٓ ثؽشثف ثُ٘ضثع دجدضؼجدْٛ
ػٖ ث٫عجُ٤خ ث٫دثس٣ز ثُٔو٤ضز ٝثُذُٝز ٖٓ ؽجٗخ ثخش  ٞٛٝصخل٤ق ثُؼخء ػٖ ثُوؼجء ًٔ،ج ٞ٣ؽذ
ثعِٞح ثخش ٖٓ ثعجُ٤خ ثُضقٌٝ ْ٤ثُز٣ ١ضٔغَ (دجُضقٌ ْ٤ث٫دثس ١ث٫ؽذجس )١ثُز ١ؽذن ك ٢دؼغ
ثٗ٫ظٔز ثُوجٗ٤ٗٞز ثعض٘جدثً ثُ ٠هجػذر صشش٣ؼ٤ز كلٛ ٢ز ٙثُقجُز ٣شضشؽ ثُٔششع ُؾٞء ثؽشثف ثُ٘ضثع
ثُ٤ٛ ٠تز ثُضقٌ ْ٤هذَ ثُِؾٞء ثُ ٠ثُغِطجس ثُوؼجة٤ز ٝ ،هذ صٞطِ٘ج كٛ ٢ز ٙثُذثسعز ثُ ٠ثْٛ
ثُ٘ضجةؼ ٝثُضٞط٤جس ًٝجٕ ٖٓ دٜ٘٤ج  ٢ٛثٕ ثُٔ٘جصػجس ثُٔضؼِوز دجُؼوٞد ث٫دثس٣ز صقضجػ ثُ ٠فشك٤ز
ٝثعجُ٤خ ك٘٤ز ٓٔج صض٬ءّ ٝثعِٞح ثُضقٌ ًٚٗٞ ْ٤ثعِٞح ٓشٕ  ٌٖٔ٣صطذ٤وٓ ٚغ ٝؽٞد ٓؼط٤جس
ٓضؾذدر ًٔج ثٝط٘٤ج كٛ ٢ز ٙثُذسثعز ثُ ٠دػْ كؼجُ٤ز ثُضقٌٝ ،ْ٤ػذّ صلخ ْ٤دٝس ثُوؼجء ًٚٗٞ
٣ؤد ١ثُٗ ٠ضجةؼ عِذ٤ز ٝػٌغ٤ز ك ٢ثٕ ٝثفذ ٓٔج ٘٣ضؼ كشَ ثُضقٌُ ، ْ٤زُي ٣ؾخ ثٕ صقذد ثُؼٞثدؾ
ثُٔضؼِوز دشعْ فذٝد ثُضوجء ثُضقٌ ْ٤دجُوؼجء.
انكهًاث انًفخاحيت  :انخحكيى  ،االداري  ،حسٕيت  ،انعقٕد ،االداريت.

""Summary
Administrative arbitration is one of the modern methods of resolving
disputes in the field of administrative contracts, and plays an important
role in this. The method of administrative arbitration has been
characterized by privacy. Most contract disputes are characterized by
precise technical qualities, therefore, the arbitration method is one of
good qualities that distinguishes it from the judicial nature Arbitration
also reduces the burden on the judiciary.If the dispute is resolved

peacefully through administrative arbitrators, this summarizes many steps
that would disrupt the work of the judiciary, even for a moment. Thus, the
benefit of each of the parties to the conflict by moving away from the
administrative methods abhorrent and the State on the other hand is to
reduce the burden on the judiciary, and there is another method of
arbitration, which is (compulsory administrative arbitration), which was
applied in some legal systems based on a legislative rule in this The case
requires that the parties to the dispute resort to the arbitral tribunal before
resorting to judicial authorities, and we have reached in this study the
most important findings and recommendations, among them is that the
disputes relating to administrative contracts need professionalism and
technical methods, which fit the arbitration method as a flexible method
N application with a renewed data as recommended in this study to
support the effectiveness of arbitration, and the lack of grandiloquence
the judiciary's role as lead to negative and counterproductive in that one
resulting arbitration fails, so you must determine the controls on the
.delimitation of the confluence of the arbitration judiciary
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انًقذيت
ثٕ ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس ١كٓ ٢ؾجٍ ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز ٓ ،ج  ٞٛثٝ ٫ؽٜج ً ثخش ُِوؼجء ٓ ٌُٖٝج ٓ٤ضٙ
ػٖ ثُوؼجء  ٞٛثُٔشٗٝز ٝثُغُٜٞز ًٔ ،ج ثُٞثهغ ثُؼًِٔ ٢غ٤شث ٓج ٣ذػ ٞثُ ٠ث٫صلجم ػِ ٠ثعِٞح
ثُضقٌُ ْ٤ؼشع ثُ٘ضثع ػِ ٠ثشخجص ٔ٣ضجص ٕٝدجُغوز ٝثُوذسر ٝثٌُلجءر ٓضلجد ٖ٣دزُي ػشع ثُ٘ضثع
ثٓجّ ثُوؼجء  ،ثٓج ك ٢ظَ ثُضطٞسثس ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝث٫هضظجد٣ز دجس ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس٣ز ٖٓ ثٗ٫ظٔز
ٝث٫عجُ٤خ ثُٔغوشر ك ٢ثؿِخ ثُ٘ظْ ثُوجٗ٤ٗٞز ُِذ ٍٝثُٔضطٞسر  ،كوذ عِط٘ج ثُؼٞء كٛ ٢ز ٙثُذسثعز
ػِ ٠ؽٞثٗخ ػذ٣ذر  ،كغٞف ٗض٘ج ٍٝكٛ ٢ز ٙثُذسثعز ٓذقغ ٌٕٞ٣ ٖ٤ثُٔذقظ ثٓ ٍٝ٫ضؼِن ك٢
ٓل ّٜٞثُضقٌ ْ٤ث٫دثسٞٓ ١ػق ٖٓ ٖ٤خ ُٚ٬ثُضؼش٣ق ثُخجص دجُضقٌ ْ٤ث٫دثس٘ٓ ١ضوِ ٖ٤دؼذ رُي
ثُ ٠ثُضؼش٣ق دجُؼوٞد ث٫دثس٣ز دجػضذجسٛج ؽضءث ٣ ٫ضؾضأ ٖٓ ٓٞػٞع دقغ٘ج ًٔ ،ج عٞف ٗذ ٖ٤ثٗٞثع
ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس٘ٓ ١ضوِ ٖ٤دؼذ رُي ثُ ٠ثُٔذقظ ثُغجٗ ٢ثُٔضؼِن دذٝس ثُضقٌ ْ٤ك ٢صغ٣ٞز ثُٔ٘جصػجس
ثُٔضؼِوز دجُؼوٞد ث٫دثس٣ز .
اهمٌة الدراسة5
تبرز اهمٌة الموضوع من خالل وجود العدٌد من العقود االدارٌة التً تبرمها االدارة بصفتها
العمومٌة مع المتعاقدٌن  ،والتً عاد ًة ما تتولد نزاعات من جراء العقود المبرمة وتحتاج تلك
النزاعات اجراءات بسٌطة وسهلة لفضها وٌعد التحكٌم االداري من الوسائل المٌسرة لتسوٌة
نزاعات العقود االدارٌة  ،كما ان هذه االجراءات تخفف عن كاهل القضاء العادي المختص
بالنزاعات االدارٌة .
اشكالٌة الدراسة5
تتركز اشكالٌة الدراسة على اجابة االسئلة االتٌة:
 -1ان التحكٌم االداري اسلوب مختلف وٌتسم بالحداثة لذا ارتئٌنا بٌان مفهومه الازالة
الغموض.
 -2الكشف عن الجهة القضائٌة المختصة بالنظر فً منازعات العقود االدارٌة ؟
 -3ما هو دور القضاء فً تسوٌة المنازعات المتعلقة بالعقود االدارٌة بأسلوب التحكٌم ؟
 -4الكشف عن التعارض بٌن التحكٌم االداري واالسلوب القضائً

نطاق الدراسة5
ٌقتصر نطاق الدراسة على بعض النصوص التشرٌعٌة المتعلقة بقانون المرافعات العراقً رقم
 33لسنة  1494المعدل وقانون التحكٌم المصري رقم  22لسنة  1444وبعضا ً من اآلراء
الفقهٌة
الجدٌد فً الدراسة 5
 -1ندرت الدراسات فً ضوء التشرٌعات العراقٌة وقلتها فً التشرٌعات المقارنة.
 -2تسلٌط الضوء على التشرٌعات العراقٌة  ،اذ لم تتناول الدراسات االخرى المتعلقة بذات
المضوع ما سوف نتناوله فً دراستنا.
 -3توضٌح االجراءات المتبعة للتحكٌم االداري اذا ما رغب المتنازعٌن اللجوء الى هذا
االسلوب.

انًبحذ االٔل  :ياْيت انخحكيى االداري
٣ؼذ ثُضقٌ ٖٓ ْ٤ث٫عجُ٤خ ثُقذ٣غز ثُضُ ٢ؾأس ُٜج ث٫دثسر ك ٢ثٗٝ٥ز ث٫خ٤شر ُضغ٣ٞز ٗضثػجصٜج
ث٫دثسر ثُٔضؼِوز دجُؼوٞد ث٫دثس٣ز ٝ ،هذ ثٛضٔش ثؿِخ ثٗ٫ظٔز ثُوجٗ٤ٗٞز ك ٢ثُذ ٍٝثُٔضطٞسر ُٜزث
ث٫عِٞح كٓ ٢ؾجٍ كغ ثُ٘ضثػجس دجُطشم ثُغِٔ٤ز  ٖٓٝ،خٛ ٍ٬زث ثُٔذقظ عٞف ٗذ ٖ٤ك٢
ثُٔطِخ ث ٍٝ٫ثر عٞف ٣وضظش ػِٓ ٠ل ّٜٞثُضقٌ ْ٤ث٫دثس ١دجػضذجس ٙثُؾٛٞش ث٫عجعُٜ ٢زٙ
ثُذسثعز ثٓج ثُٔطِخ ثُغجٗ ٢كغٞف ٗخظظُٔ ٚذشسثس ثُِؾٞء ُِضقٌ ْ٤ث٫دثس. ١
انًطهب االٔل  :يفٕٓو انخحكيى االداري
عٞف ٗوغْ ٛزث ثُٔطِخ ثُ ٠كشػ ٖ٤عٞف ٗخظض ثُلشع ث ٍٝ٫ثُ ٠ثُضؼش٣ق ك ٢ثُضقٌْ٤
ث٫دثس ،١ثٓج ثُلشع ثُغجٗ ٢عٞف ٗخظظ ٚثُ ٠ثُضؼش٣ق دجُؼوٞد ث٫دثس٣ز.
انفرع االٔل :حعريف انخحكيى االداري
ٗٝقٖ دظذد ٝػغ صؼش٣ق ٣ذُ٘ ٖ٤ج ٓؼ٘ ٠ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس٫ ١دذ ثٕ ٗذ ٖ٤ثُضؼش٣ق ثُِـٖٓٝ ١ٞ
عْ ٗذ ٖ٤ثُضؼجس٣ق ثُلو٤ٜز ُِضقٌ ْ٤ث٫دثس.١
أال -:انخحكيى نغت٣" :ؼ٘ ٢إؽ٬م ثُ٤ذ ك ٢ثُش٢ء أ ٝصل٣ٞغ ثٓ٧ش ُِـ٤ش ُٜزث ٣وجٍ فٌْ ثُخظٔجٕ
كٗ٬ج إرث ؽؼ ُٚ ٬ثُ٘ظش ك٘ٓ ٢جصػضٜٔج ٣ ٖٓٝلٞع إُ ٚ٤ثُ٘ظش ك ٢ثُضقٌ٣ ْ٤غَٔ ُٓ ٠قٌٔج أٓ ٝقٌٔج
إُ ٚ٤دٔ٘٤ج ٣غٔ ٠ثُخظْ ٓقضٌٔج ٝ .ثُضقٌٓ ْ٤ظذس فٌْ دضشذ٣ذ ثٌُجف ٓغ ثُلضـ ٣ ،وجٍ فٌٔش كٗ٬ج

كٓ ٢جُ ٢أ  ١كٞػش إُ ٚ٤ثُقٌْ ك٣ٝ ، ٚ٤وجٍ فٌٔ٘ج كٗ٬ج د٘٘٤ج أ ١أؽضٗج فٌٔٝ ، ٚفٌٔ ٙٞكٔ٤ج
دٜٔ٘٤ج أ ١ؽؼِ ٙٞفٌٔج ك ٢ثٓ٧ش ٝ ،ك ٢ثُوشإٓ ثٌُش ْ٣هجٍ صؼجُ " ٠كٝ ٬سدي ٣ ٫ؤٓ٘ ٕٞفض٠
٣قٌٔٞى كٔ٤ج شؾش د"ْٜ٘٤
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انخعريف انفقٓي نهخحكيى االداري
ػ٘ذ ثؽ٬ػ٘ج ػِ ٠ثؿِخ ثُوٞثٗ ٖ٤ثُٜٔضٔز ك ٢ؽٞثٗخ ثُضقٌ ْ٤ث٫دثسٗ ُْ ، ١ؾذ هجٗٗٞج ٞ٣ػـ ثٝ
٣ذُ٘ ٖ٤ج صؼش٣لج ؽجٓؼج ٓجٗؼج ُِضقٌ ْ٤ث٫دثسٔٓ ، ١ج دكؼ٘ج رُي ثُ ٠ثُِؾٞء ثُ ٠ثُلوٝ ٚثُذقظ ػٖ
ثُضؼش٣ق ثُٔ٬ةْ  ،كوذ ػشف ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس ٖٓ ١هذَ ثٌُغ٤ش ٖٓٝ ٕٝد ٖ٤صِي ثُضؼجس٣ق ه َ٤دأٜٗج
ثعِٞح ُلغ ثُٔ٘جصػجس ٓضغٔج دأِٗٓ ٚضّ ث٫ؽشثف ثُ٘ضثع  ٌٕٞ٣ٝثخض٤جس٣ج ٖٓ هذَ ثكشثد ثُ٘ضثع ،
ٝػشف ث٣ؼج دأٗ ٚث٫ؽشثء ثُٔضؼِن ك ٢ثُٔ٘جصػجس ث٫دثس٣ز  ،ثر  ٌٕٞ٣ثفذ ثؽشثف ثُ٘ضثع ؽٜز
ػجٓز ثدثس٣ز ٝؿجُذج ٓج صغٞس صِي ثُٔ٘جصػجس دؾجٗخ ٓؼ( ٞٛٝ ٖ٤ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز).

2

ًٔج ٝػشف ث٣ؼج دأٗ ٚؽش٣وز ٣خضجسٛج ثؽشثف ثُ٘ضثع دٔقغ ثسثدص ٖٓ ْٜثؽَ كغ ثُ٘ضثػجس
ث٫دثس٣ز كٓ ٢ؾجٍ ثُؼوٞد ٝثُض٣ ٢ضْ ثُ٘ظش ٝثُذش دٜج ثٓجّ شخض ث ٝثًغش ٖٓ شخض ٣ذػٕٞ
دجُٔقٌٔ ٖٓ ٖ٤د ٕٝثُِؾٞء ثُ ٠ثُؾٜجس ثُوؼجة٤ز ٝ 3،ػشف ًزُي دأٗ ٚرُي ثُ٘ظجّ ثُٔضذغ ٖٓ ثؽَ
صغ٣ٞز ثُ٘جصػجس ٖٓ خ ٍ٬ثشخجص ؽذ٤ؼٓ ٕٞ٤خضجس ٖٓ ٕٝهذَ ثشخجص ثُ٘ضثع ٓذجششرً  ،ثٖٓ ٝ
خ ٍ٬ؽش٣وز ثخش ٟدشػ ٠ثُخظ ، ّٞث ٝصٌٔ ٖٓ ْٜ٘٤ثدؼجد ثُ٘ضثع ػٖ ثُوؼجء ثُٔخ ٍٞعجٌُٖ٤
دزُي ؽش٣ن ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس٣ز ٖٓ خ ٍ٬ثخض٤جس ٫ ْٛشخجص ؽذ٤ؼ٣ ٕٞ٤ذػ ٕٞدجُٔقٌٖٔ٤
ث٫دثس٣زًٔ .4ج ػشف ث٣ؼج دأٗ ٚه٤جّ ثُخظ ّٞدطشؿ خ٬ك ْٜثٓجّ ثشخجص ؽذ٤ؼٓ ٖ٤٤خضجسٖٓ ٖ٣
ثُخظ٣ ّٞذػ ْٜٗٞدجُٔقٌٔ.5ٖ٤
ٛزث ٝهذ رٛخ سث ١ثخش ٖٓ ثُلوُ ٚضؼش٣ق ثُضقٌ ْ٤ث٫دثسٝ ١هذ ػشك ٚدأٗ ٚثصلجم ثؽشثف ثُ٘ضثع
ػِ ٠فَ ٗضثػجصٝ ْٜصغ٣ٞضٜج ٖٓ خ ٍ٬ثخض٤جس ثشخجص ؽذ٤ؼ٘٤ُ ٖ٤٤ظشٝث ك ٢ثُ٘ضثع ثُٔطشٝؿ
ثٓجٓ٣٩ ْٜؾجد ثُقِ ٍٞثُٔ٘جعذز ُزُي ثُ٘ضثعًٔ ، 6ج ػشف ث٣ؼج دأٗ ٚثصلجم ثُخظ ّٞث ٝثؽشثف
ثُخ٬ف ثُٔقضَٔ ٫خض٤جس ْٛثشخجص ٔ٣جسع ٕٞثعِٞح ثُضقٌُِ ْ٤لظَ ك ٢صِي ثُ٘ضثػجس ثُوجةٔز
1

القاموس المحٌط للفٌروز ابدي  5المجلد الرابع  /دار الفكر  /بٌروت  8978 ،ص98
2
د .جابر جاد نصار  ،التحكٌم فً العقود االدارٌة  ،دراسة مقارنة  ،الطبعة االولى  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة ص 5سنة
8997
3
د .إبراهٌم أحمد إبراهٌم  ،القانون الدولً الخاص  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ،ط ، 2ص.8997 22
4
د .أحمد أبو الوفا  ،التحكٌم فً القوانٌن العربٌة  ،منشأة المعارف ،االسكندرٌة،ص  89بدون سنة طبع
5
– د .أحمد أنعم بن ناجً الصالحً  ،النظام القانونً للتحكٌم التجاري الدولً – دراسة مقارنة – مركز الدراسات والبحوث الٌمنً
 ،صنعاء  ،ط 8ص. 8992 ، 42
6
د .ابو زٌد رضوان  ،األسس العامة للتحكٌم التجاري الدولً  ،دار الفكر الجامعً  ،االسكندرٌة ص. 8988 ، 84

ث ٝثُٔقضِٔز ٝهذ ٍٞهشثس ْٛدشأٗ ٖٓٝ 1، ٚخٓ ٍ٬ج صْ ثعضؼشثػ ٖٓ ٚصؼجس٣ق ُٔؾٔٞػز ٖٓ
ثُلوٜج ء ُ٘ ٌٖٔ٣ج ثٕ ٗؼشف ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس ١دأٗ ٚثعِٞح ثدثسِ٣ ١ؾأ ُ ٚثؽشثف ثُ٘ضثع (ثُخظ)ّٞ
ٝػجدرً ٓج صٌ ٕٞث٫دثسر ؽشكج د٣ ٚضْ ٖٓ خ ُٚ٬ثخض٤جس ثشخجص ؽذ٤ؼ٣ ٖ٤٤ضظل ٕٞدجٌُلجءر
ٝثُ٘ضثٛز ٝثُؼذثُز ٝثُقٌٔز ٔ٣جسع ٕٞثعجُ٤خ ٓشجدُ ٚؼَٔ ثُوؼجء ٗٞػج ٓج ٓخضِلز ؿ٤ش ٓو٘٘ز
ٓضٞثكوز ٓغ ٓذذأ ثُٔششٝػ٤ز ٖٓ ثؽَ فَ ثُ٘ضثع ثُوجةْ د ٖ٤ث٫ؽشثف  ٌٕٞ٤ُ ،هشسثِٓ ْٛضّ
ُ٨ؽشثف ثُٔقضٌٔ.ٖ٤

انفرع انزاَي :حعريف انعقٕد االداريت
هذ ٣ ٫خضِق ٓل ّٜٞثُؼوٞد ث٫دثس٣ز ػٖ ٓل ّٜٞثُؼوٞد ثُٔذٗ٤ز ك ٢ؽجٗخ ٓؼ ٖ٤ثر ًٜٔٛ٬ج
٣ؼذشثٕ ػٖ ثصلجم ثسثدصٓ ٖ٤ضؾٜض ٖ٤ثُ ٠ثفذثط ثعش هجٗ٣ ٢ٗٞؤد ١ثُ ٠ثٗشجء ٓشًض هجٗ ٢ٗٞؽذ٣ذ ثٝ
صؼذٓ َ٣شًض هجٗ ٢ٗٞث ٝثُـجءٓ ٙشًض هجٗ ، ٢ٗٞثٓج ٝؽ ٚث٫خض٬ف دٜٔ٘٤ج ك ٌٖٔ٤ك ٢ػذّ صطجدن
ثُ٘ظجّ ثُوجٗ ٢ٗٞكإٔ ثُؼوذ ث٫دثس٣ ١قٌْ ك ٢ثؽجس هجٗٓ ٢ٗٞضٔ٤ض ػٔج  ٞٛثُقجٍ ك ٢ثُؼوٞد ثُٔذٗ٤ز
ثُض ٢ص٘ظش ك ٢ثؽجس ثُوجٗ ٕٞثُٔذُٗ ، ٢زث كوذ ُػشف ثُؼوذ ث٫دثس ١دأٗ ٚػَٔ هجٗ ٢ٗٞثشضشى ك٢
ه٤جٓ ٚثسثدصجٕ ًجِٓضجٕ ث٤ِٛ٫ز ٓضٔغِضجٕ دج٩سثدر ثُٔضؼجهذ هجةٔز ٝكوج ُٔذذأ ثُشػجٝ ،2هذ رٛخ ؽجٗخ
ٖٓ ثُلو ٚثُ ٠ثُو ٍٞدإٔ ثُؼوذ ث٫دثس ١صضٞكش د ٚثُظلجس ثُٔٞؽٞدر ك ٢ثُؼوٞد ثُٔذٗ٤ز ٣ٝضْ صظذ٣وٜج
ًٔج  ٞٛثُقجٍ ك ٢ػوٞد ثُوجٗ ٕٞثُخجصًٔ 3ج ػشف ث٣ؼج دأٗ ٚرُي ثُؼوذ ثُٔذش ّٝد ٖ٤شخٞص
ثُوجٗ ٕٞثُؼجّ دوظذ صغ٤ش ٓشكن ػجّ دجٗضظجّ ٝثؽشثد. 4
ٛزث ٝه ذ ػشك ٚؽجٗخ ثخش ٖٓ ثُلو ٚثر صْ ثُو ٍٞدأٗ ٚرُي ثُؼوذ ثُز٣ ١ذشٓ ٚشخض ٖٓ ثشخجص
ثُوجٗ ٕٞثُؼجّ ٖٓٔ ٌِٓ ٞٛق ك ٢ثدثسر ٓشكن ػجّ ٖٓ ثؽَ صغ٤ش ٙػِ ٠ثٕ صٌ ٚ٤ٗ ٕٞرُي ثُشخض
 ٢ٛثُؼَٔ دأعِٞح ثُوجٗ ٕٞثُؼجّ ٝ ،صغض٘ضؼ صِي ثُ٘٤ز دٔج ٣ضؼٔ٘ ٚثُؼوذ ٖٓ د٘ٞد ثعضغ٘جة٤ز ؿ٤ش
ٓٞؽٞدر ك ٢ثؽجس ثُوجٗ ٕٞث ٝؿ٤ش ٓأُٞكز

5

ًٔج ٝػشك ٚثُذؼغ دأٗ ٚػوذ ٣ذشٓ ٚثفذ ثشخجص

ثُوجٗ ٕٞثُؼجّ ٓغ شخض ثخش ٖٓ ثؽَ ثُٔغجٔٛز ك ٢ص٘ظ ْ٤ث ٝصغ٤ش ٓشكن ػجّ ػِ ٠ثٕ صظٜش ٗ٤ز
ثُوجةٔ ٖ٤ث ٝثُٔضؼجهذ ٖٓ ٖ٣خ ٍ٬ثصذجػ ْٜثفذ ثعجُ٤خ ثُوجٗ ٕٞثُؼجّ  ٖٓٝ ،6خٓ ٍ٬ج صوذّ ٖٓ
1

القاضً /نبٌل محمد الهادي محمدالقرشى  ،التحكٌم فً العــــقود اإلدارٌة ( إجراءاته  ،أنواعه  ،تنفٌذه والمحكمة المختصة ) بحث
منشور فً المركز العربً للبحوث القانــونٌة والقضائٌة بٌروت – لبنان ص6
2
د محمد رفعت عبد الوهاب ،مبادئ واحكام القانون االداري ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،لبنان،بٌروت،2005،ص 292
3
د سلٌمان محمد الطماوي ،االسس العامة للعقود االدارٌة ،دار الفكر العربً ،الطبعة الخامسة  ،8998،ص 208
4
د محمود حلمً ،العقد االداري ،دار الفكر العربً  ،الطبعة الثانٌة ، 8977 ،ص 4
5
د خمٌس السٌد اسماعٌل ،االصول العامة والتطبٌقات العملٌة للعقود االدارٌة والتعوٌضات ،دار النهضة العربٌة الطبعة االولى،
 ، 8992ص 26
6
د ابراهٌم طه الفٌاض  ،العقود االدارٌة  ،مكتبة الفالح  ،الكوٌت  ،8988 ،ص 68

صؼجس٣ق ٓخضِلز  ٌٖٔ٣صؼش٣ق ثُؼوذ ث٫دثس ١دأٗ ٚثصلجم ثسثدصٗ ٖ٤ق ٞثُضؼجهذ  ٌٕٞ٣ثفذٔٛج شخض
ٖٓ ثشخجص ثُوجٗ ٕٞثُؼجّ ٛ ٌٕٞ٣ٝزث ث٫صلجم ٓذ٘ ٢ػِ ٠ثعِٞح ثُضشثػ٣ ٢ؤد ١ثُ ٠ثفذثط ثعش
هجٗ ٢ٗٞثٓج ثٗشجء ث ٝصؼذ َ٣ث ٝثُـجء ٓشًض هجٗ. ٢ٗٞ
ًٔج ٣ٝؼذ ثُؼوذ ث٫دثس ٖٓ ١ث ْٛث٫عجُ٤خ ثُٔضذؼز ٖٓ هذَ ث٫دثسر ُض٘ل٤ز ثُضضثٓجصٜج ث٫عجع٤ز ٖٓ
ثؽَ صقو٤ن ثُٔظِقز ثُؼجٓز  ٌٖٔ٣ ٫ٝ ،ثُؾضّ دإٔ ؽٔ٤غ ثُؼوٞد ثُٔذشٓز د ٖ٤ث٫دثسر ٝث٫شخجص
ثُطذ٤ؼ ٖ٤٤ث ٝثُٔؼ٘ ٖ٤٣ٞدأٗ ٚػوذ ثدثس٣ج دَ ٣شضشؽ ك ٢ثُؼوذ ث٫دثس ١ثٕ ٣شصذؾ ك ٢خذٓز ٓشكن
ػجّ صقو٤وج ُِٔظِقز ثُؼجٓز ثر صٔضجص ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز دٔ٤ضر ٔ٣ ٫ضٌِٜج ث٫كشثد ثر صضٞكش ثدثسر
ششٝؽ ٝثٓض٤جصثس صؼذ ٖٓ ٓظجٛش ثُغِطز ثُؼجٓز ٛ ،زث ٝهذ رٛخ ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُذ ٍٝك ٢ثٌ٣جٍ
ثُوؼجء ث٫دثسُِ٘ ١ظش ك ٢ثُ٘ضثػجس ثُٔضؼِوز كٓ ٢ؾجٍ ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز  ٖٓٝد ٖ٤صِي ثُذ٢ٛ ٍٝ
كشٗغج ُٝذ٘جٕ ٝؽٜٔٞس٣ز ٓظش ثُؼشد٤ز 1ثٓج دجُؼشثم كوذ ثخضض ثُوؼجء ثُؼجد ١كٓ ٢ؾجٍ ثُؼوٞد
ث٫دثس٣ز ٝثخضظش ٓقٌٔز ثُذذثءر ك ٢رُي.2

انًطهب انزاَي إَٔاع انخحكيى
٣خضِق ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس ١دجخض٬ف ثُ٘ضثع ثُز٣ ١ضٓغ ثُلظَ ك ، ٚ٤كوذ  ٌٕٞ٣ثُضقٌ ْ٤ثدثس٣ج ً أٝ
ٓذٗ٤ج ً أ ٝصؾجس٣ج ً  ٌٖٔ٣ٝثُو ٍٞدجٕ ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس ٞٛ ١رُي ثُز٣ ١ضؼِن دجُلظَ ك٘ٓ ٢جصػز
إدثس٣ز  ،أ ١أفذ أؽشثكٜج ثُ٘ضثع ػِ ٠ث٧هَ ؽٜز إدثس٣ز صضظشف دٞطلٜج ثفذ ثشخجص ثُوجٕٗٞ
ثُؼجّ ،أؿِخ ٛز ٙثُٔ٘جصػجس صضظَ دجُؼوٞد ث٩دثس٣ز  ٌٖٔ٣ٝثُو ٍٞدإٔ ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس٘٣ ١وغْ ثُ٠
ثسدؼز ثٗٞثع ًٔٝج ٣أص:٢
انفرع االٔل -:انخحكيى انذٔني ٔانخحكيى انٕطُي-:
٣ؼضذش ثُضقٌ ْ٤ثُذ ٢ُٝفجُِٓ ٬ظلز ثُذ٤ُٝز ثرث ٓج صؼِن دٔظجُـ ثُضؾجسر ثُذ٤ُٝز ًجٗضوجٍ ثُذؼجةغ
ٝثُغِغ ػٖ ؽشم ثُقذٝد ثُذ٤ُٝز ٝػجدرً ٓج ٣ضْ رُي د ٖ٤ثًغش ٖٓ دُٝز ُضظق دجُظلز ثُذ٤ُٝز،
ٝدٜز ٙثُؼِٔ٤ز هذ ٘٣شأ ٗضثع د ٖ٤ثُذ٣ٝ ٍٝضْ دؼذ ٙثُ ٠ثعِٞح ثُضقٌ ْ٤ك٤غٔ ٠فٜ٘٤ج دجُضقٌْ٤
1

بودالل فطوم  ،التحكٌم فً العقود االدارٌة  ،اطروحة دكتوراه  ،جامعة الجٌاللً لٌباس كلٌة الحقوق  ،ص 28سنة 2086-2085
2
إال تطبٌقا لنص المادة ( )4من قانون التنظٌم القضائً رقم  860لسنة  8979التً تنص على أن (تسري والٌة القضاء على جمٌع
األشخاص الطبٌعٌة والمعنوٌة  ,العامة والخاصة  ,إال ما استثنً بنص خاص )  .ولم تكن منازعات العقود اإلدارٌة مستثناة بنص
خاص من الخضوع لوالٌة القضاء المدنً  ,السٌما وان العراق والى حد عام  8989كان من دول القضاء الموحد دون القضاء
اإلداري  .وحٌنما جاء قانون التعدٌل الثانً ذي الرقم  806فً عام  8989لقانون مجلس شورى الدولة رقم  65لسنة  , 8979الذي
استحدث قضاء إداري فً العراق  ,كانت اآلمال معقودة على أن ٌدخل هذا القانون منازعات العقود اإلدارٌة ضمن اختصاصات
محكمة القضاء اإلداري .غٌر إن نص المادة (/7ثانٌا – د) نصت على أن (تختص محكمة القضاء اإلداري بالنظر فً صحة األوامر
والقرارات اإلدارٌة التً تصدر من الموظفٌن والهٌئات فً دوائر الدولة  )...للمزٌد انظرم.م علً سعد عمران  ،التنظٌم القانونً
لتسوٌة منازعات العقود االدارٌة فً العراق ،بحث منشور على شبكة االنترنٌت وقت الدخول  2089 2/6على الرابط
http://fcdrs.com/law/35

ثُذٛ ،٢ُٝزث ٝهذ ٗض ثُوجٗ ٕٞثُ٘ٔٞرؽٗٞ٤ُِ ٢غضشثٍ

1

ػِ ٠ثٕ ثُضقٌ ْ٤ثُذ ٌٕٞ٣ ٢ُٝد٤ُٝج ك٢

ثُقج٫س ثُٞثسدر ك ٢ثُٔجدر ًٔٝ 1/3ج :٢ِ٣
 -1ثرث ًجٕ ثُٔوش ثُخجص دأؽشثف ثُؼَٔ ٝهش ػوذ ث٫صلجم ٝهؼ ٖ٤ك ٢دُٝضٓ ٖ٤خضِلض. ٖ٤
 -2ثرث ًجٕ ثفذ ثٓ٫جًٖ ؿ٤ش ٓٞؽٞدر دثخَ دُٝز ٓوش ػَٔ ثُطشكٓ ٖ٤غَ:
ثٌٓ -جٕ ثؽشثء ثُضقٌ ْ٤ثرث ًجٕ هذ ثصلن ػِ ٚ٤عجدوج
ح -أٌٓ ١جٕ ثخش هذ صْ ص٘ل٤ز ث ٝهذ ٘٣لز د ٚؽضء ٓ ٖٓ ْٜثُؼ٬هجس ثُضؾجس٣ز ثُ٘جشتز

2

 -3ك ٢فجٍ ثصلجم ثؽشثف ثُؼوذ طشثفزً ػِ ٠ثٕ ٓٞػٞع ثُضقٌٓ ْ٤ضؼِن دأًغش ٖٓ دُٝز ،
ثٓج دجُ٘غذز ُِضقٌ( ْ٤ث٫ؽ٘ذ )٢كٜ٘جى ٓج ٣قٌٜٔج ٝثُٔغٔجس دٔؼجٛذر ٗٞ٣ٞ٤سى ثُٔضؼِوز
دض٘ل٤ز ثفٌجّ ثُضقٌ ْ٤ث٫ؽ٘ذ )foreign awards ( ٢ثُض ٢ثُضٓش ثُذ ٍٝثُٔ٘ظٔز ُٜج
ثُض٘ل٤ز دثخَ ثسثػٜ٤ج  ،دظٞسر ػجٓز (هشثسثس ثُضقٌ ْ٤ثُظجدسر ك ٢دُٝز ثخشًٔ ، )ٟج
ٝهذ ٗض ػِ ٠رُي هجٗ ٕٞث٫عضغٔجس ثُؼشثهُ ٢غ٘ز  2009ػِ ٠ثٌٓجٗ٤ز ثُِؾٞء ثُ ٠ثُضقٌْ٤
ث٫دثس ١كٓ ٢ج ٣ضؼِن دقَ ثُٔ٘جصػجس ثُ٘جشتز ػٖ ثدشثّ ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز ٝثعض٘جدث ُِوجٕٗٞ
ثٗلج ثُزًش كوذ د٘٤ش ثُٔجدر  ٚ٘ٓ 27ثُوٞثػذ ثُض ٢صقٌْ ٝصٞػـ ثُ٤ز ثُضقًٌٔ ، ْ٤ج ٝهذ
ثشجسر ثُٔجدر  4دئٌٓجٗ٤ز ثُِؾٞء ثُ ٠أ ١ؽٜز صقٌٔ٤ز ٓؼضشف دٜج د٤ُٝج  ٖٓٝ ،خَ ٓج صوذّ
رًش ٙكإٔ ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز ثُٔذشٓز ك ٢ثؽجس ٛزث ثُوجٗٛ ٕٞز ػوٞد ثدثس٣ز د٤ُٝز  ،ثٓج
ثُضقٌ ْ٤ثُذثخِ ٢ك ٜٞرُي ثُز٣ ١ضْ ٝكوج ُؼ٬هجس دثخِ٤ز ٝؽ٘٤ز دؼ٤ذر ػٖ ثُضؾجسر ثُذ٤ُٝز
ٓٝظجُقٜج ًٔ 3،ج  ٌٖٔ٣ٝثُو ٍٞدجٕ ثُضقٌ ْ٤دثخِ ٢ثرث ًجٕ ثؽشثكٝ ٚػوذ ٙدثخَ ثؽجس
ثُذُٝز ثُٞثفذر
انفرع انزاَي -:انخحكيى انحر ٔانخحكيى انًؤسسي
٣ؼذ ثُضقٌ ْ٤فشث ػ٘ٔج ٣غضؼ ٖ٤ثؽشثف ثُ٘ضثع د ٖٓ ٚثؽَ كغ ٗضثػ ْٜدَٔء ثسثدثصْٜ
ٝثخض٤جس٣ٝ ْٛو ٕٞٓٞدؼذ رُي دضقذ٣ذ ث٫ؽشثءثس ٝثؽذز ثُضطذ٤ن  ،دٔ٘٤ج ٗؾذ ثُضقٌ ْ٤ثُ٘ظجٓ ٢ثٝ
1

هدف هذا القانون النموذجً إلى مساعدة الدول على إصالح وتحدٌث قوانٌنها المتعلقة بإجراءات التحكٌم لمراعاة السمات
واالحتٌاجات الخاصة للتحكٌم التجاري الدولً .وٌتناول القانون جمٌع مراحل عملٌة التحكٌم ،ابتداء من اتفاق التحكٌم ،وتكوٌن هٌئة
التحكٌم واختصاصها ،ونطاق ّ
وٌجسد القانون توافقا عالمٌا فً اآلراء
تدخل المحكمة من خالل االعتراف بقرار التحكٌم وإنفاذه.
ّ
بشأن الجوانب الرئٌسٌة لممارسات التحكٌم الدولً ،بعد أن قبلت به دول من جمٌع المناطق ومن مختلف النظم القانونٌة أو
االقتصادٌة فً العالم .وقد اعتمدت األونسٌترال ،فً  7تموزٌ/ولٌه  ،2006تعدٌالت على المواد  )2( 8و 7و ،)2( 45كما اعتمدت
الفصل الرابع ألف الجدٌد لكً ٌحل محل المادة  ،87والمادة  2ألف الجدٌدة .وٌقصد بالصٌغة المنقحة للمادة  7أن ُتحدّث الشرط
المتعلق بشكل اتفاق التحكٌم لكً ٌوافق ممارسات العقود الدولٌة على نحو أفضل .وٌرسً الفصل الرابع ألف المستحدث نظاما
قانونٌا أشمل للتعامل مع التدابٌر المؤقتة التً تتخذ دعما للتحكٌم .واعتبارا من عام  ،2006أصبحت الصٌغة المعٌارٌة للقانون
س ّنت
النموذجً هً صٌغته المعدّ لة .وٌستنسخ أٌضا النص األصلً لعام  8985نظرا إلى وجود العدٌد من التشرٌعات الوطنٌة التً ُ
استنادا إلى هذه الصٌغة األصلٌة
2
بودالل فطوم مصدر سابق ،ص96
3
دعبد العزٌز المنعم خلٌفة  ،التحكٌم فً المنازعات العقود االدارٌة الداخلٌة والدولٌة ط 8ص  28سنة 2006

ثُٔؤعغ٣ ٢خضِق ػٖ ثُضقٌ ْ٤ثُقش كٔ٣ ٜٞجسط ٖٓ خُ ٍ٬ؾٞء ث٫ؽشثف ثُٔضخجطٔ ٖ٤ثُ٠
ٓ٘ظٔز صقٌ٤ٔ٤ز دثةٔ ٚ٤صٔجسط ثعجُ٤خ ٝثؽشثءثس صْ ثػذثدٛج ٓغذوج ٝكوج ُ٬ؽجس ثُؼُِٜٔ ٢ج،
ٝصقض ١ٞػِ ٠هٞثػذ خجطز دٜجٓ ،غَ صشٌ٤ٛ َ٤تز ُِضقٌٝ ْ٤سد ثُٔقٌٔٝ ٖ٤دؼغ ثُوٞثػذ ثُخجطز
دأعِٞح ثُضقٌٝ ْ٤ثؽشثءثصٗ ٚلوجص.ٚ

1

ٛزث  ٌٖٔ٣ٝثُو ٍٞدإٔ ٘ٛجُي ثٓغِز ًغ٤شر ػِٓ ٠ج صْ رًش ٙثٗلج ٓغَ ٓؤعغز ثُٔقٌٔز ثُذ٤ُٝز ك٢
دجس٣ظٓ ،قٌٔز ثُضقٌ ْ٤ثُذ٤ُٝز كُ٘ ٢ذٕ٘ٛٝ ،جُي ٓشًض ٣ذػ ٠دجُٔشًض ثُذُ ٢ُٝضغ٣ٞز ثُٔ٘جصػجس
ثُ٘جشتز ػٖ ث٫عضغٔجس كٝ ٢ثش٘طٖ ٖٓٝ ،ؽجٗخ ثخش  ٌٖٔ٣ثػضٔجد ثصلجم ثُضقًٌ ْ٤أعجط ُِضٔ٤ض دٖ٤
ث٫ع٘ ،ٖ٤كؼ٘ذٓج ٣ش٤ش ث٫صلجم ثُ ٠ثُِؾٞء ٝصغ٣ٞز ثُ٘ضثع ثٓجّ ٓؤعغز صقٌ٤ٔ٤ز كئٗ٘ج ثٓجّ ثعِٞح
صقٌٓ ٢ٔ٤ؤعغ ، ٢ثٓج خ٬ف رُي ك ٜٞثُضقٌ ْ٤ثُقش ،كإٔ ٓؼ٤جس ثُضٔ٤ض ٓ ٞٛؼ٤جس شٌِ ٖٓ ٢ف٤ظ
ٝؽٞد ٓغَ صِي ث٫شجسثس ث ٝػذٜٓج ك ٢ثصلجم ثُضقٌ. 2 ْ٤
ًٔج ُ٘ ٌٖٔ٣ٝج ثُضطشم ٖٓ خٛ ٍ٬جص ٖ٤ث٫عِٞد ٖٓ ٖ٤ثعجُ٤خ ثُضقٌ(ْ٤ثُضقٌ ْ٤ثُٔؤعغٝ ٢ثُضقٌْ٤
ثُقش ) ثُٞٗ ٠ع ٘٣ ٫لشد ػٜ٘ٔج ٣ ٫ٝوَ ث٤ٔٛز  ٞٛٝثُضقٌ ْ٤ث٫خض٤جسٝ ١ثُضقٌ ْ٤ث٫ؽذجسٌٖٔ٣ٝ ١
ثُو ٍٞدإٔ ثُضقٌ ْ٤ث٫خض٤جس ٞٛ ١ثُضقٌ ْ٤ثُزٜ٣ ١ضْ كٓ ٢ؾجٍ ثُٔ٘جصػجس ثُ٘جشتز د ٖ٤ث٫دثسر
ٝشخض ٖٓ ثشخجص ثُوجٗ ٕٞثُخجص ُِ ٌٖٔ٣ٝ ،ذُٝز ثٕ صِؾأ ُِضقٌ ْ٤كٓ ٢ؾجٍ ػوٞد ث٫شـجٍ
ٝثُضٞس٣ذ ٝػوٞد ثٓ٫ض٤جص ٝ3هذ ٣و٤ذ ششؽ ثُضقٌ ْ٤ك ٢د٘ٞد ثُؼوذ ثُٔذشّ د ٖ٤ثُذُٝز ٝثُششًجس
ثُخجطز  ،ثٓج دجُ٘غذز ُِضقٌ ْ٤ث٫ؽذجس ١ك ٜٞثُضقٌ ْ٤ثُز٣ ١لظَ د ٖ٤ثُٔ٘جصػجس ثُ٘جشتز دٖ٤
ثُذُٝز ث ٝثُٔؤعغجس ثُؼجٓز ثًُِٔٔٞز ُِذُٝز ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ ثػضذجسٛج شخض ٖٓ ثشخجص ثُوجٕٗٞ
ثُخجص  ،كوذ ٘٣شأ ٗضثع دٓ ٖ٤ؤعغجس ثُذُٝز ثُقٌ٤ٓٞز دجُضجُ ٌٖٔ٣ ٢ثُِؾٞء ثُ ٠ثُضقٌ ْ٤ث٫ؽذجس١
كٛ ٢ز ٙثُقجُز .

4

انًبحذ انزاَي  :انطبيعت انقإََيت نهخحكيى االداري
عٞف ٗض٘ج ٍٝكٛ ٢زث ثُٔذقظ ثُطذ٤ؼز ثُوجٗ٤ٗٞز ُِضقٌ ْ٤ث٫دثسٝ ١كوج ُ٦سثء ثُلو٤ٜز ٓضٔغ٬
دجُٔطِخ ث ٍٝ٫ثٓج ثُٔطِخ ثُغجٗ ٢عٞف ٗخظظُ ٚذٝس ثُضقٌ ْ٤ك ٢فَ ٓ٘جصػجس ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز

انًطهب االٔل :ححذيذ انطبيعت انقإََيت ٔفقا نآلراء انفقٓيت
1

د عمار طارق عبد العزٌز ،دور التحكٌم فً منازعات العقود االدارٌة  ،بحث منشور فً مجلة كلٌة العلوم السٌاسٌة جامعة
النهرٌن ص 9بدون سنة
2
انظر د ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم الربٌعً واخرون ،التحكٌم ضمانة اجرائٌة لتسوٌة منازعات االستثمار (دراسة مقارنة)
ص77بحث منشور فً االنترنٌت 8%A7%D8%B1%D9%8A+doc&oq=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8
3
جورج حزبون  ،مقال بعنوان التحكٌم االجنبً فً القانون الداخلً – مجلة الحقوق  /جامعة الكوٌت ص 890السنة 2088
4
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ثخضِق ثُلو ٚكٓ ٢ؾجٍ صقذ٣ذ ثُطذ٤ؼز ثُوجٗ٤ٗٞز ُِضقٌ ْ٤ث٫دثس ١ثر شـِش ٛز ٙثُلٌشر ف٤ضث ك٢
ٓؤُلجس ثُلو ٚثُوجٗ ٌٖٔ٣ٝ ،٢ٗٞصوغٛ ْ٤ز ٙث٫صؾجٛجس ثُ ٠ع٬ط كشٝع ٝعٞف  ٌٕٞ٣ثُلشع ثٍٝ٫
ٓضؼٖٔ ثُطذ٤ؼز ثُضؼجهذ٣ز ُِضقٌ ْ٤ث٫دثس ١ثٓج ثُلشع ثُغجٗ ٢عٞف ٗخظظ ٚثُ ٠ثُطذ٤ؼز
ثُوؼجة٤ز ُِضقٌ ْ٤ث٫دثس ١ثٓج ثُلشع ثُغجُظ كغٞف ٣قَٔ ػ٘ٞثٕ ثُطذ٤ؼز ثُٔضدٝؽز ُِضقٌ.ْ٤

انفرع االٔل :انطبيعت انخعاقذيت نهخحكيى االداري
ٝكوج ُٜز ٙثُ٘ظش٣ز كوذ ػذش ػٜ٘ج ثٗظجسٛج دإٔ ثصلجم ث٫ؽشثف ثُٔض٘جصػز ف ٍٞثُضقٌٞٛ ،ْ٤
ثطَ ثُضقٌٝ ْ٤ثعجع ،ٚعٞثء ًجٕ ٛزث ثصلجم هذ ه٤ذ ًذ٘ذ ٖٓ د٘ٞد ثُؼوذ ثُٔذشّ  ،ثً ٝجٕ ششؽج
٫فوج ُِؼوذ كقٜ٘٤ج ٣غٔ( ٠دٔشجسؽز ثُضقٌٝ ، )ْ٤صغضٔذ ثُوٞر ثُوجٗ٤ٗٞز ٌَُ ٖٓ ث٫ؽشثءثس ثُٔضذؼز
ٝثُٔوٓٞجس ثُضقٌ٤ٔ٤ز ٖٓ ف٤ظ ثُوجٗ ٕٞثُٔطذن ٝثُقٌْ ثُٜ٘جة ٢ثُِٔضّ ثُز٣ ١ظذس ٙثُٔقٌْ ك٢
ٜٗج٣ز ثُضقٌ ٖٓ ْ٤ث٫صلجم ثُٔذشّ د ٖ٤ث٫ؽشثفٝ ،ػِ ٚ٤كجٕ ثصلجم ثُضقٌٝ ْ٤ثُقٌْ ثُٔضشصخ ػِٚ٤
ٓٝج دٜٔ٘٤ج ٖٓ خظ ٚٓٞصقٌٔ٤ز ٣ؾضث ٣٫ضؾضء ٖٓ ث٫صلجم ثُٔذشّ د ٖ٤ثؽشثف ثُ٘ضثع ف ٍٞثُضقٌْ٤
ٛزث ٝهذ ثصؾ ٚثُوؼجء ثُٔظش ١دٜزث ث٫صؾج ٙك ٢دؼغ ث٫فٌجّ ثُضقٌ٤ٔ٤ز ٓؤ٣ذث دضِي ثُوشثسثس
ؽذ٤ؼز ث٫صلجه٤ز ُ٨فٌجّ ثُضقٌ٤ٔ٤ز ثر ؽجء ك ٢ثفذ هشثسثس ٓقٌٔز ثُ٘وغ" ٣ؼذ ثُضقٌ ْ٤ؽش٣ن
ثعضغ٘جة ٢ع٘ ٚثُٔششع ُلغ ثُخظٓٞجس  ،هٞثٓ ٚثُخشٝػ ػِ ٠ؽشم ثُضوجػ ٢ثُؼجد٣ز ٓٝ ،ج صٌلِٚ
ٖٓ ػٔجٗجس  ٖٓٝعْ كٓ ٜٞوظٞس فضٔج ػِٓ ٠ج ص٘ظشف ثُ ٚ٤ثسثدر ثُٔقضٌٔ ٖ٤ػِ ٠ػشػ ٚػِ٠
٤ٛتز ثُضقٌ"ْ٤

1

 ٌٖٔ٣ٝثُو ٍٞدجٕ ثُشث ١ثُٔوذّ هذ ثعض٘ذ ػِٓ ٠ؾٔٞػز ٖٓ ثُقؾؼ  ٖٓٝثٜٔٛج ،ثٕ ثعجط صقذ٣ذ
ٛز ٙثُطذ٤ؼز  ٞٛسؿذز ثؽشثف ثُخظٓٞز ك ٢ثُِؾٞء ثُٓ ٠قٌْ ٣و ّٞدجُلظَ دجُ٘ضثػجس ثُ٘جشتز
دٜٔ٘٤ج ٝخؼٞػٜٔج ثُ ٠ثُوشثس ثُٜ٘جة ٢ثُظجدس ٖٓ ثُٔقٌْ ٛٝزث  ٞٛث٫عجط ك ٢صقذ٣ذ ؽذ٤ؼز
ثُضقٌٜ٣ ، ْ٤ذف ثُضقٌ ْ٤ثُ ٠صقو٤ن ٓظجُـ خجطز ص ْٜثؽشثف ثُ٘ضثع ُٔج ٣ضٔضغ د ٖٓ ٚطلز
صؼجهذ٣ز د ٖ٤ثؽشثف ثُ٘ضثع ػِ ٠ثُؼٌظ ٖٓ ثُوؼجء ٓٝج ٜ٣ذف ثُ ،ٚ٤كجٗٛ ٚذك ٚث٫عجع ٞٛ ٢ثهجٓز
ثُؼذٍ ٝصقو٤ن ٓظِقز ػجٓز  ،ث٣ؼج ٗؾذ ثٕ ثُٔقٌْ ث٫دثس٣ ١غضٔذ هٞص ٖٓ ٚثؽشثف ثُخظٓٞز
دجُضجُٝ ٢ػ٘ذ ُؾٞة ْٜثُ ٠ثُضقٌٞ٣ ْ٤د ١رُي ثُ ٠ثُض٘جصٍ ػٖ فو ْٜك ٢ثُِؾٞء ثُ ٠ثُوؼجء ًٔ ،ج ثٕ
ُِٔقٌْ عِطز دئطذثس ثُوشثس ثُخجص دجُخظٓٞز ٓخضِلج دزُي ػٖ ثُوؼجء ثُض٣ ٢ؼذش ػٖ ثُغِطز
1
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ثُؼجٓز  ٫ ٌٖٔ٣ ،ثؽشثف ثُ٘ضثع ثٕ ٣خضجسٝث ٓقٌٔج د٤ُٝج ثٝ ٝؽ٘٤ج ٛٝزث ٓضٞهق ػِ ٠ثصلجم
ث٫ؽشثف ثٓج دجُ٘غذز ثُ ٠ثُوجء كٔ٣ ٬جسط ػِٔ ْٜث ٫هؼجر ٝؽ٘.ٕٞ٤

1

انفرع انزاَي  :انطبيعت انقضائيت نهخحكيى االداري
ُوذ ثصؾ ٚثطقجح ٛزث ثُشأ ١دجُو ٍٞثٕ ثُضقٌٝ ْ٤ثٕ دذأ دؼوذ د ٖ٤ثؽشثف ٓضخجطٔ ٖ٤كأٗ٫ ٚدذ ثٕ
٘٣ض ٢ٜدقٌْ ًٔ ،ج ثٗ٣ ٚخؼغ ثُ ٠هٞثػذ ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٫ ٢ؽَ ثٗؼوجدٝ ٙهجٗ ٕٞثُٔشثكؼجس ثُٔذٗ٤ز
ٖٓ خ ٍ٬ثؽشثءثصٗٝ ٚلجدٝ ٙثعجس ٙدجُضجُ ٖٓ ٢خٛ ٍ٬ز ٙثُقؾؼ ٝثُٔؼط٤جس  ٌٖٔ٣ثٕ ٣ضظق
دجُطجدغ ثُوؼجةٝ ،٢ثعض٘جدث ُضطجدن ػَٔ ثُوجػٝ ٢ثُٔقٌْ كٓ ٢ؾج٫س ٓضؼذدر  ،كإٔ رُي ٣ؤد١
ثُ ٠صشجدً ٚذ٤ش د ٖ٤ث٫ػٔجٍ ثُظجدسر ٖٓ ثُٔقٌْ ٝثُوجػ ٢ػِ ٠فذ عٞثءًٔ ،ج ثٕ صقذ٣ذ ثُ٤ز
ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس٣ ٫ ١خؼغ ٩سثدر ثؽشثف ثُؼوذ ٝثٗٔج ٣ؼٞد ثُ ٠ثُوجٗ ٕٞرثص ، ٚكذذ ٕٝهجٕٗٞ
ثُضقٌ ٍ ْ٤ث ٌٖٔ٣ثٕ ٣ضْ ثُضقٌ ٌٖٔ٣ ٫ٝ ْ٤ثٕ صضْ ثُٔشجسؽز ،دجُضجُ ٌٖٔ٣ ٢ثُو ٍٞدجٕ ثُطذ٤ؼز
ثُخجطز دجُٔقٌْ  ٢ٛؽذ٤ؼز هؼجة٤ز ٓوضظشر ػِ ٠كغ ثُ٘ضثع 2كجٕ ثُلٌشر ثُٔ٘شتز ُِٔ٘جصػز
ٝثُ٤ز فِٜج  ٢ٛثُض ٢صذ ٖ٤ؽذ٤ؼز ػَٔ ثُضقٌٓٝ ْ٤ج ٣و ّٞد ٚثُٔقٌْ  ،دجػضذجس ٙهجػ٤ج صْ ثخض٤جسٙ
ٖٓ هذَ ثُخظُ ّٞلغ ثُ٘ضثع دٜٔ٘٤ج شأٗ ٚشجٕ ثُوجػٝ ،٢ثعض٘جدث ُٔج صوذّ كجٕ ػَٔ ثُٔقٌْ ٞٛ
ػَٔ هؼجة ٢عٞثء ًجٕ هذ طذس ؽذوج ُوٞثػذ ثُوجٗ ٕٞث ٝصطذ٤وج ُٔذجدا ثُؼذثُز ٝثٗ٫ظجف ًٔ ،ج
٣ضٔ٤ض فٌْ ثُضقٌ ْ٤دجٗ ٚدجس ؿ٤ش هجدَ ُِطؼٖ ٝرُي ٓج صْ رًش ٙك ٢ثؿِخ ث٫صلجه٤جس ثُذ٤ُٝز
ٝثُضشش٣ؼجس ثُذثخِ٤ز  ٖٓٝ ،خٓ ٍ٬ج صوذّ  ٌٖٔ٣ثُو ٍٞدجٕ ثٗظجس ٛزث ث٫صؾج٘٣ ٫ ٙظش ٕٝثُ٠
ثصلجم ثُضقٌٝ ْ٤ثٗٔج ٘٣ظش ٕٝثُ ٠ؽذ٤ؼز ثُٜٔٔز ثًُِٔٞز ثُ ْٜ٤دٞطل ٚهجػ٤ج ٓخضجسث ٖٓ هذَ
ثُخظٝ ّٞهشثس٣ ٙضٔضغ دجُ٩ضثٓ٤ز ٝهٞر ثُش ٢ثُٔوؼ ٢دًٔ ، ٚج ٣ؾذ ٕٝثٗظجس ٛزث ثُشأ ١ثٓشث
ثخشث ٣ضشجد ٚد ٚػَٔ ثُٔقٌْ ٓغ ػَٔ ثُوجػ ٢كل ٢ؽجٗخ ثُِؾٞء ثُ ٠ثُضقٌ ٖٓ ْ٤هذَ ثؽشثف
ثُ٘ضثع ٣ؼذ ٖٓ هذَ ثُؼَٔ ث٫دثسًٔ ١ج  ٞٛثُقجٍ دجُ٘غذز ُُ٬ضؾجء ثُ ٠ثُوؼجء كأٗ٣ ٚؼذ ٖٓ هذَ٤
ثُؼَٔ ث٫دثس ١ث٣ؼج.

3

انفرع انزانذ :انطبيعت انًسدٔجت نهخحكيى
٣ش ٟثٗظجس ٛزث ثُشأ ١دجٕ ثُطذ٤ؼز ثُخجطز دجُضقٌ ْ٤صقَٔ ك ٢ؽ٤جصٜج كٌشص ٖ٤ثعجع٤ضٖ٤
ٝثُٔضٔغِض ٖ٤دلٌشر ثُؼوذ ٝكٌشر ثُوؼجء ٣ٝ ،ؼذ ُٜز ٙثُلٌشر ثُذٝس ثُذجسص ك ٢صقذ٣ذ ثُطذ٤ؼز ثُٔغضوِز
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ٝثُخجطز ُِضقٌٝ ، ْ٤ثٕ ٝؽذ ش٢ء ٖٓ ثُضذثخَ د ٖٓ ًَ ٖ٤ث٫كٌجس ثُٔطشٝفز ثٓجٓ٘ج ٓٔج ثد ٟثُ٠
ػشٝسر ثصؾج ٙثُلوٝ ٚصشؽ٤ـ كٌشر ػِ ٠ثخش ٟك ٢عذ َ٤صقذ٣ذ ثُطذ٤ؼز ُٜزث ثُ٘ظجّ 1ث٣ؼج ٌٖٔ٣
ثُو ٍٞدجٕ ثٗظجس ٛز ٙثُلٌشر  ْٛثهشح ثُ ٠ثُظٞثح ً٣ ُْ ْٜٗٞضؾجِٞٛث ث ٖٓ ١ثُطذ٤ؼضٖ٤
(ثُضؼجهذ٣ز ٝثُوؼجة٤ز )٘٣ٝظش ٕٝثُ ٠ثُضقٌ ْ٤ػِ ٠ثٗٗ ٚظجّ ٓشًخ رث ؽذ٤ؼز ٓضدٝؽز ٝثعض٘جدث
ُزُي كإٔ ث٫عذجح ثُٔخضِلز ُظٞسص ٢ثُؼوذ ٝثُوؼجء ٝثُض ٢صظذـ ٓضـ٤شر د ٖ٤ثُقٝ ٖ٤ث٫خش كضجسر
صظٜش ُ٘ج ثُطذ٤ؼز ثُؼوذ٣ز دٞػٞؿ ٝؽ٬ء ٝصجسر صظٜش ُ٘ج ثُطذ٤ؼز ثُوؼجة٤ز كؼ٘ذٓج ِ٣ؾج ث٫ؽشثف
ثُ ٠ث٫صلجم ػِ ٠ثُضقٌٝ ْ٤ثخ ض٤جس ثُٔقٌٔ ٖ٤كٜ٘ٔج ٌٗ ٕٞثٓج ثُطذ٤ؼز ثُؼوذ٣ز ٝص٘ظٜش ٛز ٙثُطذ٤ؼز
دؼذ ه٤جّ ثُٔقٌْ دئؽشثءثس صشذٞٗ ٚػج ٓج ث٫ؽشثءثس ثُوؼجة٤ز ٝه٤جٓ ٚدؼذ رُي دئطذثس هشثسٙ
ثُضقٌٝ ٢ٔ٤ثُز ٚ٤ِ٣ ١هشثسث هؼجة٤ج ُ٤ظذـ فٌٔج ٜٗجة٤ج دجصج كٜ٘ج ٗؾذ ثُظلز ثُوؼجة٤ز ٝثػقز
ٝؽِ٤زٝ 2ثخش ثُو ٌٖٔ٣ ٍٞثٕ ٗظق ٛزث ثُ٘ظجّ دجُخِ٤ؾ د ٖ٤ثُ٘ظجّ ثُوؼجةٝ ٢ثُ٘ظجّ ث٫دثس١
ثُضؼجهذٔٓ ١ج ٣ؾؼَ ث٫ػٔجٍ ثُٔضذؼز رثس ؽجدغ صؼجهذٓ ١شر ٝرثس ؽجدغ هؼجة ٢كٓ ٢شر ثخش،ٟ
 ٖٓٝثؽَ ثُضٔ٤ض د ٖٓ ًَ ٖ٤ث٫عِٞد٫ ٖ٤دذ ثٕ ٗقذد ٓذ ٟثُضذثخَ د ٖٓ ًَ ٖ٤ث٫عِٞد ٖٓ ٖ٤خٍ٬
صقذ٣ذ ثُٔؼجُْ ثُذثخِ٤ز ٝثُٔؼجُْ ثُخجسؽ٤ز  ُٖٔٝصٌ ٕٞثُـِذز ك ٢ثخش ثٓ٫ش كجرث فِِ٘ج ػ٘جطش
ثُ٘ظجّ ث٫عجع٤ز ٗؾذ ثٕ دٝس ث٫سثدر كٓ ٚ٤ؼٔقَ ٝهذ ٌ٣جد ثٕ ٓ ٌٕٞ٣وضظش ػِ ٠صقذ٣ذ ثُ٘وجؽ
ث٤ُٝ٫ز ٘٣ٝض ٢ٜدٝس ث٫سثدر دؼذ رُي ُضٛ ٠ُٞزث ثُ٘ظجّ هٞثػذ ٓقذدر ٣ ٫ٝ ،ظٜش ُ٪سثدر دٝسث دؼذ
رُي ث ٫صطذ٤و ج ُٜز ٙثُ٘ظٞص  ٖٓٝ ،عْ صضؼـ ثُطذ٤ؼز ثُوؼجة٤ز ثُٜٗ ٠ج٣ز ثٓ٫ش فض ٠طذٝس
ثُوشثس ثُضقٌ ٢ٔ٤ثُٜ٘جة٢
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انًطهب انزاَي :دٔر انخحكيى في حم يُازعاث انعقٕد االداريت
٣ؼذ ثُضقٌ ٖٓ ْ٤ثُٞثؽذجس ثُض ٢صوغ ػِ ٠ػجصن ثُذُٝز دجػضذجسٛج ثُشخض ثُؼجّ ثُِٔو ٠ػِ ٠ػجصوٚ
صغ٤ش ثُٔشثكن ثُؼجٓز دجٗضظجّ ٝثؽشثدٝ ،د٘جء ػِ ٠رُي عٞف ٗض٘ج ٍٝكٛ ٢زث ثُٔطِخ ث٫ؽشثء
ثُٔضؼِوز ك ٢صغ٣ٞز ثُٔ٘جصػجس ث٫دثس٣ز ٝدؼذٛج عٞف ٗض٘ج ٍٝدٝس ثُوؼجء دجُ٘غذز ُِضقٌ ْ٤ك٢
صغ٣ٞز ثُٔ٘جصػجس ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز .
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ثٕ ثؽشثءثس ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس ١كٓ ٢ؾجٍ ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز  ٫صخضِق ػٖ عٞثٛج ك ٢ؽٔ٤غ
ثُٔ٘جصػجس كإٔ ث٫ؽشثءثس ثُضقٌ٤ٔ٤ز ٝثفذر ك ٢ؽٔ٤غ ثُٔ٘جصػجس ،ث ٫ك ٢دؼغ ثُؾٞثٗخ هذ
صخضِق ٓشثػجصج ُطذ٤ؼز ثُؼوذ ث٫دثسًٔ ،١ج ثٕ ثُوجػذ ثُؼجٓز ثٕ ث٫صلجم ػِ ٠ثُضقٌ ٞٛ ْ٤ثُز٣ ١قذد
ث٫ؽشثءثس ثُٞؽخ ثصذجػٜج ثع٘جء ثُو٤جّ دجُضقٌ ًٕٞ ْ٤ثُوشثس ثُضقٌ ٢ٔ٤عٞف ٣وضظش ػِ ٠ثؽشثف
ثُخظٓٞز فظشث ًٔج رًشٗج عجدوج دجُضجُ ٢كجٕ ثٓ٫ش ػجةذ ُ٣ ٖٓ ْٛٝ ْٜقذدٝث ث٫ؽشثءثس ثُٔضذؼز
ٝثُٞثؽذز ،ثٓج ك ٢فجٍ ػذّ رًش ث٫ؽشثءثس ثُٞثؽذز ث٫صذجع ك٤ظجس دجٓ٧ش ثُ ٠ثُِؾٞء ثُ٠
ثُ٘ظٞص ثُضقٌ٤ٔ٤ز ك ٢ثُوٞثٗ ٖ٤ثُٔٞؽٞدر ٝػِ ٠عذ َ٤ثُٔغجٍ ٘٣ض هجٗ ٕٞثُٔشثكؼجس ثُٔذٗ٤ز
ثُؼشثه ٢ك ٢ثُٔجدر (  ٚ٘ٓ ) ۰۹۲ػِ-: ٠
٣" – 1ؾخ ػِ ٠ثُٔقٌٔ ٖ٤ثصذجع ثٝ٧ػجع ٝث٩ؽشثءثس ثُٔوشسر ك ٢هجٗ ٕٞثُٔشثكؼجس إ ٫إرث
صؼٖٔ ث٫صلجم ػِ ٠ثُضقٌ ْ٤أ ٝأ ١ثصلجم ٫فن ػِ ٚ٤إػلجء ثُٔقٌٜٔ٘ٓ ٖ٤ج طشثفز أٝ ٝػغ
إؽشثءثس ٓؼ٘٤ز ٣غ٤ش ػِٜ٤ج ثُٔقٌٔ." ٕٞ
" – ۰إرث ًجٕ ثُٔقٌٔٓ ٕٞلٞػ ٖ٤دجُظِـ ٣ؼل ٖٓ ٕٞثُضو٤ذ دئؽشثءثس ثُٔشثكؼجس ٝهٞثػذ ثُوجٕٗٞ
إٓ ٫ج صؼِن ٜٓ٘ج دجُ٘ظجّ ثُؼجّ ) ًٔج ٗظش ثُٔجدر ثُضجعؼز ٝثُغض ٖٓ ٕٞثُششٝؽ ثُؼجٓز ُِٔوج٫ٝس
ث٫ػٔجٍ ثُٜ٘ذعز ثُٔذٗ٤ز ػِ ٠ثٕ (  ٌٕٞ٣طجفخ ثُؼَٔ أ ٝثُٔوج ُٚ ٍٝثُقن كٓ ٢شثؽؼز ثُٔقٌٔز
ثُٔخضظز ُضؼ ٖ٤٤ثُٔقٌْ ثُغجُظ ٝكن ث٩ؽشثءثس ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج ك ٢هجٗ ٕٞثُٔشثكؼجس ثُٔذٗ٤ز أٝ
ٝكن أ٣ز إؽشثءثس ٘٣ض ػِٜ٤ج هجٗ ٕٞخجص دأٓٞس ثُضقٌ. 1") ْ٤
ًٔج ٗض ثُوجٗ ٕٞسهْ ُ 27غ٘ز  1994ك ٢شإٔ ثُضقٌ ْ٤ك ٢ثُٔٞثد ثُٔذٗ٤ز ٝثُضؾجس٣ز ثُٔظش ١ك٢
ثُٔجدر  ٚ٘ٓ 25ػِ ٠ثٕ " ُطشك ٢ثُضقٌ ْ٤ث٫صلجم ػِ ٠ث٩ؽشثءثس ثُض ٢صضذؼٜج ٤ٛتز ثُضقٌ ْ٤دٔج ك٢
رُي فؤٜج ك ٢إخؼجع ٛز ٙث٩ؽشثءثس ُِوٞثػذ ثُ٘جكزر ك ٢أ٣ز ٓ٘ظٔز أٓ ٝشًض صقٌ ْ٤ك٢
ؽٜٔٞس٣ز ٓظش ثُؼشد٤ز أ ٝخجسؽٜج كئرث ُْ ٞ٣ؽذ ٓغَ ٛزث ث٫صلجم ًجٕ ُ٤ٜتز ثُضقٌٓ ، ْ٤غ ٓشثػجر
أفٌجّ ٛزث ثُوجٗ ، ٕٞإٔ صخضجس ثؽشثءثس ثُضقٌ ْ٤ثُض ٢صشثٛج ٓ٘جعذز " .2
ٛزث ٝصوغْ ثُوٞثػذ ثُوجٗ٤ٗٞز ك ٢ثُضقٌ ْ٤ثُٞٗ ٠ػ: ٖ٤
ثُوٞثػذ ثُٔٞػٞػ٤ز ٝث٫ؽشثة٤ز ًٔج  ٞٛثُقجٍ دجخض٬ف ثُضقٌ ْ٤ثُذثخِٝ ٢ثُضقٌ ْ٤ثُذ٢ُٝ
ٝثُضقٌ ْ٤ثُؼجدٝ ١ثُضقٌ ْ٤ثُٔطِن  ،كإٔ ثُوٞثػذ ث٫ؽشثة٤ز ثُٔغضؼِٔز ك ٢ثُضقٌ ْ٤ثُذثخِ٢ٛ ٢
هٞثػذ هجٗ ٕٞث٫ؽشثءثس ثُذثخًِٔ ٢ج  ٞٛثُقجٍ دجُ٘غذز ُوجٗ ٕٞثُٔشثكؼجس ثُٔذٗ٤ز ثُؼشثه ٢دجعضغ٘جء
1
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ٓجٍ ُْ ٣ضْ رًش ٙث٣ ٫ ٝضلن ٓغ ؽٛٞش ثُضقٌ ، ْ٤ث ٝهذ  ٌٕٞ٣ث٫صلجم د ٖ٤ث٫ؽشثف ٘٣ض دؼذ ثصذجع
ثُٔقٌْ ُِوٞثػذ ثُٔزًٞسر ثٗلج ً ٝك ًَ ٢ث٫ف٣ ٍٞؾخ ػِ ٠ثُٔقٌْ ثٕ ِ٣ضضّ دجُوٞثػذ ث٫عجع٤ز ثع٘جء
ثُضقًٌ ْ٤جفضشثّ ٓذذأ ثُٔغجٝثر ٝثُق٤جد دجُقٌْ ٝثُغٔجؿ ُِخظ ّٞدجُذكجع ػٖ ثٗلغ ْٜثع٘جء
ثُٔقجًٔز.
ثٓج دجُ٘غذز ُِضقٌ ْ٤ثُذثخِ ٢ثُٔطِن كإٔ ثُٔقٌْ ِ٣ ٫ضضّ دجُوٞثػذ ث٫ؽشثة٤ز ثُؼجد٣ز ًٔج ثٗٚ
ث٣ؼج ِ٣ ٫ضضّ دجُٔذجدا ث٫عجع٤ز ًقن ثُذكجع ٝثُ٘ظجّ ثُخجص دجُضقٌٝ ، ْ٤ث٫ط ٍٞث٫ؽشثة٤ز
ثُض ٢ثصلن ػِٜ٤ج ثُلشهجء ،ثٓج دخظٞص ثُضقٌ ْ٤ثُذ ٢ُٝكجٕ ثُٔقٌْ ٣طذن فٜ٘٤ج ٓج ثصلن ػِٚ٤
ثُخظ ٖٓ ّٞثط ٍٞثؽشثة٤ز ثٓج ك ٢فجٍ ػذّ رًش ث٫ط ٍٞثُٔضذؼز ك ٌٖٔ٤فٜ٘٤ج ُِٔقٌْ ثُِؾٞء
ثُ ٠أ ١هجٗ ٕٞثخش ٣شث٘ٓ ٙجعذج ُِٞثهؼز ثُض ٢ثٓجٓ ،ٚثٓج كٓ ٢ج ٣ضؼِن دجُوٞثػذ ثُٔٞػٞػ٤ز  ،كل٢
ؽجٗخ ثُضقٌ ْ٤ثُٔطِن ُِ٣ ٫ضّ ثُٔقٌْ ك ٢ثصذجع هٞثػذ ثُوجٗ٣ٝ ٕٞقٌْ ك ٢ػٞء هٞثػذ ثٗ٫ظجف،
 ٖٓٝخ ٍ٬هٞثػذ ثٗ٫ظجف ٣ؼذ ٓطذوج ُِوٞثػذ ث٫عجع٤ز  ٌُٖٝدظٞسر ٝثعؼز ٝثًغش فش٣ز
٫ػضٔجدٓ ٙج ٣شث٘ٓ ٙجعذج ٓغ ثُٞثهؼز ٝط ٫ٞثُ ٠ثُقَ ثُٔ٘جعخٝ ،رُي ٘ٔ٣1٫غ ثُٔقٌْ ٖٓ ػذّ
صطذ٤ن ثُوجٗ ٕٞثُٔؼل ٚ٘ٓ ٢فض ٠ك ٢ثؽجس هٞثػذ ثُؼذٍ ٝثٗ٫ظجف كوذ ٣ش ٟثؽشثء ٘ٓ ٌٕٞ٣جعذج
ٓٝطجدوج ُٔذذث ثُؼذٍ ٝثٗ٫ظجف ٓ ٌُٚ٘ٝخجُلج ُِوجٗ ٕٞثُٔؼل ٚ٘ٓ ٠دجُضجُ ُٚ ٢ثُغِطز ثُضوذ٣ش٣ز ك٢
رُي.
٫ٝدذ ٖٓ ث٫شجسر ثُ ٠ثٓشث ٜٓٔج ٓضؼِوج دجُ٘ظجّ ثُذثخُِِ ٢ذ ٍٝكوذ صخضِق ثٗ٫ظٔز ثُذثخِ٤ز ٖٓ
دُٝز ثُ ٠ثخشٝ ٟهذ ٣خضِق ث٣ؼج ثُ٘ظجّ ثُذثخُِ ٢ذُٝز ٓج ٓغ ثُ٘ظجّ ثُؼجّ ثُذٓ ٢ُٝضٔجش٤ج ٓغ
ثُٔذجدا ثُؼجٓز ثُٔلشٝػز ٖٓ ثُضؼج٣ش د ٖ٤ثُٔؾضٔؼجسًٔ 2،ج ٝهذ ٘٣ض ثُوجٗ ٕٞػِٓ ٠ؾٔٞػز ٖٓ
ث٫فٌجّ ثُض ٌٖٔ٣ ٢ث٫صلجم ػِٓ ٠خجُلضٜج  ٖٓٝدٜ٘٤ج ثُ٤ز ثُضذِ٤ؾٝ ،ث٫ؽشثءثس ثُض٣ ٢ؾخ ثصذجػٜج
ثٓجّ ثُضقٌٓ ْ٤غَ ُـز ثُضقٌٌٓٝ ْ٤جٕ ثُٔقٌٔٝ ،ٖ٤ػذد ثػؼجء ثُضقٌٝ ْ٤ثُ٤ز صشٌِٜ٤ج ثُضٞه٤ضجس
ثُٔضؼِوز دضوذ٫ ْ٣ةقز ثُذػٝ ٟٞثُ٬ةقز ثُؾٞثد٤ز٤ٓ ،ؼجد ثطذثس ثُقٌْ ثُٜ٘جةُِ ٢ضقٌٝ ،ْ٤ثُضغذ٤خ
ثُخجص دقٌْ ث ُضقٌ ْ٤كؾٔ٤غ ٓج صْ رًش ٌٖٔ٣ ٙثٕ ٣خجُق ثُوجٗ٣ ٌُٖٝ ٕٞؾخ ثٕ ٣ ٫خجُق ثُٔذجدا
ث٫عجع٤ز.
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دعبد العزٌز المنعم خلٌفة  ،مصدر سابق ،ص44
2
د .جابر جاد نصار  ،مصدر سابق ،ص22
3
د عمار طارق عبد العزٌز  ،مصدر سابق  ،ص88

انفرع انزاَي :انذٔر انقضائي نهخحكيى في يُازعاث انعقٕد االداريت
ثٕ ثُذٝس ثُوؼجة ٢كٓ ٢ؾجٍ ثُٔ٘جصػجس ثُ٘جشتز ك ٢ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز ِ٣ؼخ دٝسث ٜٓٔجً ٖٓ ،خٍ٬
ثُض٘ظ ْ٤ثُضشش٣ؼ ٢ثُقذ٣ظ ثُز٣ ١قٌْ ثُؼ٬هز د ٖ٤ثُضقٌٝ ْ٤ثُوؼجء ٛزث ٖٓ ؽجٕ  ،ثٓج ثُؾجٗخ ث٫خش
 ٞٛصٞػ٤ـ ثٝؽ ٚثُضؼج ٕٝد ٖ٤ثُؾٜجس ثٗلز ثُزًش ًٔ ،ج ِ٣ٝؼخ ثُوؼجء دٝسث ٜٓٔج ك ٢ثُشهجدز ػِ٠
ثُضقٌ ْ٤دظٞسر ػجٓز ٩سعجء ثُؼٞثدؾ ٝثُوٞثػذ ثُض ٢صقٌْ فغٖ ع٤ش ثؽشثءثس ثُضقٌٝ ْ٤صقو٤ن
ثٛذثك ، ٚكما ٣ٝؼذ ٛزث ث٧عِٞح دُ ً٬٤ػِ ٠أ٤ٔٛز ثُذٝس ثُز ٌٖٔ٣ ١إٔ ٣ؤد ٚ٣ثُوؼجء صؾج ٙثُضقٌْ٤
كجُوؼجر ُ ٚدٝس ُٓ ْٜظجُـ إٗؾجص ثُضقٌٝ ، ْ٤ثهشس ثُضشش٣ؼجس ثُض ٢ص٘ظْ ثُضقٌٓ ْ٤ذجدا ٓؼ٘٤ز
صؼط ٢ثُوؼجء دٝسثً ٜٓٔج كٗ ٢طجم ٗظجّ ثُضقٌ٣ ُْٝ ، ْ٤ؼذ دٝس ثُوؼجء ٣وضظش ػِ ٠ثُشهجدز كٛ ٢زث
ثُشإٔ  ٌُٚ٘ٝ ،أطذـ دٝسث ٓضذثخٓ ٬غ ٝظ٤لز ثُضقٌ ، ْ٤ف٤ظ ثٓضذ ُ٤شَٔ ثُذػْ ٝثُٔؤثصسر ٖٓ أؽَ
ِٓب ثُلشثؽ ثُ٘جصؼ ػٖ ً ٕٞثُٔقٌْ شخظج ػجد٣ج ً ِٔ٣ ٫ي ثُغِطجس ثُضٔ٣ ٢ضٌِٜج ثُوؼجء ٣ٝ .1أخز
ثُوؼجء دٝسث أًغش ثصغجػج ك ٢هٞثٗ ٖ٤ثُضقٌ ْ٤ثُقذ٣غز دق٤ظ ُْ ٣ؼذ ٣وضظش ثُوجٗ ٕٞثُٔظش ١ػِ٠
إطذثس ثٓ٧ش دض٘ل٤ز هشثس ثُضقٌ ْ٤دَ ثٓغ ٢فجػشث ك ٢ثصلجم ثُضقٌٝ ْ٤ػ٘ذ ٓٞثؽٜز ثُٔشجًَ
ثُٔضؼِوز دضشٌ٤ٛ َ٤تز ثُضقٌٝ ْ٤خ ٍ٬ثُ٘ظش ك٘ٓ ٢جصػز ثُضقٌٝ ، ْ٤فض ٠طذٝس هشثس ثُضقٌٝ ْ٤دؼذٙ
ٝ .إرث ًجٕ ثُضقٌ٣ ْ٤غؼ ٠ك ٢ؽجٗخ ٖٓ أٛذثك ٚثُ ٠ثُضخل٤ق ػٖ ًج َٛثُوؼجء  ،كجٕ ٛزث ث٧خ٤ش
ٗؾذٔ٣ ٙذ ُِضقٌ٣ ْ٤ذ ثُؼٝ ٕٞثُٔؤثصسر دج٩ػجكز ثُ ٠ثُشهجدز ٝث٩ششثف ٝثُٔغِْ د ٚإٔ ثُضقٌٗ ْ٤ظجّ
هؼجة ٢خجص ٞٓ ٞٛٝ ،ثص ُوؼجء ثُذُٝز ٓٝضٔ٤ض ػ٘ٝ ، ٚإٔ أفٌجّ ثُٔقٌٔ ٖ٤رثس ؽذ٤ؼز هؼجة٤ز
ٝصشصخ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ث٥عجس ثُٔشجدٜز  ٫عجس ثُقٌْ ثُوؼجة ٢ثُظجدس ٖٓ ٓقجًْ ثُذُٝز ُٝ ،زُي كجٕ
ثُضقٌِ٣ ْ٤ضوٓ ٢غ كؼجء ثُذُٝز ٖٓ ف٤ظ ٓ٘ق ٚعِطز ٓغجػذر ثُٔقٌٔٝ ، ٖ٤أ٣ؼج عِطز ثُشهجدز ػِ٠
أػٔجُٝ ، ْٜصضْ ٓٔجسعز رُي ك ٢ثُـجُخ ٖٓ خ ٍ٬ثُٔقٌٔز ثُٔخضظز أط٘٣ ً٬ظش ثُ٘ضثع ًجُٔقٌٔز
ثُٔخضظز د٘ظش ٓ٘جصػجس ثُؼوذ ث٩دثس ١عٞثء ًجٗش إدثس٣ز أ ٝػجد٣ز  ،أٝ ٝكوج ً ُٔج ٘ٓ ٞٛظٞص
ػِ ٚ٤دجُوٞثٗ ٖ٤ثُٔخضِلز ثُض ٢ص٘ظْ ثُضقٌ ْ٤عٞثء أًجٗش دثخِ٤ز أ ٝد٤ُٝز ٝثُٜذف ٖٓ ٓ٘ـ ثُوؼجر
عِطز ٓغجػذر ثُضقٌٝ ْ٤ثُشهجدز ػِ ٠أػٔجُ ٞٛ ٚصذػ ْ٤كجػِ٤ز ثُضقٌ٣ ٢ٌُ ْ٤ضٌٖٔ ٖٓ أدثء دٝسٙ
دجُشٌَ ثُٔطِٞح .2
 ٖٓٝخٓ ٍ٬ج صْ ثعضؼشثػ ٌٖٔ٣ ٚثٕ ٗذٓ ٖ٤ج فشطش ػِ ٠ص٘ظ ٖٓ ٚٔ٤هٞثٗ ٖ٤د٤ُٝز ٝدثخِ٤ز
ٓضٔغِز دجُشهجدز ثُوؼجة٤ز ػِ٤ٛ ٠تجس ثُضقٌ ٖٓ ْ٤خ ٍ٬ثُٔشثؽؼز ثُذٝس٣ز  ٫فٌجّ ثُٔقًٌٔٔ ، ٖ٤ج
ُِ ٌٖٔ٣ٝوؼجء ثٕ ٣لظَ دجُطؼ ٕٞثُٔوذٓز ٖٓ ث٫ؽشثف ٝثُلظَ دٜج ًٔ ،ج ٣غجػذ ثُوؼجء ك ٢ثُذش
1
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2
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دجٞٓ٧س ٝثصخجر ثُوشثسثس ثُ٬صٓز ك ٢فجٍ خشٝػ ثٓ٫ش ٖٓ ثخضظجص ثُٔقًٌٔٔ ، ٖ٤ج ٌٖٔ٣ٝ
ثُٜذف ٖٓ ٓغجػذر ثُوؼجء ك ٢دؼغ ثُقج٫س ثُٔؼشهِز ثُضُِٔ ٌٖٔ٣ ٫ ٢قٌٔ ٖ٤ثُغ٤طشر ػِٜ٤ج
ًجٓض٘جع ثفذ ثُٔقٌٔ ٖ٤ػٖ صؼ ٖ٤٤ثُٔقٌٔز ث ٝثػضضثٍ ثُٔقٌٔ ٖ٤ث ٝسد.ْٛ

1

جباٌلً صبرٌنة ،مصدر سابق  ،ص47
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انخاحًت :
ك ٢خضجّ ٛز ٙثُذسثعز ٗشٌش ثُذجس ١ػض ٝؽَ ثٝ ٫ٝثخ٤شث ػِ ٠ػُ٘ ٚٗٞج ٝدؼذٛج ٣ؾخ ثٕ ٗغِؾ
ثُؼٞء ػِ ٠ثٓ ْٛج صٞطَ ثُذجفظ ثُٗ ٖٓ ٚ٤ضجةؼ ٝصٞط٤جس ًٔٝج ٓذ ٖ٤دج٫ص:٢
أال -:انُخائج:
 -1ثصد٣جد ث٤ٔٛز ثُضقٌ ْ٤دظٞسر ػجٓز د ٖ٤ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُذٔٓ ٍٝج ؽؼِض ٚثُذ ٍٝؽضءث ٖٓ
ٗظجٜٓج ثُوؼجةًٔ ،٢ج ٝصٞعغ ٗطجم صطذ٤و ٚثر ُْ ٣وضظش صطذ٤و ٚػِ ٠ثُوؼجة٤ز ثُٔذٗ٤ز دَ
ثٓضذ ُ٤شَٔ ثُٔ٘جصػجس ثُٔضؼِوز دجُؼوٞد ث٫دثس٣ز .
ٗ -2ؾذ ثٕ ثُٔ٘جصػجس ثُٔضؼِوز دجُؼوٞد ث٫دثس٣ز صقضجػ ثُ ٠فشك٤ز ٝثعجُ٤خ ك٘٤ز ٓٔج صض٬ءّ
ٝثعِٞح ثُضقٌ ًٚٗٞ ْ٤ثعِٞح ٓشٕ  ٌٖٔ٣صطذ٤وٓ ٚغ ٝؽٞد ٓؼط٤جس ٓضؾذد .
 -3ثٓج دخظٞص ثُطذ٤ؼز ثُوجٗ٤ٗٞز كإٔ ثُضقٌ ْ٤ث٫دثس٣ ١ضٔ٤ض دطذ٤ؼز ٓغضوِز رثص٤ز ٓغضٔذر
ثكٌجسٛج ٖٓ ثصلجم ثُٔضخجطٔٔ٣ ٫ ًٚٗٞ ٖ٤غَ هؼجء ثُذُٝز ٛٝ ،زث ٣ؾؼَ ؽذ٤ؼض ٚرثص٤ز .

راَيا -:انخٕصياث :
٘ٓ -1ـ ثُٔقٌْ ٓغجفز ٝثعؼز ٫ؽَ ثُؼَٔ دٔشٗٝز ٝفش٣ز ٝثُشؼٞس دجُٔغؤُ٤ز دؼ٤ذث ػٖ
ثعِٞح ثُضو٘. ٖ٤
 -2دػْ كؼجُ٤ز ثُضقٌٝ ،ْ٤ػذّ صلخ ْ٤دٝس ثُوؼجء ً٣ ٚٗٞؤد ١ثُٗ ٠ضجةؼ عِذ٤ز ٝػٌغ٤ز
ك ٢ثٕ ٝثفذ ٓٔج ٘٣ضؼ كشَ ثُضقٌُ ، ْ٤زُي ٣ؾخ ثٕ صقذد ثُؼٞثدؾ ثُٔضؼِوز دشعْ
فذٝد ثُضوجء ثُضقٌ ْ٤دجُوؼجء

"قائًت انًصادر"
أال :انكخب-:
 -1ثُوجٓٞط ثُٔق٤ؾ ُِل٤شٝص ثدذ : ١ثُٔؾِذ ثُشثدغ  /دثس ثُلٌش  /د٤شٝس 1978 ،
 -2د .ؽجدش ؽجد ٗظجس  ،ثُضقٌ ْ٤ك ٢ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز  ،دسثعز ٓوجسٗز  ،ثُطذؼز ث ، ٠ُٝ٫دثس
ثُٜ٘ؼز ثُؼشد٤ز  ،ثُوجٛشر ع٘ز 1997
– د .إدشث ْ٤ٛأفٔذ إدشث ، ْ٤ٛثُوجٗ ٕٞثُذ ٢ُٝثُخجص  ،دثس ثُٜ٘ؼز ثُؼشد٤ز  ،ثُوجٛشر ،

-3

ؽ.1997 ، 2
. -4د .أفٔذ أد ٞثُٞكج  ،ثُضقٌ ْ٤ك ٢ثُوٞثٗ ٖ٤ثُؼشد٤ز ٘ٓ ،شأر ثُٔؼجسف ،ث٫عٌ٘ذس٣ز ،دذٕٝ
ع٘ز ؽذغ
– د .أفٔذ أٗؼْ دٖ ٗجؽ ٢ثُظ٬ف ، ٢ثُ٘ظجّ ثُوجُِٗ ٢ٗٞضقٌ ْ٤ثُضؾجس ١ثُذ – ٢ُٝدسثعز

-5

ٓوجسٗز – ٓشًض ثُذسثعجس ٝثُذقٞط ثُ ، ٢٘ٔ٤ط٘ؼجء  ،ؽ. 1994 ، 1
 -6د .ثد ٞص٣ذ سػٞثٕ  ،ث٧عظ ثُؼجٓز ُِضقٌ ْ٤ثُضؾجس ١ثُذ ، ٢ُٝدثس ثُلٌش ثُؾجٓؼ، ٢
ث٫عٌ٘ذس٣ز . 1981 ،
 -7د ٓقٔذ سكؼش ػذذ ثُٛٞجحٓ ،ذجدا ٝثفٌجّ ثُوجٗ ٕٞث٫دثس٘ٓ، ١شٞسثس ثُقِذ٢
ثُقوٞه٤زُ ،ذ٘جٕ،د٤شٝس،2005،
 -8د عِٔ٤جٕ ٓقٔذ ثُطٔج ،١ٝث٫عظ ثُؼجٓز ُِؼوٞد ث٫دثس٣ز ،دثس ثُلٌش ثُؼشد، ٢ثُطذؼز
ثُخجٓغز ،1991،
 -9د ٓقٔٞد فِٔ ،٢ثُؼوذ ث٫دثس، ١دثس ثُلٌش ثُؼشد ، ٢ثُطذؼز ثُغجٗ٤ز ، 1977 ،
-10

د خٔ٤ظ ثُغ٤ذ ثعٔجػ، َ٤ث٫ط ٍٞثُؼجٓز ٝثُضطذ٤وجس ثُؼِٔ٤ز ُِؼوٞد ث٫دثس٣ز

ٝثُضؼ٣ٞؼجس ،دثس ثُٜ٘ؼز ثُؼشد٤ز ثُطذؼز ث، 1994 ،٠ُٝ٫
-11

د ثدشث ْ٤ٛؽ ٚثُل٤جع  ،ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز ٌٓ ،ضذز ثُل٬ؿ  ،ثٌُ٣ٞش ،1981 ،

-12

دػذذ ثُؼض٣ض ثُٔ٘ؼْ خِ٤لز  ،ثُضقٌ ْ٤ك ٢ثُٔ٘جصػجس ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز ثُذثخِ٤ز

ٝثُذ٤ُٝز ؽ 1ع٘ز 2006

-13

د ٓجؽذ سثؿخ ثُقِ ، ٞثُؼوٞد ث٫دثس٣ز ٝثُضقٌ ،ْ٤دثس ثُؾجٓؼز ثُؾذ٣ذر ،

ث٫عٌ٘ذس٣ز ُغ٘ز 2004
د .ثفٔذ ثد ٞثُٞكج  ،ثُضقٌ ْ٤ث٫خض٤جسٝ ١ث٫ؽذجس ، ١ثُطذؼز ثُضجعؼز ٘ٓ ،شأر

-14

ثُٔؼجسف  ،ث٫عٌ٘ذس٣ز ،1988 ،
-15

د ٤ُٝذ ٓقٔذ ػذجط  :ثُضقٌ ْ٤ك ٢ثُٔ٘جصػجس ث٫دثس٣ز رثس ثُطذ٤ؼز ثُضؼجهذ٣ز ،

دثس ثُؾجٓؼز ثُؾذ٣ذر ُغ٘ز 2010

راَيا -:انرسائم ٔاالبحاد:
 -1ثُوجػٗ /٢ذٓ َ٤قٔذ ثُٜجدٓ ١قٔذثُوشش، ٠ثُضقٌ ْ٤ك ٢ثُؼــــوٞد ث٩دثس٣ز ( إؽشثءثص، ٚ
أٗٞثػ ، ٚص٘ل٤زٝ ٙثُٔقٌٔز ثُٔخضظز ) دقظ ٓ٘شٞس ك ٢ثُٔشًض ثُؼشدُِ ٢ذقٞط ثُوجٗــ٤ٗٞز
ٝثُوؼجة٤ز ُذ٘جٕ -د٤شٝس
 -2دٞد ٍ٫كط ، ّٞثُضقٌ ْ٤ك ٢ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز  ،ثؽشٝفز دًضٞسث ، ٙؽجٓؼز ثُؾ٤ُ ٢ُ٬٤ذجط
ًِ٤ز ثُقوٞم ع٘ز 2016-2015
 ّ.ّ -3ػِ ٢عؼذ ػٔشثٕ  ،ثُض٘ظ ْ٤ثُوجُٗ ٢ٗٞضغ٣ٞز ٓ٘جصػجس ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز ك ٢ثُؼشثم،
دقظ ٓ٘شٞس ػِ ٠شذٌز ثٗ٫ضشٗ٤ش ٝهش ثُذخ 2019 4/6 ٍٞػِ ٠ثُشثدؾ
http://fcdrs.com/law/35
 -4د ػٔجس ؽجسم ػذذ ثُؼض٣ض ،دٝس ثُضقٌ ْ٤ك٘ٓ ٢جصػجس ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز  ،دقظ ٓ٘شٞس
كٓ ٢ؾِز ًِ٤ز ثُؼِ ّٞثُغ٤جع٤ز ؽجٓؼز ثُٜ٘ش ٖ٣دذ ٕٝع٘ز
 -5ثٗظش د ثدشث ْ٤ٛثعٔجػ َ٤ثدشث ْ٤ٛثُشد٤ؼٝ ٢ثخش ،ٕٝثُضقٌ ْ٤ػٔجٗز ثؽشثة٤ز ُضغ٣ٞز
ٓ٘جصػجس

ث٫عضغٔجس

(دسثعز

ٓوجسٗز)

دقظ

ٓ٘شٞس

ك٢

ثٗ٫ضشٗ٤ش

%8
A7%D8%B1%D9%8A+doc&oq=%D8%A7%D9%84%D8%AA%
D8
 -6ؽٞسػ فضدٓ ، ٕٞوجٍ دؼ٘ٞثٕ ثُضقٌ ْ٤ث٫ؽ٘ذ ٢ك ٢ثُوجٗ ٕٞثُذثخِٓ – ٢ؾِز ثُقوٞم /
ؽجٓؼز ثٌُ٣ٞش ثُغ٘ز 2011

 -7ؽذج ٢ِ٣طذش٘٣ز ،ثؽشثءثس ثُضقٌ ْ٤ك٘ٓ ٢جصػجس ثُؼوٞد ث٫دثس٣ز  ،سعجُز ٓجؽغض٤ش
،ثُؾضثةش  ،ؽجٓؼز ثُؼشد ٢دٖ ٓ٤ٜذ٤ًِ ، ١ز ثُقوٞم ٝثُؼِ ّٞثُغ٤جع٤ز  ،ع٘ز -2012
2013
 -8ػِ ٢ؽجٛش ثُذ٤جص ، ٢ثُضقٌ ْ٤ك ٢ع٘ذثس ثُشقٖ ٓٝشجسؽجس ث٣ؾجس ثُغلٖ  ،سعجُز
ٓجؽغض٤ش  ،ؽجٓؼز ثُٜ٘ش ، ٖ٣ع٘ز 1998
رانزا -:انخشريعاث:
 -1هجٗ ٕٞثُٔشثكؼجس ثُٔذٗ٤ز ٝثُض٘ل٤ز سهْ ُ 83غ٘ز  1969ثُٔؼذٍ
 -2هجٗ ٕٞثُضقٌ ْ٤ثُٔظش ١سهْ ُ 27غ٘ز 1994

