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 ةالمقدم

إن االدارة فييم ماييعانا ميين اجييل خقييديذ الاييدمات عات المويين العيياذ لممييوا مين  
وضيييمان حاييين ايييير المرافيييق العامييية تامخلييياذ وا يييراد خحييياول دا ميييًا مواكتييية ميييايور   
العقل التشري من خ ور خكمموجم وااخادامه من اجل خع ي  دورنا فم ادارة المرافق 

ميييين نييييعا المم مييييق كييييان ل ممييييًا  مياييييا ان خعمييييل  ميييي  ، عاميييية وخقييييديماا لماييييدماتال
المال مة تيين المايخجدات فيم الحيياة العامية لممجخمين اليعي نيو مييداماا الحقيقيم تميا 

معالجيييية إليييي   يخضييييممه ميييين حاجييييات وافكييييار وماييييا ل جديييييدة وتييييين  ييييدرخاا واييييعياا
 مم الجديد والمؤثر. ومجاتاة نع  الماخجدات من االل واا ل الخقدذ الخق

علي  لاير ميايعرا تالحكومية االلكخروميية الخيم خعخميد فيم احيدى إل   ااخماداً  
، االدارة االلكخرومية فم خقديماا لمادمات ااخ ااًل فم الو يت والجايدإل   انذ واا ماا

خحقييييق حكومييية تيييال اوراق إلييي   الايييم ة االداريييية خايييع أو  حييييث اصيييتحت الحكومييية
وفم انذ واا ماا لخحقيق اعياا فم خقديذ ادماخاا كان ل امًا ، و تو اترًا لمحدود وال

ونيعا ، لمخقدذ االلكخرومم ان يدال ميدان االدارة فيم جاميب القيرارات والعقيود االداريية
ج  م  تر الشتكة أو  يعمم ان االدارة العامة اخجري خصرفاخاا القامومية تشكل كمم
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ن ومجياح الحكومية االلكخروميية الخيم خعميم االلكخرومية وتالقدر العي يايا د فيم خكيوي
جمين االمشي ة الحكوميية خعخميد  مي  االمخرميت واالخصياالت االلكخروميية  تير جميين 
الماييييييخويات لخقييييييديذ اييييييدماخاا وامجييييييا  معامالخاييييييا لالفييييييراد والحصييييييول  ميييييي  شييييييخ  

 تكل يار وااولة.المعمومات 
ااااييًا  خخجاييد انمييية موضييوث التحييث كومييه يييرخت : اهميةةة موعةةوب البحةةث -

واجتيياخاذ ميين وخجييا  أو  فييم جمييين مواصييماا اييواق فييم حقييو اذ تحييياة االفييراد
إلي   نيعا المييدان ايوا ييؤديإل   حيث ان داول الخقدذ االلكخرومم، الدولة

فإميه  كيعل ، خقديذ الايدمات والحصيول  ميايا مين  تيل االفيراد ار ة وااولة
مالت الخييم خاييذ ياييا د فييم ايير ة حاييذ وامجييا  الكثييير ميين الماييا ل والمعييا

 حياة الموا مين تكل يار وااولة .
خخمثل اشكالية التحث فم  درة الام ة الخشريعية فم الدولية : اشكالية البحث -

 مييييي  مواكتييييية  مميييييية الخ يييييور والخحيييييول محيييييو االدارة االلكخروميييييية تاصيييييدار 
الخشييريعات الخييم ختييدأ تخلايييد القوا ييد الاييميمة المشيياق نييع  االدارة واصييدار 

ت الخيييم خواكيييب  ميييل الحكومييية وواجتاخايييا خجيييا  االفيييراد فيييم جميييين الخشيييريعا
نييعا ميين جامييب ميين جامييب اايير مييدى القييدرة  ميي  خوعيييل وخوحيييد ، المييواحم

االايييد المملمييية لعميييل االدارة االلكخروميييية ااصييية فيييم دولييية فيايييا خميييوث فيييم 
اكثييير مييين محافليييات أو  االدارة وشيييكل الدولييية مييين ايييالل وجيييود ا مييييذ واحيييد

  دة.
 تيعييية  ميييل االدارة إلييي   خايييمي  الضيييوقإلييي   يايييدا التحيييث: بحةةةثهةةةدل ال -

 وميدى  يدرخاا  مي  مواكتية الخ يور فيم االدارة وخحويمايا مين االدارة الخقميديية
االدارة االلكخروميييية وميييدى  يييدرخاا  مييي  متاشيييرة امخيا اخايييا وصيييالحيخاا إلييي  

ا ونييم االدارة االلكخرومييية وخ ييوير  مماييإليي   وااصييًا الخقديرييية  مييد الخحييول
 خؤدي  مماا فم خقديذ ادماخاا لألفراد .
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ا خميييدما فيييم تحثميييا نيييعا  مييي  ميييما  خحميميييم يقيييوذ  مييي  منهجيةةةة البحةةةث:  -
ااخعراض االفكار واالراق الخم  يمت فم الام ة الخقديرية وميدى خحققايا فيم 

وكييعل  ميياخذ  رحييه ميين درااييات فييم جامييب االدارة ،  ماصيير القييرار االداري
مدى خيوافر الايم ة الخقديريية ليالدارة فيم  ماصير القيرار  وتيان، االلكخرومية 

االداري االلكخرومم ومدى م ا ايا فيم نيع  العماصير مين حييث كومايا خخمخين 
 تالخقدير اذ ال .

ميين اجييل االحا يية تموييردات التحييث ارخليمييا ان مخميياول نييع  : هيكميةةة البحةةث -
 : الموردات وفق ا ة التحث االخية

 الخقديرية وكيوية خحديدنا ةمواوذ الام : األولالمبحث 
خعرييييا الايييم ة الخقديريييية وخميي نيييا  ييين تعيييض المصييي محات : األولالم مييب 

 القريتة مماا
 خعريا الام ة الخقديرية: األولالورث 

 خميي  الام ة الخقديرية  ن التعض المص حات القريتة مماا: الورث الثامم
 وحدودنا  متررات ممح اام ة الخقديرية لالدارة: الم مب الثامم

 متررات ممح الام ة الخقديرية لالدارة: األولالورث 
 حدود الام ة الخقديرية لالدارة: الورث الثامم

 القرار االداري االلكخرومم وم اق ام ة االدارة الخقديرية فيه : المبحث الثاني
 خعريا القرار االداري االلكخرومم ومخ متات صدور  : األولالم مب 
 يا القرار االداري االلكخروممخعر : األولالورث 

 مخ متات صدور القرار االداري االلكخرومم : الورث الثامم
 م اق ام ة االدارة الخقديرية فم القرار االداري االلكخرومم : الم مب الثامم

 االركان الشكمية لمقرار االداري االلكخرومم : األولالورث 
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 ري االلكخرومم االركان الموضو ية لمقرار االدا: الورث الثامم
 الااخمة 

 األًلاملبحث 
 مفيٌم السلطت التقديريت ًكيفيت حتديدىا

تييييان موايييوذ الايييم ة الخقديريييية وكيويييية إلييي   فيييم نيييعا المتحيييث ايييوا مخ يييرق
خعرييييا الايييم ة الخقديريييية وخميي نيييا  ييين المصييي محات  األولخحدييييدنا فيييم م متيييين 

د الايم ة الخقديريية فيم القيرار القريتة مماا والم مب الثيامم مخمياول فييه  ماصير خحديي
 االلكخرومم.

 األًلاملطلب 
تعريف السلطت التقديريت ًمتييزىا عن املصطلحاث القريبت 

 منيا
فييييم نييييعا الم مييييب اييييمحاول خاييييمي  الضييييوق  ميييي  خعريييييا الاييييم ة الخقديرييييية 

خعرييييا الايييم ة  األولوخميي نيييا  ييين المصييي محات القريتييية ممايييا فييير ين مخمييياول فيييم 
 الورث الثامم مخ رق فيه خميي نا  ن المص محات القريتة مماا.الخقديرية وفم 
 تعريل السمطة التقديرية: األولالفرب 

خقييديذ الاييدمات لالفييراد إليي   ان ميين انييذ واجتييات االدارة وانييدافاا ونييم خاييع 
نيييو خحقييييق الخيييوا ن تيييين المصيييالح ، وضيييمان ايييير المرافيييق العامييية تامخلييياذ وا يييراد

ومن اجل خحقيق نع  االنداا ومجاحاا فيم ، اال المجخمنالعامة ومصالح االفراد د
جامييييب إليييي   اداق واجتاخاييييا فقييييد ممحييييت االدارة تموجييييب القييييامون صييييالحيات خقديرييييية

الصييالحية المقيييدة لاييا ميين اجييل خحقيييق انييدافاا ونييم ال خاييخ ين امجيياح أو  الاييم ة
ميي  حييد اييواق مااماييا اال تخييوافر الصييالحيات المقيييدة والصييالحيات الخقديرييية معييًا و 

حيث ان  درخاا  م  مماراة نع  الصالحيات نو العي يحدد مدى مجاحاا و درخاا 
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فم  دذ خجاو  ام خاا الممموحة لاا  اموما خجا  االفراد و دذ امحرافايا فيم اايخاداذ 
 نع  الام ة.

  Ponarفالايييم ة الخقديريييية  رفايييا تعيييض الوقاييياق الورماييييين وميييماذ  توميييار  
الييييعي يممحاييييا ، دارة خكييييون خقديرييييية حيممييييا يخيييير  لاييييا القييييامون ميييي  اماييييا  اييييم ة اال

خمخمين  ين أو  الحريية فيم ان خخيدال، ااخصاصات معيمة تصدد  ال خايا مين االفيراد
، ومضيمون القيرار اليعي خصيدر  فيم نيعا الشيلن، وو ت نعا الخدال و ريقخه، الخدال

ات الخييم  مي  اااايياا فالقيامون يخير  لييالدارة الحريية فيم الخقييدير دون ان خقيدذ المتيرر 
 . 1 ااخادمت ااخصاصاا 
خمخعاييا إليي     عكيير ان ااخصيياج الجايية االدارييية يييؤديWalnالوقيييه  واليين  

وان الام ة الخقديرية ، تام ة القياذ تل مال معيمة فم داال حدود عل  االاخصاج
اميييييييييييا ، خعميييييييييييم ال ريقييييييييييية الخيييييييييييم خميييييييييييارد تايييييييييييا الجاييييييييييية االداريييييييييييية ااخصاصييييييييييياا

  يييرى ان الاييم ة الخقديرييية نييم مييدى الخقييدير الييعي يمكيين Dwysinالوقيه دويايين  
 . 2 مماراخه فم لل الخمليذ القامومم

ويالحيييل ان الوقيييه الورمايييم ا ييير لماييي ة الخمويعيييية وحيييدنا نميييا ميييمح االوايييمة 
 . 3 والمياشين لالفراد

ويالحل ان تعض الوقااق المصريين وميماذ اليدكخور ايميمان محميد ال مياوي  
ل الحرية الخيم خخمخين تايا االدارة فيم مواجاية القاضيم والمشيرث  مي   رفاا اماا  خمث

ال ياخ ين ان يقدر جمين اوجه ، عل  ان القاضم شلمه فم عل  شلن المشرث، اواق
 . 4   ممااتة العمل االداري

                                                           

ونًإضطااحح،ح1ط،حونرلاتااححونمئاااعٛححػهااٗحونرُاضااةحرااٙحونماارو حو  و ٘،حياٚاااحيؽًاااحَااسو حوتااحٔح وٌ(1)

 .45ص،ح1111،حنثُاٌ،حونؽاٚصححنهكراب

 .44ص،حونًظا حَفطّ،حياٚاحيؽًاحَسو حوتٕح وٌ(1)

،حتأٌحضُححطثاغ،حو ضكُا ٚح،حونمئاءحو  و ٘حيُشأجحونًؼا ف،ح .حيؽطٍحخهٛمح– .ضؼاحػظفٕ ح(3)

 .98ص

،ح1899،ح3ط،حيطثؼححػاٍٛحماًص،حَظرٚححونرؼطفحرٙحوضرؼًالحونطهطح،ح .ضهًٛاٌحيؽًاحونطًأ٘(5)

 .55ص
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ونمييييا  ميييين  رفاييييا  اماييييا االدارة الخييييم خكييييون حييييرة فييييم الخصييييرا ا اق و ييييا ن  
فييم االمخميياث  مييه ومعميي  عليي  ان القييامون ال أو  اي لاييا حرييية اخايياع القييرار، معيميية

 . 1  يورض  م  االدارة مقدمًا اموكًا معيمًا خمخاجه فال خاخ ين ان خحيد  مه 
خمخيييييين االدارة تقايييييي  ميييييين حرييييييية الخصييييييرا  مييييييدما خمييييييارد  و رفييييييت ايلييييييًا  

االمخمياث  ين أو  تحييث يكيون ليالدارة خقيدير اخاياع الخصيرا، ااخصاصاخاا القامومية
او ، ااخيار الو يت اليعي خيرا  مماايتًا لمخصيراأو ، اخااع   م  محو معينأو   اخااع

الايم ة  ويالحيل  مي  نيعا الخعرييا ان  2  فيم خحدييد محميه  .أو  الاتب المال يذ ليه
الخقديريييية خخضيييمن جممييية اييييارات خايييا د االدارة تاخاييياع  رارنيييا تشيييكل مال يييذ ضيييمن 

 حدود القامون تما فم عل  المحل والاتب.
 رفايييا اليييدكخور  صييياذ التر مجيييم  خمخييين االدارة تقاييي  مييين حريييية الخصيييرا و  

ونيييعا يوخيييرض خعيييدد القيييرارات المخاحييية ، ونيييم خميييارد معليييذ ااخصاصييياخاا القاموميييية
  3  . وامكامية ان ياخار تين نع  القرارات، خحت خصرا صاحب القرار

وفقيًا و رفت ايضا ان االدارة يجب ان خمكن من مواجاة كل حالة  م  حيد   
حخ  يمكن خحقيق المصمحة العامة  م  اخذ وجه ممكن وتالخالم ، للروفاا الااصة

ا ختيييرت الايييم ة الخقديريييية مييين االفكيييار االااايييية الخيييم يقيييوذ  ميايييا القيييامون العييياذ 
مييين نيييعا الخعرييييا يختيييين لميييا ان الايييم ة الخقديريييية نيييم مييين موجتيييات ،  4  الحيييديث 

ن مجمييييوث المصييييالح الوردييييية فييييم المجخميييين حماييييية المصييييمحة العاميييية والخييييم خمييييخ  ميييي
خايييانذ فيييم خحقييييق الخيييوا ن الممشيييود فيييم  ميييل االدارة تيييين المصيييالح فإمايييا  وتالخيييالم

 العامة والااصة فم المجخمن .
                                                           

،ح1891،حتٛارٔخ،حونااو حونعايؼٛاح،حطإلحونماإٌَحو  و ٘حونهثُااَٙو،ح .وتروْٛىحػثااحونؼسٚاسحماٛؽا(1)

 .569ص

،ح1881،حونمااْرج،حيطثؼاححوطهاص،حلئاءحونًالعًححٔونطهطححونرماٚرٚححناال و ج،ح .ضايٙحظًالحوناٍٚ(1)

 .11ص

،ح و حونُٓئححونؼرتٛح،حونطهطححونرماٚرٚححنال و جحٔونرلاتححونمئاعٛح،ح .ػظاوحػثاحونْٕابحونثرزَعٙ(3)

 .61ص،ح1891

،ح4طح،حونمااْرج،ح و حونفكارحونؼرتاٙ،حونُظرٚححونؼايححنهمرو وخحو  و ٚح،ح ح.حضهًٛاٌحيؽًاحونطًأ٘(5)

 .31ص،ح1891
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ويالحيل ان القضياق فييم مصير  يد ا يير ليالدارة الحريية فييم مايا ل الخر ييية دون 
 . 1 ان يقوذ المشرث تضت اا

لمتمييامم الاييم ة الخقديرييية تلماييا  الخييم خخيييح و ييد  ييرا مجمييد شييورى الدوليية ا 
وخمشيل اميا  ين ميج صيريح ، لالدارة اخااع الخدتير تحرية م مقة مين كيل  ييد  يامومم

القوا يييد واالحكييياذ القاموميييية الخيييم خحيييد مييين ايييم خاا  امخقييياقأو  فيييم القيييامون واالملمييية
لتميان حالية  ومين امثمية اايخاداذ الايم ة الخقديريية فيم، الخقديرية فم مماراة  ممايا 

ااخيييار االدارة لممرشييحين لمولييا ا ان كييان  يين  ريييق االمخحييان دون الخقيييد تمرختيية 
 . 2 المخقدذ فم االمخحان

و رفاا الدكخور اميمان ال ماوي فم موضن اار تلماا   مدما يخر  المشيرث  
ليييالدارة  يييدرًا مييين الحريييية فيييم الخصيييرا خايييخعممه وفقيييًا لمليييروا دون معقيييب  ميايييا 

ونيييم اي الايييم ة ، م علييي  تحيييث يكيييون لايييا الكممييية االايييرة دون مميييا ثوخخييراج فييي
الخقديرية ضرورة اجخما ية فيما يخعميق تعال ية االدارة تالمشيرث وفيميا يخعميق تعال خايا 

 . 3  تالقضاق 
والايييم ة الخقديريييية  رفييييت فيييم مكييييان ااييير تلمايييا  حرييييية االدارة فيييم خ تيييييق  

فصيييياغخاا ت ريقييية ، ياغة القاموميييية تييعل  المييا ايييمحت لايييا الصيي، القوا ييد القاموميييية
االمخمييياث  ييين أو  مرمييية يع يييم االدارة الحريييية الكاممييية فيييم الخقيييدير تيييين الخ تييييق لايييا

 . 4  عل  

                                                           

َمالًح،ح1116ٗحصوألٔنونًعًٕػححونطرحح،حونمئاعٛحح1نطُحح1698ؼكىحونًؽكًححو  و ٚححونؼهٛاح لىح(1)

 .98ص،حضاتكيظا ح،حونمئاءحو  و ٘،حػٍح .حضؼاحػظفٕ ح_حيؽطٍحخهٛم

 .569ص،حيظا حضاتك،حوطٕلحونمإٌَحو  و ٘حونهثُاَٙ،ح .حوتروْٛىحػثاحونؼسٚسحمًٛا(1)

ونُظرٚااححونؼايااححنهماارو وخحو  و ٚااحح)  وضااحح،حيؽًاإ حػاااطفحونثُااا،ح .حضااهًٛاٌحيؽًاااحونطًااأ٘(3)

 ٔياحتؼاْاح.ح19ص،ح1116،ح9ط،حونماْرج،ح و حونفكرحونؼرتٙ،حيما َح(

،ح1114،حو ضااكُا ٚح،ح و حونًطثٕػاااخحونعايؼٛااح،ح1ضح،حونخظاإيححو  و ٚااح،حج ح.ػثاااونؽكٛىحراإ (5)

 ٔتؼاْا.ح41ص
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 ويرى التاحث ان الام ة الخقديريية نيم  الحيال اليعي يحخيوي جممية مالقميات 

اخايياع ميين االلاييا ممارايية ااخصاصيياخاا القامومييية تحرييية ميين اييالل  االدارة خاييخ ين
 .  اجراٍق ما من  تماا يخضمن  دد من المالقمات والخم خعختر جميعاا مشرو ة

ويالحل من جميين الخعياريا الخيم مير عكرنيا امايا خعختير اليمج القيامومم نيو  
وان ، االااد فم ميمح الايم ة الخقديريية ليالدارة كميا نيو االاياد فيم ايم خااالمقيدة

ة خكون اماذ ايارات مخعددة وليد ايار واحد االدارة  مد مماراخاا لام خاا الخقديري
واماييييا واحييييدة ميييين انييييذ العوامييييل الخييييم خاييييا د االدارة فييييم خحقيييييق ، وجميعاييييا  امومييييية

الخيوا ن تييين متييدأ فا مييية اجايي ة االدارة و ييدرخاا  ميي  ضييت  اييير المرفييق العيياذ وتييين 
عايا مثيل متدأ الضمان لممخعامل من االدارة حخ  اليكون نما    وفًا  ن الخعاميل م

حقه فم الخلمذ فم  رارات االدارة وحقه فيم الخعيويض الميالم مين اجيل حويل الخيوا ن 
 المالم تيمه وتين االدارة المخعا د معاا. 

حيد كتيير فيم خحقييق المصيمحة العامية الخيم نيم نيدا إل   واماا خاانذ ايضا
ارة حيييييث ان ااييييخاداذ االد، وغاييييية  مييييل رجييييل االدارة  مييييد اصييييدار  لمقييييرار االداري

لام خاا الخقديرية تشكل صحيح اوا يحقق الخوا ن تيين المصيالح الماخموية تميا ان 
االدارة خخحرى خحقيق الخمااب فم  راراخاا لمحوال  م  الخوا ن تيين المصيالح العامية 

 والمصمحة الااصة وخحقيق المون العاذ لممجخمن .
ارة لمقييامون والتاحييث يييرى ان متييدأ المشييرو ية والقييا ذ  ميي  اايياد اضييوث االد

ال يعمييم تييلي حييال ميين االحييوال  ييدذ  ييدرخاا  ميي  الخصييرا تحرييية واالاخيييار وعليي  
لاتب تاي  جدا أن الام ة الخقديريية الممموحية ليالدارة يكيون مصيدرنا االاياد نيو 

ولاييعا مؤيييد ما الييه ااييخاعما الييدكخور  صيياذ ، القييامون ايضييا كمييا فييم الاييم ة المقيييدة
 . 1  لمقامون اليعمم امتاا حرية الخصرا واالاخيار  التر مجم تلن  اضوث االدارة

 تمييز السمطة التقديرية عن المصطمحات القريبة منها: الفرب الثاني

                                                           

 .ح61ص،حيظا حضاتك،ح( .ػظاوحػثاحونْٕابحونثرزَع1ٙ)
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الخمييييي  تيييين الايييم ة الخقديريييية إلييي   اايييخكمااًل لموا يييدة ميييرى مييين المايييذ الخ يييرق
  :وغيرنا من المص محات القريتة مماا مثل المالقمة والخمااب و م  المحو االخم

 الام ة الخقديرية والمالقمة: اولا 
ان الايييم ة الخقديريييية وكميييا ايييتق تياميييه نيييم المجيييال اليييعي يحخيييوي جممييية مييين 
المالقمييات خاييخ ين االدارة ميين االلاييا ممارايية ااخصاصيياخاا القامومييية تحرييية ميين 
اييالل اخايياع اجييراٍق مييا ميين  تماييا يخضييمن  ييدد ميين المالقمييات والخييم خعختيير جميعاييا 

المال مة فام فم المغة مين المالقمية وخعميم الصيمح والقذ تيين شيي ين اما  ،مشرو ة
 .  1  اعا جمن تيماما ووافق

المال ميييية خعميييم خوافيييق العمييييل القيييامومم ميييين فيييإن  وفيييم االصييي الح القييييامومم 
وفييم م يياق القييرارات االدارييية ، لييروا ال مييان والمكييان والموضييوث الييعي يصييدر فياييا

، خو يت اخاياع  والليروا الماخموية الخيم يصيدر فياياخعمم المال مة خوافق القرار من 
وفيييم مجيييال الخشيييرين خعميييم المال مييية خوافيييق الخشيييرين مييين خو ييييت صيييدور  والليييروا 

 . 2 الايااية واالجخما ية واال خصادية الخم يصدر فياا
صييالحًا أو  موفقيياً أو  والييتعض  رفاييا تاماييا خعمييم  ان الخصييرا كييان ممااييتاً  

 . 3  واللروا واال ختارات المحي ة من حيث ال مان والمكان 
ونميييا  مييين  يييال  امايييا  يييدرة القاضيييم االداري  مييي  الخوفييييق تيييين اال ختيييارات  

المصيييمحة العامييية مييين ماحيييية وا ختيييارات حمايييية حقيييوق االفيييراد وحريييياخاذ مييين ماحيييية 
اارى ال يمكن ان خخذ اال اعا را    مد الوصل فم المما  ات ا ختيارات المشيرو ية 

 . 4   امومية ويقصد تاا المالقمة  واارى غير

                                                           

 .ح1113،حونماْرج،ح و حونؽاٚسحنهطثاػححٔونُشر،ح5ضح،حنطاٌحونؼرب،ح(وتٍحيُظٕ 1)

،حونمااْرج،ح و حونُٓئححونؼرتٛاح،حرٕ ٘ لاتححونرُاضةحرٙحَطاقحونمإٌَحوناض،حظٕ ظٙحمفٛكحضا ٘(1)

 .ح11صح،ح1111

 .ح165ص،حيظا حضاتك،ح ح.حػظاوحػثاحونْٕابحونثرزَعٙ(3)

تاأٌحيكااٌح،حؼأ ح لاتاححونًشارٔػٛححٔونًالءياححراٙحلئااءحوناضارٕ ٚح،ح .حشرٔخحػثاحونؼالحوؼًا(5)

 .ح19ص،ح1888،حَشر
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يخضح من الخعرييا األايير ان الكاخيب اراد خوضييح ان القاضيم يحقيق تيين و  
تيييييين و  الغاييييييةو  االاخصييييياجو  نيييييم الشيييييكلو  العماصييييير المقييييييدة لايييييم ة اجيييييل االدارة
الخيم ال خاضين لر اتية و  الاتبو  نم المحلو  العماصر الخم خاضن لام خه الخقديرية

 القضاق .
 لييييرواو  ن تييييين ان القيييرار يعييييد مال مييييًا اعا مييييا صيييدر فييييم خو يييييتنميييا  مييييو  

، كييعل  اعا خمااييب االجييراق الماييخادذ ميين اييتب القييرارو ، ممااييتةأو  تكيوييية مالقمييةو 
 :  م  نعا مرى ان المالقمة لاا  ماصر ثالثة انماا

 االمخماث .أو  خقدير وجوب الخدال -
 ااخيار و ت الخدال  -
  1 انمية الاتبو  ا ورةخقدير االجراق العي يخمااب من  -

و يقيييول اليييدكخور محميييد فرييييد اييييد ايييميمان ال نييييري ان المالقمييية نيييم  صيييوة 
 .  2  شرو  معيمة خرا ياا االدارة فم القرار االداري و  لمقرار االداري تخوا  ضوات 

، المالقميية كالنمييا وايييمة تيييد االدارةو  يخضييح ممييا اييتق ان الاييم ة الخقديرييية
ضييوات  معيميية خرا ياييا و  شييرو  مقييرار االداري اعا خييوافرتان المالقميية نييم صييوة لو 

ان اضوث المالقمة لمام ة الخقديرية لالدارة يعميم حخميًا اايخقالل و  االدارة فم  رارنا
 االدارة تخقدير مالقمة  رارخاا .

نييييم ماييييللة ماييييتية خاخمييييا ميييين  التاحييييث يؤيييييد ااراق القا ميييية ان المالقمييييةو  
و يييد يكيييون القييييرار ، فيييم و يييت معيييينأو  ة معيميييةشييياج ألاييير ختعيييًا الخاييياع  تكيويييي

                                                           

كهٛااححونؽماإقحظايؼااحح،حٔونؼمٕتااححونرأ ٚثٛااحونرُاضااةحتااٍٛحونعرًٚااححونرأ ٚثٛااحح،حيؽًاااحضااٛاحوؼًاااحيؽًااا(1)

 .ح369ص،ح1119،حونًكرةحونعايؼٙحونؽاٚس،حوضٕٛط

 ضاانحح،حونرلاتاححونمئااعٛححػهاٗحونرُاضاةحراٙحونمارو حو  و ٘،ح .حيؽًاحررٚاحضٛاحضاهًٛاٌحونسْٛار٘(1)

 .ح14ص،ح1898،حظايؼححونًُظٕ ج،حونمطىحونؼاو،ح كرٕ وِحيمايححئنٗحكهٛححونؽمٕق
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تالخيييييالم يوصيييييا تمجمو يييييه تعيييييدذ و  غيييييير مال يييييذ فيييييم و يييييت واحيييييدو  االداري مال يييييذ
 . 1 المالقمة

نيعا ميا و  و مالقمة القيرار االداري نيم شير  مين شيرو  صيحة القيرار االداري
اكييد  اليييدكخور اييميمان محميييد ال مييياوي  مييد ميييا أكيييد ان القضيياق االداري نيييو  ضييياق 

   .2 و ية ال ضاق مالقمةمشر 

من االل خحميل األراق الخم اتق عكرنيا مايخ ين القيول ان الايم ة الخقديريية  
نييم وايييمة  امومييية خمجييل الياييا االدارة  مييد ممارايية ااخصاصيياخاا خخضييمن جمميية ميين 
المالقميات المشيرو ة الخييم خخمخين االدارة حيالايا تحرييية الخصيرا واالاخييار وااصيية 

 لاتب والمحل.الخوافق ما تين ا
، والقييرار االداري يخضييمن جمميية مالقمييات خاضيين جميعاييا لماييم ة الخقديرييية 

و يييد يكيييون غيييير مال يييذ فيييم ، و يييد يكيييون القيييرار االداري مال ميييًا فيييم تعيييض  ماصييير 
 ماصييييير اايييييرى وتالخيييييالم اعا ميييييا خحققيييييت المالققمييييية فيييييم جميييييين  ماصييييير الايييييم ة 

القيرار مال ميًا كصيوة لمقيرار االداري الخقديرية تما فياا خوافيق المحيل مين الايتب كيان 
 الصادر فم جمين جوامته والقرار االداري اصتح صحيحًا ممخجًا اثار .

والمالقمييية نيييم واحيييد مييين  ماصييير الايييم ة الخقديريييية ليييالدارة وصيييوة لمقيييرار  
واميييه ال يوجيييد ايييم ة خقديريييية م مقيييية وال ايييم ة مقييييدة م مقييية لييييالدارة وان ، االداري

أو  ليييدى االدارة وان الايييم خين خاضيييعان لمقيييامون ايييواق خقديريييية الايييم خين خخواجيييدان
وان وجييود ، وان الاييم ة الخقديرييية خلايير جميييًا فييم  مصييري الاييتب والمحييل، مقيييدة

الام ة الخقديرية فم احد العمصرين ياخوجب وجودنا فيم العمصير االاير اي خكيون 
 موجودة فم العمصرين معًا.

                                                           

ٔياااح،ح165ص،حيظااا حضاااتك،حْاا ِحوٜ وءحُٚظاارح ح.حػظاااوحػثاااحونٕوؼاااحونثرزَعااٙحنهًسٚاااحؼاإل(1)

ونرلاتااححونمئاااعٛححػهااٗحونرُاضااةحتااٍٛحونؼمٕتااححٔونعرًٚااححرااٙحيعااالح،ح .خهٛفااححضااانىحونعًٓااٙ،حتؼاااْا

حٔياحتؼاْاح.ح111ص،ح1118،حو ضكُا ٚح،ح و حونعايؼححونعاٚاجحنهُشر،حونرأ ٚة

.حَماالحح466ص،حونطاُححونخايطاح،ح1841ضُحح،حرثروٚرح6  حرٙح(حؼكىحيعهصحونأنححونًظر٘حونظا1)

،ح4طح،حونمااْرج،ح و حونفكارحونؼرتاٙ،حونُظرٚححونؼايححنهمارو وخحو  و ٚاح،حػٍحضهًٛاٌحيؽًاحطًأ٘

 .ح94ص،ح1895
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 السمطة التقديريةو  التناسب: ثانيا
لييذ مجييد لييدى الخشييرين خعريوييًا محييددًا لمخمااييب  ميي  ا ختييار ان المشييرث مامخييه  

 خشرين القوامين فق  وان مامة ايجاد خعاريا لموضوث معيين نيم مين مامية القضياق
ولكيين ليييد نمييا  مييا يحييول ميين ايييراد المشييرث ا و ييًا  ريضيية لموضييوث ، الوقييهأو 

امون ان يكيييون اجيييراق  معيييين ااصييية الخماايييب حييييث ان الموليييا ممييي ذ تموجيييب القييي
اخاياع اجيراق ميا وألايتاب أو  و راراخه مخماايتة مين  تيعية الوعيل الوا ين الصيدار  يرار

 دة مماا  م  اتيل المثال  تيعة  مل االدارة وخ ور  مماا ومااماا واخاا ه من 
جايية ولكييون  مييل جاييات االدارة لييه مايياد تحييياة المييوا مين فييم جمييين المجيياالت 

 مجال م ث الممكية.أو  الضت  االداريأو  خلديتماواق فم المجال ال
 مي  غيرار الخشيرين ليذ يع يم خعريويًا محيددًا لمخماايب ولكيين فإميه  أميا القضياق 

 مييد مراجعيية االحكيياذ القضييا ية االدارييية الصييادرة فييم فرماييا ومصيير والعييراق مجييدنا 
جييراق امايا  يد اكييدت  مي  وجيوب الخمااييب فيم العقوتييات الخلديتيية و يدذ الغمييو فيم اال

 المخاع من  تل االدارة اي  دذ المالقمة اللانرة تين االجراق والوا عة .
نوريييو  الخمااييب  ميييدان الوقييه لرأيمييا فرماييا مييثاًل ا ختيير الوقيييه إليي   ولييو  ييدما 

نو جونر الام ة الخقديرية ونو مكممايا ويخجايد الخماايب فيم العال ية تيين االجيراق  
  أوتيييم ودراكيييو الوقيايييان ،  الايييم ة الخقديريييية وايييتب القيييرار االداري ونيييو ال ياييياوي

الخمااييب يجاييد مجالييه فييم حرييية االدارة فييم مالقميية القييرارات االدارييية وليييد  يييرون 
فييييم الاييييم ة الخقديرييييية المع يييياة لاييييا وان الخمااييييب جيييي ق ميييين المالقمييييات فييييم القييييرار 

  1  االداري 
جتييه اال خوييرض عليي  الاييمو  الييعي خمخيي ذ االدارة تمو  الخمااييب   فيييدل و ييرا  

اضيييرار اكثييير مميييا خ متيييه مامييية المحافلييية  مييي  المصيييمحة أو   مييي  االفيييراد أ تييياقً 
  2   العامة الممو  تاا خحقيقاا

                                                           

 .ح11-18ص،حيظا حضاتك،ح .حيؽًاحررٚاحضٛاحضهًٛاٌحونسْٛر٘(1)

 .ح11ص،حيظا حضاتك،حَمالًحػٍحياٚاحيؽًاحَسو حأتٕح وٌ(1)
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يييييرا الخماايييييب تاميييييه   أو  الصيييييمة تيييييين ايييييتب القيييييرار ومحميييييه وفيييييم مصييييير  ب
خقييدير االجييراق الييعي يخمااييب ميين ا ييورة وأنمييية  و بييرا كييعل  تلمييه   1   موضييو ه
مرا تيييية االدارة  ميييي  نييييع  أو  مخميييين  ميييي  القاضييييم االداري مراجعييييةوالييييعي ي، الاييييتب

 .  2   العممية واال اصتح ر ياًا ا م  لالدارة
خيييوفر المالقمييية تصيييورة  واليييتعض  يييرا الخماايييب فيييم مييييدان العقوتييية تلميييه  

أي ااخيار ج اق مماايب ، موث الج اق الموروضو  واضحة تين درجة ا ورة الماالوة
 ييياذ الاييم ة الخشييريعية تييليراد و  الخعاييا ميين جاييةو   يين الغمييو لمييعين المرخكييب تعيييداً 

 . 3  الج اقات  م  محو يمكن الام ة الخلديتية معه ان خاخار الج اق الممااب 
حرييية الاييم ة الخلديتييية فييم خقييدير ا ييورة الجريميية  ونمييا  ميين  رفاييا تلماييا  
عا جياو ت كيل حيد خكيون العقوتية غيير مشيرو ية او ، ما يال ماا من  قوتةو  الخلديتية
 . 4  كان  دذ الخمااب صاراًا خلتا  روح القامون و  معقول
 الوا ميةو  معيار لمخوا ن تين متدأي الضمان ونما  من  ال أن الخمااب نو  

ان  يييدذ ايييريان متيييدأ شييير ية الماالويييات و ، اليييعي يخيييلرجح تيماميييا اي ملييياذ خيييلديتمو 
 ادليية و  العقوتيية ضييرورة ممحييةو  الخلديتييية حخيي  اان يجعييل ميين الخمااييب تييين الا ييل

 . 5  الضمان و  أليجاد الخوا ن الممشود تين الوا مية
مييدى خوافييق نييعا الاييتب ميين محييل و  خقييدير أنمييية الاييتب و ييرا ايضييًا تلمييه 

وميماذ مين  يال  ين الخماايب تلميه ،  6  القرار تا ختار  احيد مالقميات القيرار االداري 

                                                           

 .ح16ص،حيظا حضاتك،حظٕ ظٙحمفٛكحضا ٘(1)

،ح و حونُٓئاححونؼرتٛاح،حركرجحونطثةحرٙحونمرو حو  و ٘حٔ ػٕٖحو نغااء،ح .حيؽًاحؼطٍُٛحػثاونؼال(1)

 .ح91ص،ح1891،حونماْرج

،حيطثؼححونشارق،ح1ط،ح  وضححيما َح،حونًطإٔنٛححونرأ ٚثٛححنهًٕظفحونؼاو،ح .يُظٕ حوتروْٛىحونؼرٕو(3)

 .ح158ح–ح156ص،ح1895،حػًاٌ

،ح1869،حونمااْرج،ح و حونُٓئاححونؼرتٛاح،حونًطإٔنٛححونرأ ٚثٛححنهًٕظافحونؼااو،ح .يؽًاحظٕ خحونًهط(5)

 .519ص

 .ح81ص،حونماْرج،حػانىحونكرة،حضهطححونرأ ٚةحتٍٛحو  و جحٔونمئاء،ح .حرًٓٙحػسخ(4)

 .ح365ص،حيظا حضاتك،حيؽًاحضٛاحوؼًاحيؽًا(6)
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إلييي   دفعيييت تيياالدارةو  لمادييية الخيييم حييدثتتيييين الو ييا ن او  المالقميية تييين شيييدة القييرار 
 . 1  اخااع  
متييدأ الخمااييب يعختيير متييدأ  اليتعض ا ختيير الخمااييب متييدًأ  اموميييًا  امييًا تقولييه و  

االجييراق المخاييع و   ييامومم  يياذ ي تييق فييم الحيياالت الخييم خقخضييم الخمااييب تييين الوعييل
، قضاق تصيددنانو متدأ يخلكد كل يوذ فم المجاالت الجديدة العي ي تقه الو  تصدد 

 . 2 الا ل الوليوم المرخكب و  اارنا مجال الخمااب تين العقوتة الخلديتيةو 
ان و  ماييييخقل لعاخييييهو  وفيييم العييييراق لييييذ يخميييياول الوقايييياق الخماايييب كمواييييوذ محييييدد

أن الج اق الخلديتم  فمماذ من  ال ، ا ختر  التعض مماذ مما  يمثل جامب المالقمة
المالقميية نييم جييونر موعييية و ، اخييه اي الماالوييةيجييب ان يكييون مخمااييتًا ميين الوعييل ع

 . 3  جدية الوليوة الخلديتية و  فقداماا يتين الشكل حول  تيعة العدالةو  العقاب
ونمييا  ميين  ييرا الخمااييب تلمييه   ييدرة االدارة  ميي  خغ ييية الوعييل الصييادر ميين 

الييعي يخجاييد فييم و  المخعامييل معاييا فييم  رارخاييا فييم المجيياالت الخييم يخماولاييا الخمااييب
فاييعا   4  اخايياع  لمواجايية الوعييل إليي   خوافييق اثيير القييرار ميين الاييتب الييعي دفيين االدارة

الخعرييا فييه خحدييد لمعمي  الخماايب  ميي   كيد الخعيريوين الاياتقين الميعين جمين مييا 
حيث ان الخمااب فم الخعرييا األايير نيو ، تين المالقمة والخمااب ولذ يور ا تيماما
ونييو  مييد مييا ، وافييق الاييتب ميين محييل القييرارجيي ق ميين كييل يقخصيير فقيي   ميي  مييدى خ

يخحقق يكون القرار مخالقمًا وتالخالم خكون االدارة ماخادمة ام خاا الخقديرية تشيكل 
صحيح ونعا يمعكد  م   تيعة العال ة من االفراد واماا  د حققيت الخيوا ن الممشيود 

 تين متدأي الضمان والوا مية وحماية حقوق لالفراد .

                                                           

،ح1116،حو ضااكُا ٚح،حيُشااأجحونًؼااا ف،ح3طح،حونمئاااءحو  و ٘،حثاااحه ح.حػثاااحونغُااٙحتطاإَٛٙحػ(1)

 .حح51ص

،حػًاااٌ،ح و حونفكاارحنهُشاارحٔونرٕزٚااغ،حونُظاااوحونمااإََٙحنهعااسوءحونرااأ ٚثٙ،ح .حػثاااحونمااا  حونشااٛخهٙ(1)

 .186ص،ح1893

 .519،حيظا حضاتك،ح .حػظاوحػثاونْٕابحونثرزَعٙ(3)

،حونمااْرج،ح و حونكراةحونمإََٛاح،ح1ط،حاضاةحراٙحونمارو حو  و ٘ونرُ،ح .حَكرمحوتروْٛىحػثااحونارحؼًاٍ(5)

 .ح31ص،ح1116
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كر  من خعاريا فم العراق واليدول المقارمية فرمايا ومصير من االل ما اتق ع
الخمااييب  ييد خميياولو  تشييكل  يياذ واماييذ إليي   مالحييل ان غالتييية الوقايياق الييعين خعرضييوا

خماولو  فم جامب العقوتة الخلديتية كما فم مصر ألماذ نذ الاتا ون فم خ تييق نيعا 
 ختيييير الخمااييييب نييييو وان الييييتعض مييييماذ  ييييد ا، المتييييدأ فييييم مجييييال العقوتييييات الخلديتييييية

تلماييا مييدى الخوافييق تييين الوا عيية  المالقميية ولاييعا  رفييو  فييم مجييال العقوتيية الخلديتييية
،  األثيييير المخرخييييب  ميييي  نييييعا الجيييي اق فييييرض الجيييي اق إليييي   الخييييم دفعييييت رجييييل االدارة

ويخرخييب  ميي  ا ختييار الخمااييب نييو المالقميية ان القاضييم ال ياييخ ين الخعقيييب  ميي  
مجييييال ألمييييه يعختيييير ا خييييداق  ميييي  ااخصيييياج االدارة وان  ييييرارات االدارة فييييم نييييعا ال

ومويييد الشيييمق يقيييال  ييين مو يييا ، القاضيييم  يييد حيييل محيييل االدارة فيييم خكيييييا الوعيييل
 الوقااق العرا يين  مد خعرضاذ لمخمااب وا خترو  نو المالقمة .

فالمالقمة نيم صيوة لمقيرار االداري ، ويرى التاحث ان الخمااب غير المالقمة
أماذ جممة من المالقمات من حيث انمية الوا عة وانمية االجراق وان مصدر القرار 

  يخمياول واحيدة األوليأميا الخماايب فايو مين المليرة ، وااخيار و ت الخيدال مين  دميه
فايييو واحيييد مييين  ماصييير ثالثييية ، مييين نيييع  المالقميييات خمحصييير تيييين الايييتب والمحيييل

خقيدير  -3ل ااخييار و يت الخيدا -2خقيدير وجيوب الخيدال مين  دميه  -1: لممالقمة
 االجراق العي يخمااب من ا ورة الاتب .

مخيجية مامية إلي   من جامب مار ان خحقق الخماايب وتعيدنا المالقمية اييؤدي
ونييييم ان االدارة ااييييخادمت اييييم خاا الخقديرييييية تشييييكل صييييحيح حيييييث ااييييخ ا ت ان 
خييوا ن تييين جمييين الايييارات الممموحيية لاييا  امومييًا ومماييا الاييتب والمحييل ونييعا يييؤدي 

ق الخيييوا ن تيييين متيييدأ الوا ميييية والضيييمان وضيييمان حاييين ايييير المرافيييق العامييية خحقيييي
إل   ونعا ايؤدي تاألاير، والخقميل من المشاكل الماجمة  ن  رارات االدارة الاا  ة
 الخوري  .أو  الخقميل من حاالت الغمو فم  رارات االدارة اواًق تاالفرا 
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 املطلب الثاني
 لالدارة ًحدًدىا مربراث منح السلطت التقديريت 

ايمتين فيم نيعا الم مييب تييان متيررات ميمح الاييم ة الخقديريية ليالدارة فيم فييرث  
 اول ثذ فم الورث الثامم امتين حدود نع  الام ة الممموحة لالدارة .

 مبررات منح السمطة التقديرية لالدارة : األولالفرب 
قديريييية  ميييد تيييالرغذ مييين الا يييورة الخيييم خخرخيييب  مييي  ميييمح االدارة الايييم ة الخ 

وجودنيا امير التيد مميه حييث ال يخصيور إالا أن  خجاو نا لحدودنا فيم مماراية  ممايا
 خقييد مشا  االدارة تشكل م مق وال اماا تاختا ه فم جمين اوجه مشا اا .

من نعا المم مق فقد  يل العديد من االاتاب الخيم ختيرر ميمح االدارة الايم ة  
ة لايا تموجيب القيامون ممايا  مي  ايتيل المثيال ان جامب الايم ة المقييدإل   الخقديرية

متييييدأ حايييين اييييير المرافييييق العاميييية تامخليييياذ وا ييييراد يقخضييييم ان خمييييمح االدارة حرييييية 
 . 1 الاخيار الواا ل الممااتة والو ت الممااب الخااع القرار

أو  المشييرث ال ياييخ ين ان يخمتييل تيياللروا المحي يية تكييل خصييرافييإن  كييعل  
يقخضيييم ضييييرورة خييير  اييييم ة الخقيييدير لييييالدارة فيييم الخصييييرا مالتاييياخه األمييير الييييعي 

فال ياخ ين المشيرث ان يحيدد ، واصدار القرارات فم ضوق من الوا ن ولروا الحال
 . 2 لاا ماارًا معيمًا خختعه  مد م اولة  مماا

ان  ييدذ خاويييل االدارة اييم ة خقديرييية يجعييل مماييا اداة صييماق لخمويييع القييوامين  
ونييعا ميين شيييلمه ان يصيييب مشيييا  االدارة ، ا ييياة لييروا الخموييييعخمويييعًا حرفيييًا دون مر 

 . 3 تالجمود والركود
والييتعض  ييال ان مييمح الاييم ة الخقديرييية لييالدارة يمكيين خترييير  تكوماييا ضييرورة  

  جييييرو فعال ييية االدارة تالمشيييرث حايييب رأي الوقييييه ، اجخما ييية فيميييا يخعميييق تالمشيييرث
                                                           

 .ح58ص،ح1113،حتغاو ،ح1ط،حونمئاءحو  و ٘،ح .حػاَاٌحػاظمحػثٛا،ح .غاز٘حرٛظمحيٓا٘(1)

 .ح19ص،ح1111،حتغاو ،حونمئاءحو  و ٘،ح .حيؽًاحػهٙحظٕو ح– .حَعٛةحخهفحوؼًاح(1)

 .ح31ص،ح1115،ح5ط،حونمئاءحو  و ٘،حػهٙحظٕو  .حيؽًاحح– .حَعٛةحخهفحوؼًاحح(ح3)
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ق القوا ييييد العاميييية الخييييم يصييييوغاا ان ماييييخم مات خ تييييي األولا ختييييارين إليييي   يرجيييين
المشييرث والخييم ال خغ ييم جمييين الحيياالت المخشييعتة والماييخجدة فييم الخمويييع خقخضييم ان 
خمكيييين االدارة ميييين مواجايييية نييييع  الحيييياالت والماييييخجدات كييييل حاليييية  ميييي  حييييدة وفقييييًا 

اتييرة وخجرتيية االدارة المكخاييتة والواييا ل الااصيية الخييم إليي   والثييامم يرجيين، للروفاييا
والييروح العممييية الخييم خاييخمدنا ميين ادارخاييا واشييرافاا الماييخمر ، معموماخايياخلاييع مماييا 

لممرافيييق العامييية كيييل نيييعا جعيييل المشيييرث حيييعرًا ومختصيييرًا وان يعخميييد  مييي  االدارة فيييم 
ومييييمح الاييييم ة الخقديرييييية ،  1 حايييين خصييييرفاا وخحديييييد اوجييييه ممااييييتة العمييييل االداري
ليييالدارة توصيييواا صييياحتة الاتيييرة ليييالدارة يمكمايييا مييين خمميييية روح االتيييداث واالتخكيييار 

 . 2 والخجرتة فم خمتية احخياجات االفراد
جامييب كوماييا مييي ة اال إليي   ويجييب ان يواييذ ان مييمح الاييم ة الخقديرييية لييالدارة 

ألن نييع  الايم ة ممحييت لاييا ، امايا ال خاييخ ين ان خخعايا فييم ااييخاداذ نيع  الاييم ة
لعاميية تامخلييياذ وا ييراد ونيييو مقاتييل خحمماييا مايييؤولية كتيييرة خكمييين فييم اييير المرافيييق ا

 . 3 واجب يجب ان خمخ ذ ته االدارة
وميين المتييررات ايضييًا مييا يمكيين ا ختييار  ضييرورة اجخما ييية ميين حيييث  ال يية  

الجامب الخقديري من مشيا  إل   فالقاضم ال ياخ ين ان يمد ر اتخه، االدارة تالقضاق
ونيو ، خيخذ فييه الو يا ناالدارة وعل  تاتب امه  ادة ما يكون تعييدًا  ين المكيان الخيم 

يصييدر حكمييه تعييد مضييم  ميين  ييد يمخييد اييمين  ديييدة تعييد و ييوث خميي  الحييوادث ممييا 
وخمقصه الاترة لمواجاة نع  ، يجعل ااخحالة م اتقة الحالة مثل ما و عت فم و خاا

 الحاالت .
مما اتق عكر  مين متيررات لميمح الايم ة الخقديريية ليالدارة مايخ ين القيول ان  

 ييية نييم ال ميية لمجيياح  مييل االدارة وخلديخاييا لواجتاييا  ميي  اكمييل وجييهالاييم ة الخقدير 
فكميييا نيييو معميييوذ ان المشيييرث يكخويييم فقييي  ، جاميييب الايييم ة المحيييددة لايييا ايضييياً إلييي  

                                                           

 .ح18ص،حيظا حضاتك،ح .حيؽًٕ حػاطفحونثُاح– .حضهًٛاٌحيؽًاحونطًأ٘ح(ح1)

 .58ص،حيظا حضاتك،ح .حػاَاٌحػاظمحػثٛاح– .حغاز٘حرٛظمحيٓا٘ح(ح1)

 .ح31ص،حونًظا حَفطّ،ح .حيؽًٕ حػاطفحونثُاح– .حضهًٛاٌحيؽًاحونطًأ٘ح(ح3)
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الخوصييييالت والج  ييييات اال فيييم إلييي   تاصيييدار  وا يييد  اموميييية  امييية محيييددة ال ييييدال
حييخذ وجييوب خييدال  نييعا األميير، حيياالت معيميية جعييل فياييا الشييرث اييم ة االدارة مقيييدة

االدارة فم خواير القوا د القامومية واكمال مقصاا وفقًا لما خقخضييه الحيوادث اليوميية 
وتالشيكل اليعي يمكمايا مين اتخكيار وااخييار امايب الوايا ل وافضيل ، الخم خعرض لاا

 األو ات لمقياذ تالعمل االداري واخااع القرارات الال مة لعل  .
دة ان مصيادر الايم ة الخقديريية  يد خكيون الخشيرين تقم ان معكر ااخكمااًل لموا 

 ييييرار االدارة تاالايييخغماق  يييين ،  ميييدما يممحايييا اييييم ة خقديريييية فيييم اميييير معيييين ميييثالً 
ايقيياث أو  وكيعل  فيرض، موليا  ميد فشيمه فيم فخيرة الخجرتية الخييم حيددنا ليه القيامون

ير  قوتييية امضيييتا ية  مييي  ماالوييية الموليييا حييييث خييير  القيييامون ليييالدارة حريييية الخقيييد
الوعل العي  اذ ته المولا نيل نيو ماالوية امضيتا ية اذ ال ا نيعا مين جاميب ومين 
جامب مار ا  انا الحق فم خقيدير العقوتية المال مية لموعيل مين تيين العقوتيات الخيم 

 . 1 حددنا القامون
مقخضيييات اييير المرفيق العيياذ تامخليياذ وا ييراد خحييخذ  ميي  فييإن  مين جامييب مايير

خقديرييييية  مييييد  ييييدذ وجييييود مييييج يع ياييييا ممارايييية اييييم ة االدارة ااييييخاداذ اييييم خاا ال
حيييث لييالدارة اخايياع الخييداتير الضييرورية لحايين خشييغيل ، يممعاييا ميين عليي أو  الخقييدير

 االدارة الموضو ة خحت ام اخاذ .
 حدود السمطة التقديرية لالدارةالفرب الثاني: 

 ية ان خمخيين االدارة تاييم ة خقديرييية يعمييم خواييين دا ييرة وم يياق متييدا المشييرو  
ونعا يواذ ممه اماا ام ة ا يرة خممح لالدارة اعا ميا خركيت دون ، دون الاروج  ميه

 ر اتة ألماا خؤثر  م  المراك  القامومية لألفراد فخؤثر  م  حقو اذ وحرياخاذ .
و تييل الييداول فييم تيييان حييدود نييع  الاييم ة وملييرًا ألنميخاييا فقييد اخوييق غالتييية  

رييير نييع  الاييم ة وان رجييل االدارة ال ياييخ ين كخيياب القييامون االداري  ميي  وجييوب خت
                                                           

ح.ح41ص،حيظا حضاتك،ح .حػاَاٌحػاظمحػثٛاح-ُٚظرح .حغاز٘حرٛظمحيٓا٘حَّفطحؼٕلحونًٕضٕع(1)

 .ح55ص،حيظا حضاتك،ح .حيؽًٕ حػاطفحونثُاح–ك نكح .حضهًٛاٌحيؽًاحونطًأ٘ح،حٔياحتؼاْا
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العكييد تييل التييد ميين أو  ان يخاميي   يين الجامييب الخقييديري واالكخويياق تالجامييب المويييد
وخييذ خترييير ، وجييود الاييم ة الخقديرييية والمقيييدة حخيي  يخكمييل  مييل رجييل االدارة تالمجيياح
ييييد خحدأو  نيييع  الايييم ة تيييلن المشيييرث يايييخحيل  مييييه ان يحيييدد مايييار معيييين ليييالدارة
ألن المشيرث ، مو ا االدارة فم لرا معين وما نو القرار الواجيب اخاياع  مين  تمايا

كميييا نيييو معميييوذ يقخصييير دور   مييي  اصيييدار القوا يييد القاموميييية ونيييم خخايييذ تالعموميييية 
والخجرييييد ولييييد ليييه القاتميييية  مييي  الخيييدال فيييم خوصييييالخاا تاايييخثماق خحدييييد  لايييم ة 

 االدارة المقيدة .
دارة  ن الجمود والركود فيم ادا ايا لعممايا يقخضيم ممحايا اتعاد االفإن  كعل  

ام ة خقديرية حخ  ال مقضم  م  روح االتخكار واالتداث لدى االدارة وتالخالم خلثير 
نييعا األميير  ميي  فكييرة المويين العيياذ الخييم خعمييل االدارة  ميي  خحقيقاييا ميين اييالل اشييتاث 

 حاجات االفراد .
الخقديريية يجيب ان ال يوايذ مميه امايا  ان ما  يل فيم ضيرورة اال خيراا لمايم ة

ان االفييراد ليييد لاييذ الحييق فييم الييدفاث  يين مصييالحاذ اعا مييا أو  حييرة فييم خصييرفاخاا
االمخيييا  مييمح لييالدارة مقاتييل شييم ماييذ أو  خعاييوت االدارة فييم اجراقاخاييا فاييع  الاييم ة

 جدًا نو خحممايا مايؤولية ادارة المرافيق العامية وضيمان حاين اييرنا تامخلياذ وا يراد
ونييعا األميير مييمح الاييم ة الخقديرييية لييالدارة تحاييب ، ميين اجييل خقييديذ الاييدمات لألفييراد

 االحوال اوا يممحاا القدرة  م  خحاين اداقنا لعمماا ومشا اا .
يالحييل ان حييدود نييع  الاييم ة خخمثييل فييم ثالثيية حييدود ر ياييية فإمييه  وميين عليي  

 م  نع  الحيدود امايا  ومن المالحل، مماا الحد األ ص  والحد الوا  والحد األدم 
فميثاًل الحيد األ صي   ميدما ، خيدور مين  مصيري الايتب والمحيل  مي  األ يذ األغميب
اميييه حيييدد االايييتاب وخييير  أو  ال يحيييدد المشيييرث اايييتاتا معيمييية ألصيييدار االدارة  رارنيييا

، ايييم خاا نمييا خكييون خقديرييييةفييإن  لييالدارة صييالحية اصيييدار مييوث معييين مييين القييرارات
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خممي  ايم ة خقديريية فإماا  لملاذ العاذ  مد حدوث ااالل تهفواجب المحافلة  م  ا
 . 1 فم عل 
أو  ونيييعا يقخضيييم اتخيييداًق وجيييود ايييتب صيييحيح يخمثيييل فيييم وجيييود و يييا ن ماديييية 

اخايياع اجييراق معييين ويقخضييم ايضييا وجييود خكييييا  ييامومم إليي    امومييية دفعييت االدارة
لقيرار المخايع وشيدخه صحيح لاع  الو يا ن والتحيث ااييرًا فيم ميدى المالقمية ميا تيين ا

 وتين الو ا ن المادية .
االدارة يكيييون لايييا فيييإن  أميييا فيييم جاميييب الحيييد الواييي  لايييم ة االدارة الخقديريييية 

االمخماث  ميه وااخييار الو يت أو  حرية الخصرا من  دمه ولاا ام ة اصدار القرار
ولكماا اعا ما   مت  م  اصدار القرار يجب ان يتم   مي  ، الممااب ألصدار ه 

وميين األمثميية  ميي  نييع  الحاليية  ييرارات التييوليد المقيييدة لمحرييية فاييم ، اييتاب محييددةا
 دذ اصدار  ولاا حرية ااخيار الو ت المماايب أو  وان خمخعت تام ة اصدار القرار

 . 2 ولكماا يجب ان ختمياا  م  ااتاب محددة
 ييييدذ معا تخييييه أو  وكييييعل  حرييييية االدارة فييييم ايقيييياث  قوتيييية مييييا  ميييي  مولييييا 
لكن االدارة اعا ما  ررت فرض  قوتة ، معيمة مثل حداثة خعييمه وحان ميخه الاتاب

وفم حكذ ،  م  نعا المولا فيجب  مياا ان يكون لاا ااتاب معقولة لاع  العقوتة
أن اجيراقات اال خقيال وخحدييد األ امية  لمحكمة القضاق االداري المصيرية جياق فييه  
إليي   الخييم ياخعصييم فياييا المجييوق قصييوىيجييب ان ال خمجييل الياييا اال  مييد الضييرورة ال

لمييا فييم عليي  ميين مايياد تالحرييية الشاصييية  ميي  ان يكييون عليي   االجييراقات العادييية
ونيعا االجيراق يجيب ان يايخمد مين  ...تالقدر الضروري الال ذ لممحافلية  مي  األمين

وان خكييون نيييع  الو ييا ن أفعيييااًل ، و ييا ن حقيقيييية ممخجيية فيييم الدالليية  مييي  نييعا المعمييي 
يثتت ارخكاب الشاج لاا ومرخت ة ارختا يًا متاشيرًا تميا ييرا  واالايخدالل  مييه معيمة 

                                                           

 .51-51ص،حيظا حضاتك،حونمئاءحو  و ٘،ح .حػثاحونغُٙحتطَٕٛٙ(ح1)

يُشاأجح،حونًشرٔػٛححٔذُظٛىحونمئااءحو  و ٘يثاأحح–ونمئاءحو  و ٘ح،ح .حوتروْٛىحػثاحونؼسٚسحمٛؽا(ح1)

 .151ص،ح1116،حو ضكُا ٚح،حونًؼا ف
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اثراق المد م وما أثارخه معكرة المتاحث العامة من شكو  فم نعا فإن  ومن ثذ، تاا
 . 1    الاتيل ال ياوغ ااخعمال الام ة االاخثما ية فم اال خقال وخحديد األ امة

يخمثييييل فييييم ان لاييييا فقيييي  ااخيييييار الو ييييت أمييييا حييييد الاييييم ة الخقديرييييية األدميييي   
المماايييب ألصيييدار القيييرار  الميييا ان القيييامون  يييد حدداايييتاب معيمييية ميييج  ميايييا فيييال 

 –اي االدارة  –وامميا يخحيخذ  ميايا ، يكون لاا ام ة خقديرية فم الخصرا من  دميه
ونييع  الاييم ة موجيودة فييم جمييين اال مييال الصيادرة ميين االدارة حخيي  الخييم ، الخصيرا

فم ما خوفر من شيرو  معيمية محيددة تموجيب  ا تمقخض  ام خاا المقيدةخصدر  ما
ان حريية الجاية  فوم حكذ لمحكمة القضاق االداري  ، القامون فام مم مة تالخصرا

 –وان كاميت م مقية  –االدارية فم ااخيار الو ت المال ذ الصدار  رارنيا تيالخرايج 
علييي  امايييا خجيييد حيييدنا ، اايييخعمالاا ا ال ايييا ال يعميييم االايييراث وال الخراايييم فيييمإالا أن 

الو يييييت المعقيييييول لكيييييم ختيييييث الجاييييية االداريييييية فيييييم االليييييه فيييييم  ميييييب  ال تيعيييييم فيييييم
 . 2    الخرايج
يالحل مما اتق عكر  مين كيالذ ومراق تاصيوج الايم ة الخقديريية وخحدييدنا  

ان خحمييل القييرار  –لغييرض معرفيية حييدود اييم خاا الخقديرييية  –امييه يجييب  ميي  االدارة 
لصييادر ميين  تماييا وتعييد عليي  تيييان الجوامييب الخقديرييية والجوامييب المقيييدة فييم االداري ا

ونيعا الكيالذ تعموميخيه يشيمل جميين ا ميال االدارة مين  يرارات ، اركان القيرار االداري
فاييعا يع ييم دلييياًل  ميي  ، و قييود ادارييية خخضييمن الكثييير ميين القييرارات الواجييب خمويييعنا

تييل كييل  ييرار فيييه جوامييب خقديرييية ، ي فقيي خقييييدأو  امييه ليييد نمييا   ييرار خقييديري كمييه
وااييرى مقيييدة والضييات  االاااييم فييم خحديييد الجوامييب الخقديرييية والمقيييدة لمقييرار نييو 

حيييث ان الاييم ة الخقديرييية نييم صييالحيات ، القييرارات الخمليميييةأو  القييامون والمييوا ح
مع ياة ليالدارة خع ياييا الحيق االاخيييار مين تييين  يدة مالقمييات جميعايا مشييرو ة اي 

                                                           

يعًٕػححونطُححونؼامرجح.ح،حقح9ش،حونًعًٕػح،ح4115ونمئٛحح لىح،حؼكىحيؽكًححونمئاءحو  و ٘(ح1)

يظاا ح،حونمئااءحو  و ٘حيثااأحونًشارٔػٛححٔذُظاٛىحونمئااء،حَمالًحػٍح .حوتاروْٛىحػثااونؼسٚسحماٛؽا

 .ح153ش،حضاتك

يعًٕػااححونًثااا قحونمإََٛااححونرااٙحلر ذٓاااح وخح،ح9/1/1861ؼكااىحيؽكًااححونمئاااءحو  و ٘حرااٙح(ح1)

 .ح154ص،حونًظا حَفطّ،ح.حَمالًحػٍح .حوتروْٛىحػثاونؼسٚسحمٛؽاح136ص،ح14ونطُحح،حونًؽكًح
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ضمن القامون وامدنا نو القامون وان ممارايخاا لايع  الايم ة محكومية تم ياق متيدأ 
  1 المشرو ية ور اتة القضاق االداري  مياا

 املبحث الثاني

 نطاق سلطت االدارة التقديريت فيوً القرار االداري االلكرتًني
 يين يعختيير القييرار االداري ميين انييذ الراييا ل القامومييية الخييم خعتيير االدارة فيييه  
الخ ور مما يؤنماا اي االدارة الايخيعاب كافية و   مماا العي يمخا  تالمرومةو ، ارادخاا

مييييا يعييييرا إليييي   ميييين نييييع  الماييييخجدات الخوجييييهو ، الماييييخجدات فييييم الحييييياة االدارييييية
االدارة االلكخرومييية الخييم ميين االلاييا خاييخادذ االدارة الواييا ل و  تالحكوميية االلكخرومييية

الاييير ة فيييم و  ل خحايييين الايييدمات المقدمييية لمجمايييورالخكمولوجيييية المخ يييورة مييين اجييي
 خقديماا .
ميدى و  القرار االداري االلكخروممإل   ام ال ًا مما اتق اوا محاول الخ رق 

خعريييييا القييييرار  األولمخميييياول فييييم ، م يييياق اييييم ة االدارة الخقديرييييية فيييييه فييييم م متييييين
 ييياق ايييم ة خممييياول فيييم الم ميييب الثيييامم مو ، مخ متيييات صيييدور و  االداري االلكخروميييم

 االدارة الخقديرية فم القرار االداري االلكخرومم .

 األًلاملطلب 
 متطلباث صدًرهً تعريف القرار االداري االلكرتًني

مخ متييات و  خعريييا القييرار االداري االلكخرومييمإليي   فييم نييعا الم مييب اييمخ رق 
امم فييم الثييو  مخميياول فيييه خعريييا القييرار االداري االلكخرومييم األولصييدور  فييم فيير ين 

 انذ مخ متات صدور  .
 تعريل القرار الداري اللكتروني: األولالفرب 

 ياذ االدارة تمشا اا االداري ضمنن ملاذ االدارة االلكخرومية يخ مب  إ 

                                                           

نهًسٚاااحؼاإلحيؼاااٚٛرحونفظاامحتااٍٛحونعٕوَااةحونرماٚرٚااححٔونًمٛاااجحنااال و جحُٚظاارح .حضااهًٛاٌحيؽًاااح(ح1)

 ٔياحتؼاْاح.ح55ص،حيظا حضاتك،حونُظرٚححونؼايححنهمرو وخحو  و ٚح،حًأ٘ونط



   (0202لعام )ا(/33(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

131 

ونييعا يقخضييم حخمييا ان خولييا االدارة مشييا اا فييم ميييدان ، وليوخاييا تشييكل الكخرومييم
العي يامميا فيم نيعا و ، كة االلكخروميةالقرارات االدارية الكخروميًا تواا ة الشتو  العقود

 وايييييمة خممكاييييا االدارة فييييم ادارةو  الجامييييب القييييرار االداري الييييعي يعختيييير انييييذ امخيييييا 
خصرا  يامومم  فالقرار االداري يعرا تلمه  ، خمليذ  مماا فم خاييرالمرافق العامةو 

 الغياقأو  يصدر تارادة االدارة المموردة تقصد احداث اثر  امومم معيين يخمثيل تامشياق
أميا فيم ، نيعا  تقيًا لممليرة الخقميديية لمقيرار االداريو ،   خعديل مرك   امومم معيينأو 

خمقيييييييم االدارة العامييييييية ال ميييييييب  مييييييييدان االدارة االلكخروميييييييية فييييييييمكن خعريويييييييه تلميييييييه  
 افصياحاا  ين رغتخايا المم مية تلصيدار القيرارو ، االلكخرومم  م  مو عاا االلكخروميم

عليي  تمييا و ، ا ييالذ صيياحب الشييلن  ميي  تريييد  االلكخرومييمو  مييياً الخو ييين  ميييه الكخرو و 
المييوا ح تقصييد احييداث اثيير  ييامومم معييين يكييون و  لييدياا ميين اييم ة تمقخضيي  القييوامين

  1    ممكمًا  اموما اتخغاق المصمحة العامةو  جا  اً 
القييرار االداري االلكخرومييم مييا نييو اال افصيياح  يين ارادة  و ييرا ايضييًا تلمييه   

ة خصيييدر  ييين ايييم ة اداريييية  اميية  تييير وايييا ل الكخروميييية وخرخيييب أثيييارًا مموييردة مم مييي
اال  .فييالقرار االداري االلكخرومييم ال ياخمييا  يين القييرار االداري الخقميييدي 2     امومييية

يجييب  –القييرار االداري االلكخرومييم  -فاييو، فييم وايييمة الخعتييير  يين ارادة االدارة فقيي 
اري تصييدور  ميين جايية ادارييية وتارادخاييا ان خخييوافر فيييه مقومييات و ماصيير القييرار االد
 المموردة وتقصد احداث اثر  امومم معين.

القرار االداري فم م اق الحكومة االلكخروميية يعخميد  مي   و رفه مار تلمه   
تمعميي  ان الحااييب االييم يقييوذ مقيياذ المولييا  –أخمخيية األملميية  –ااياد مييا ياييم  

غير المامة تا ختار  أو  مال المامةالعاذ فم احيان كثيرة تالخدال لحاذ تعض اال 

                                                           

ياااإذًرحونًؼاااايالخحو نكررَٔٛاااحح،حونمااارو حو  و ٘حو نكررَٔاااٙ،ح .حػاااالءحيؽاااٙحونااااٍٚحيظاااطفٗ(ح1)

 .ح116ص،حونؽكٕيححو نكررَٔٛح(ح–)ونرعا جحو نكررَٔٛحح

،ح1115،حػًاااٌ،ح و حٔوعاامحنهُشاار،ح1ط،ححلااإٌَحو  و جحونؼايااححو نكررَٔٛاا،ح .حؼًااا٘حونمثااٛالخ(ح1)

 .ح83ص
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يييييرا ايضيييييًا    1    المعتييييير  ييييين ارادة جاييييية االدارة افصييييياح االدارة  ييييين ارادخايييييا  و ب
المم مة تمالايا مين ايم ة وعلي  تقصيد احيداث اثير  يامومم معيين ويكيون علي  ت يرق 

تقميذ أو  ر ميمأو  ماخموة الكخروميًا كصدور القرار  م  شكل خو يين الكخروميم كيودي
تماق ، امه القرار االداري الصادر تخو ين الكخرومم .وخذ خعريوه ايضًا   2    روممالكخ

والمعميين لصيياحب الشييلن ،  مييب مقييدذ  ميي  مو يين االدارة االلكخروميييةأو   ميي  ا خييراح
 . 3     م  تريد  االلكخرومم

 ميل  يامومم يصيدر تياالدارة الممويردة لجاية االدارة  تير  و را ايضًا تلميه   
 . 4    تقصد احداث أثر  امومم معين وخحقيقًا لمصالح العاذ، لكخروميةواا ل ا

وان اصيييا ج القيييرار االداري االلكخروميييم مييين وجاييية ملييير الوقيييه خخمثيييل فيميييا 
 : يلخم
وليييييد تييييالخو ين اليييييدوي المييييللوا ميييين صيييياحب ، الصييييدور يييييخذ تخو ييييين الكخرومييييم .1

 الصالحية القامومية .
قييدذ ميين صيياحب الشييلن  ميي  مو يين االدارة  مييب مأو  الصييدور تميياًق  ميي  ا خييراح .2

 االلكخرومم .
تداًل من خحميمه مشقة  يارة ، ا الن القرار لصاحب الشلن  م  مو عه االلكخرومم .3

 . 5 االدارة الماخصة لمحصول  ميه
ان خ تييييق ملييياذ الحكومييية االلكخروميييية يايييخد م ا يييادة الملييير فيييم الموايييوذ  

ر  يين ارادة االدارة دون ااييخم اذ الخعتييير  ماييا الخقميييدي لمقييرار االداري وكيوييية الخعتييي
ألن المولا العاذ اصتح يعخمد  مي  الحاايب االيم حخي  فيم ، من شاج  تيعم

                                                           

 و حونكرااةح،حوألٔلونكرااابح،حونُظاااوحونمااإََٙحنهؽكٕيااححو نكررَٔٛااح،ح .حػثاااحونفراااغحتٛاإيٙحؼعاااز٘(ح1)

 .81ص،ح1119،حيظر،حونمإََٛح

،ح .حتشٛرحػهٙحتازحٔ ٔ حونؽكٕيححو نكررَٔٛححرٙحطُاػححونمرو حو  و ٘حٔونرظإٚدحو نكررَٔاٙ(ح1)

 .ح83ص،ح1118،حيظر،حكرةحونمإََٛح و حون

 .ح111ص،ح1111،حو ضكُا ٚح،ح و حونعايؼححونعاٚاج،حونمرو وخحو  و ٚح،ح .حياظاح وغةحونؽهٕ(ح3)

 ضانحح،ح ٔ حو  و جحو نكررَٔٛححرٙحوذخا حونمرو حو  و ٘حٔو و جحونًروركحونؼايح،حراضمحراعكحػهٙ(ح5)

 .ح58ص،ح1119ظايؼححونطهًٛاَٛححٔ،حونطٛاضٛحياظطرٛرحيمايححئنٗحكهٛححونمإٌَحٔونؼهٕوح

 .ح58ص،حيظا حضاتك،حراضمحراعكحػهٙ(ح4)
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، ونييعا يعمييم امكييان صييدور القييرار االداري ت ريقيية الكخرومييية، اصيدار القييرار االداري
ن  ييالوة  ميي  صييالحيخه ألن يكييو ، وخضييممه لجمييين مقومييات القييرار االداري الخقميييدي

 . 1 اي الغاق القرار االداري االلكخرومم، محاًل لم عن تااللغاق
، لمقيييرار االداري االلكخروميييم ونميييا  مييين  يييال ان  يييدذ وضييين المشيييرث خعريوييياً  

وال يوجيد فيم ، يعختر ثميرة لمخ يور الاا يل فيم الخقيدذ الخكموليوجم فيم الو يت الحاضير
خاداذ الوايييا ل الخكمموجيييية الخشيييريعات ميييا يممييين االدارة مييين الخعتيييير  ييين ارادخايييا تااييي

، شيييييواياً أو  فالمشيييييرث ليييييذ يشيييييخر  مييييين صيييييدور القيييييرار ان يكيييييون مكخوتييييياً ، الحديثييييية
مخيي  خيذ مرا ياة خحقيق اركيان القييرار ، فالمصيوج خايخو ب ان يكيون القيرار الكخروميياً 

 . 2 االداري
مميييييا ايييييتق عكييييير  مايييييخ ين ايجييييياد خعرييييييا لمقيييييرار االداري االلكخروميييييم تلميييييه  

يصييدر ميين جايية االدارة الكخروميييًا تقصييد احييداث اثيير  ييامومم معييين خصييرا  ييامومم  
ونيييعا يعميييم ان القيييرار االداري   الغييياق مركييي   يييامومم معيييينأو  خعيييديلأو  أميييا امشييياق

حاله كحال القرار االداري الخقمييدي يجيب ان يصيدر مايخوفيًا لجميين اركاميه المخمثيل 
االدارة ونييم المصييمحة  تاالاخصيياج والشييكل والاييتب والمحييل وخحقيقييه لغاييية  مييل

 العامة .
 الطمب اللكتروني()متطمبات القرار الداري اللكتروني الفرب الثاني: 

ان صيييدور القيييرار االداري يخضيييمن خقيييديذ  ميييب مييين صييياحب الشيييلن لييي دارة  
شيكاًل معيميًا فيجيب  ال يشخر  لاعا ال مب شيكمية معيمية اال اعا حيدد القيامونو ، العامة

يجيييب أن يخضيييمن نيييعا ال ميييب و ، شيييكمية الخيييم حيييددنا القيييامونان يايييخوفم ال ميييب ال
 التيامات االاااية الخم خوضح  صد صاحب الشلن.

                                                           

ونؽكٕيححو نكررَٔٛححٔآشا ْاحػهٗحونُظاوحونمإََٙحنهًرركحونؼاوحٔوػًاالح،ح .ح ؤ حػثاونرزوقحونثاز(ح1)

 .159ص،ح1115،حو ضكُا ٚح،حيُشأجحونًؼا ف،حيٕظفٛح

تؽااسح،حَفااا حونماارو حو  و ٘حو نكررَٔااٙ،حؽهااٛىحونطااالياخَاطاارحػثاااحون،حَٕراااٌحػمٛاامحونؼعا يااح(ح1)

 .1131ص،ح1113،ح1يهؽكح،ح51ونًعهاح،حػهٕوحونشرٚؼححٔونمإٌَ،حيُشٕ حرٙحيعهحح  وضاخ
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خقييديذ ال مييب الكخروميييًا يمخييا  تلمييه فييإن  فيم ميييدان القييرار االداري االلكخرومييم 
لكومييه يقييدذ  يين  ريييق المو يين االلكخرومييم ، يقمييل ماييتة الا ييل فييم التيامييات المقدميية

خقيييديذ ال ميييب الكخرومييييًا إلييي   تاالضيييافة، ذ االلكخروميييم يقيييوذ تالخيييد يقليييالدارة والمليييا
كيذ نا يل مين ال متيات إلي   وان كاميت نيع  الميي ات  يد خيؤدي، يحقق الاير ة الاا مية

 . 1 صعوتة االخصال ته والت مق فيهأو  مما  د يحدث   ل فم المو ن
تييييين االدارة الختييييادل االلكخرومييييم لمتيامييييات  و ييييرا ال مييييب االلكخرومييييم تلمييييه  

  العامة والمخعاممون معاا
Electronic exchange of data between public authorities and 

their partners and aser . 

 و رفخه لجمة 
The commission for the simplification of administrative 

for malities . 

خروميييم لمتيامييييات تييييين ييييخذ اداؤ   يييين  رييييق الختييييادل االلك، اجييييراق اداري تلميييه 
االدارة العامية والمخعياممين معايا مين ايالل شيتكة الميت الااصية تالملياذ المعموميياخم 

 . 2   لالدارة العامة
اجييراق اداري يييخذ ميين االلييه اداميية  ويييرى التاحييث ان ال مييب االلكخرومييم نييو  

مو يين الخواصييل تييين االدارة والمخعامييل معاييا الكخروميييًا ميين اييالل شييتكة االمخرميييت وال
ويخجايد نيعا الخواصيل مين ايالل جممية مراحيل محيددة ، الااج المحدد لجاة االدارة

 Networkتييييدقًا تاالايييييخمارة االلكخروميييييية المحيييييددة ميييين  تيييييل االدارة وارايييييالاا  تييييير 
لمايييييم ة االدارييييييية الماخصيييييية وخحقيييييييق الختيييييادل االلكخرومييييييم الكامييييييل تييييييين ال ييييييرفين 

 . الكخرومياً 
خ تييق الملياذ إلي   خحقق االدارة العامية الخحيولويرى تعض الكخاب امه لكم  

 : 1 ماخويات مامةأو  اخمر حخمًا تثالث مراحلفإماا  االلكخرومم الكامل
                                                           

 .84ص،ح .حؼًا٘حونمثٛالخحٔيظا حضاتك(ح1)

 .111-111ص،حيظا حضاتك،ح .حػالءحيؽٙحوناٍٚحيظطفٗحأتٕحوؼًا(ح1)
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إلييي   وضييين االايييخمارة أون اليييين ويقيييوذ  اليييب الادمييية ت تعايييا وارايييالاا األول .1
 الام ة العامة . 

م موتية وارايال الثامم االراال االلكخروميم لألايخمارة تعيد مميمق كافية التياميات ال .2
 جمين الماخمدات المؤيدة لم مب  ن  ريق التريد .

الثاليييث دايييول  الييييب الادمييية  مييي  مو يييين جاييية االدارة ومشييياندة كافيييية األوراق  .3
 والتيامات الااصة ت مته ومخاتعة المعمومات المخعمقة ته .

ويرخب ال مب االلكخروميم جممية مين ااثيار خشيمل كيال ال يرفين مقيدذ ال ميب  
وخخمثييل تيالحقوق وااللخ امييات ، االدارة المقييدذ اليايا ال مييب مين جايية اايرىمين جاية و 

 ميي  كييال ال ييرفين فمييثاًل حقييوق مقييدذ ال مييب خخجاييد فييم الحييق فييم وجييود المميياعج 
واالايييخمارات  مييي  مو ييين االدارة العامييية االلكخروميييم تيييالرغذ مييين كيييون نيييع  الممييياعج 

دارة حاييييب مييييا خقخضيييييه واالاييييخمارات  رضيييية لمخعييييديل والخغيييييير ميييين  تييييل جايييية اال
كييعل  الحييق فييم  تيين ممييوعج ال مييب ميين  ميي  مو يين االدارة العاميية ، مصييمحة العمييل

االلكخرومييييييييم وحاييييييييب المرحميييييييية الخييييييييم تمغخاييييييييا االدارة ميييييييين مراحييييييييل االدارة العاميييييييية 
اي ألثتيات كوميه  يد خقيدذ ، وله الحق فم ااخاداذ ال مب كوايمة اثتيات، االلكخرومية

جيييراقات الخيييم حيييددخاا جاييية االدارة وفيييم الو يييت المحيييدد تال ميييب وفقيييا لمشيييرو  واال
ويخرخيب ، لمقدذ ال مب حق الخمخن تمتدأ المااواة فم خقيديذ ال ميب االلكخروميم، لعل 

 م  نعا األمر ان االدارة ال يحق لاا ان خمخمن فم  تول ال مب المقدذ الياا خقمييديًا 
ميي  مقييدذ ال مييب الخ امييات وتالمقاتييل  ، تحجيية اماييا خاييخقتل فقيي  ال مييب االلكخرومييم

مميوعج ال ميب مين المو ين أو  مماا الحصيول  مي  االايخمارة،  مد خعاممه من االدارة
ويحييق لييالدارة تميياًق  ميي  عليي  ان ال خعخييرا تيياي  مييب ، االلكخرومييم لييالدارة حصييراً 

كمييييا و ميييييه االلخيييي اذ تخاييييجيل تيامييييات ، مايييير خييييذ الحصييييول  ميييييه ميييين غييييير مو عاييييا
مو يين االلكخرومييم لييالدارة ميين اييالل خع ييي   متييه تالتيامييات صييحيحة ود يقيية  ميي  ال

و مييه تعيد علي  ارايال ، الشاصية لمقدذ ال مب والتيامات الااصية تموضيوث ال ميب

                                                                                                                                                      

 .115ص،حا حضاتكيظ،ح .حػالءحيؽٙحوناٍٚحيظطفٗ(ح1)
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الجاة االدارية ونعا األمر ماذ كون ان صدور القرار االداري إل   التيامات والوثا ق
و مي  ، ا صيدور القيرارياخوجب خع ي  ال مب تكل المايخمدات والوثيا ق الخيم يخ متاي

و مييه ، مقدذ ال مب الخو ين االلكخرومم  م  ال مب ونعا الخو يين يجايد ارادة المقيدذ
 . 1 الخقيد تالموا يد المحددة لخقديذ ال مب االلكخرومم

واايييخكمااًل لموا يييدة ميييورد  ضييياق مجميييد الدولييية الورمايييم حيييول متيييدأ الماييياواة  
تييدأ المايياواة حيممييا  ييررت أن  تييول  متييات ان و ارة الخعميييذ  ييد أامييت تم حيممييا اكييد

أو  المخقدمين لشغل وليوة مدرد فم احدى الاي ات يكون  ن  ريق األمخرمت فقي 
ميين  ميي  مو يين الييو ارة و ييد رفضييت  تييول كييل ال متييات المقدميية  االاييخمارة الم تو يية
 . 2   الياا تلي  ريق مار

ايييييال وفيييييم شيييييلن ماييييير أوضيييييح المجميييييد الدايييييخوري الورمايييييم تاصيييييوج ار  
االدارة وخكيييون مقدمييية اليايييا تحاييين ميييية وصيييحيحة  ميييدما إلييي   المايييخمدات والتياميييات

 مييدما فرضييت متميي  معييين  ميي  احييد ، أوضييح فييم  ضييية خخعمييق تمصييمحة الضييرا ب
ة فم الموا يد المحدد  خلمذ ممولم الضرا ب  دذ  مب تخاويض الضريتة الكخروميًا 

فتيين المجميد ان الايدا فيم ملياذ ،  امومًا لكمه لذ يقدذ الماخمدات الخم خؤييد خلمميه
االجييييراقات االلكخرومييييية نييييو الخياييييير  ميييي  الممييييولين وليييييد الاييييدا ا ويييياق ممييييولم 

 . 3 الضرا ب من خقديذ الماخمدات المؤيدة ل متاذ
ايييييا ل فيييييم العيييييراق يمتغيييييم القيييييول أن االدارة االلكخروميييييية تا ختارنيييييا احيييييدى و  
الحكومييية االلكخروميييية لممايييانمة فيييم خقيييديذ الايييدمات عات الموييين العييياذ إلييي   الخحيييول

مقول رغذ كل االاتاب ، لمموا مين وخحاين اداق اير المرافق العامة تامخلاذ وا راد
االدارة االلكخروميييية ال  اليييت الا يييوات  ميمييية وت ي ييية مييين نيييعا إلييي   الموجتييية لمخحيييول

تلصيدار  يامون لمخو يين االلكخروميم اليعي يع يم مؤشيرًا  الجامب واكخو  المشيرث ميثالً 
                                                           

يظااا ح،حنهًسٚااحؼإلحؼمإقحٔونرسويااخحيمااوحونطهااةحٔو  و جحونًرماتهاححُٚظارح .حؼًاا٘حونمثاٛالخ(ح1)

ٔيااحتؼاااْاح.حح119ص،حيظاا حضاااتك،حٔيااحتؼاااْاح.ح .حػاالءحيؽاٙحوناااٍٚحيظاطفٗح89ص،حضااتك

 ٔياحتؼاْا.ح41ص،حيظا حضاتك،حراضمحراعكحػهٙ

 .111ص،حفطّونًظا حَ،ح .حػالءحيؽٙحوناٍٚحيظطفٗ(ح1)

 .113ص،حونًظا حَفطّ،ح .حػالءحيؽٙحوناٍٚحيظطفٗ(ح3)
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إلييي    مييي  رغتييية المشيييرث العرا يييم فيييم اصيييدار الخشيييريعات الخيييم خايييانذ فيييم الخحيييول
الحكومييييية االلكخروميييييية واايييييخاداذ االدارة االلكخروميييييية فيييييم خقيييييديذ الايييييدمات وخحقييييييق 

 الخعامل االلكخرومم تين االدارة والموا ن .
لايييييمة  78كخروميييييم والمعيييييامالت االلكخروميييييية ر يييييذ صيييييدر  يييييامون الخو يييييين االل 
اماييجامًا ميين الخ ييور الحاصييل فييم مجييال  وكييان ميين االاييتاب الموجتيية لييه ، 2112

خكمولوجييييييا المعموميييييات واالخصييييياالت وامشييييي ة االمخرمييييييت وخيييييوفير االايييييد واأل ييييير 
القامومييييية لممعييييامالت االلكخرومييييية ميييين اييييالل واييييا ل االخصيييياالت الحديثيييية وخشييييجين 

وخملييييذ ايييدمات الخو يييين االلكخروميييم والمعيييامالت االلكخروميييية  ...المخرمييييتصيييما ة ا
 .  ....ومواكتة الخ ورات القامومية فم الجوامب االلكخرومية 

وماييجل مالحليية  ميي  نييعا القييامون فيمييا يخعمييق تموضييوث تحثمييا حيييث امييه لييذ  
قي  تيالمج القرار االداري االلكخرومم ال من تعييد وال مين  رييب واكخيا فإل   يخ رق

 ميي  خعريييا العقييد االداري االلكخرومييم ونييعا امييل كييان يجييب  ميي  المشييرث فييم نييعا 
القامون خداركه  الما امه تين فم االاتاب الموجتة ميخه خمليذ المعامالت والادمات 

القيرار االداري االلكخروميم اايوة إلي   مرى امه كان  م  المشرث الخ يرق، االلكخرومية
يمثل احد االمخيا ات الر ياة ليالدارة واليعي مين االليه خايخ ين تالعقد االداري لكومه 

حد تعيد فم خقديذ الايدمات إل   ادارة مرافقاا وخمليذ  مل مولوياا العين ياانمون
ااوة لما نو  ميه فم التالد الخم ، لمجمانير من االل دورنذ فم ادارة المرفق العاذ
 . 1 ماراتاتقخما فم نعا المجال كاالردن ومصر وفرماا واال

 

 

                                                           

يااٍحلااإٌَحونرٕلٛااغحو نكررَٔااٙحٔونًؼااايالخح،حونرؼااا ٚفح–حوألٔل(ح وتؼاااًحيااٍحونفظاامح1ونًااا جح)(ح1)

ػرراادحونرٕلٛااغحو نكررَٔااٙحتأَااّح)ػاليااححمخظااٛححذرخاا حمااكمح،ح1111نطااُححح99و نكررَٔٛااحح لااىح

 وخحأٔحوطٕوخحأٔحغٛرْاحٔناّحطااتغحيرفار حٚاالحػهاٗحَطاثرّحئناٗحؼرٔفحأٔحأ لاوحأٔح يٕزحأٔحوما

حونًٕلغحٔٚكٌٕحيؼرًاوًحيٍحظٓححونرظاٚك(ح.

َٔفصحونًا جح/حؼا ٘حػشرحػرردحونؼماحو نكررَٔٙحأَاّح)و ذثااطحو ٚعاابحونظاا  حياٍحوؼااحونًرؼالااٍٚح

 (ح.تمثٕلحوٜخرحػهٗحٔظّحٚصثدحوشرِحرٙحونًؼمٕ حػهّٛحٔون ٘حٚرىحتٕضٛهححونكررَٔٛح
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 املطلب الثاني
 (نطاق سلطت االدارة التقديريت يف القرار االداري االلكرتًني)

اصييتح خ تيييق نييع  االدارة ، فييم لييل االدارة االلكخرومييية و صيير المعموماخييية 
االلكخرومييية يعخميييد  مييي  االماييياب الخمقيييا م لممعموميييات اي  ميي  اليييية عاخيييية الحركييية 

عا الخ تيييق تاييع  االييية  ضيي   ميي  الموييانيذ الخقميدييية نيي،  مييد خكييوين القييرار االداري
 فم خكوين القرار االداري .

القييرار االداري يخكييون ميين مجمو يية ميين العماصيير خمثييل فييإن  كمييا نييو معمييوذ 
فيييييم االركيييييان  ويكييييياد يخويييييق القيييييرار االداري الخقمييييييدي وااللكخروميييييم،  1 اركيييييان القيييييرار

وخمقايييذ اركيييان القيييرار ، ايييموب االلكخروميييمتاايييخثماق ان القيييرار االلكخروميييم يخميييي  تاال
 اركان شكمية واركان موضو ية.إل   االداري

فييير ين مييين تييييان م ييياق الايييم ة إلييي   مييين نيييعا المم ميييق امقايييذ نيييعا الم ميييب
الخقديريييييييية فياميييييييا ونميييييييا االركيييييييان الشيييييييكمية لمقيييييييرار االداري االلكخروميييييييم واالركيييييييان 

 الموضو ية لمقرار االلكخرومم.
 ركان الشكمية لمقرار الداري اللكترونيال : األولالفرب 

، خخحيييدد االركييييان الشيييكمية لمقييييرار االداري فييييم  مصيييري االاخصيييياج والشييييكل
االاخصياج نيو القييدرة القاموميية المعخييرا تايا ليتعض االشييااج والاي يات ألصييدار 

 ويمكن القول ايضًا امه متاشرة  مل  امومم معين من  تل شاج، القرارات االدارية
                                                           

ٔ  ضح،حٚمٕوحونمرو حو  و ٘حػهٗحو كاٌحوضاضٛححو وحنىحٚطرٕرٛٓاحٚكٌٕحيؼٛثاحٔتانرانٙحغٛرحيشارٔع(ح1)

ونفمّحٔونمئاءحػهٗحوٌحونمرو حو  و ٘حٚعاةحوٌحٚطارٕرٙحو كاَاّحونخًطاححؼراٗحٚؼرثارحػًامحلاإََٙح

ؼاعحوٌحلاإٌَحٔٚال،حونًؽمحٔونغاٚاح،حونطثة،حونشكم،حو خرظاص:حطؽٛػحُٚرطحآشا ِحونمإََٛححْٔٙ

ح1898نطاُححح64نمإٌَحيعهصحمٕ ٖحونأناححونؼرولاٙح لاىحح1113نطُححح19ونرؼاٚمحونخايصح لىح

ح:حرٙحونًا جحونطاتؼحح/حخايطاًح)ٚؼاحيٍحوضثابحونطؼٍحرٙحوألٔويرحٔونمرو وخحتٕظّحخاصحياحٚأذٙ

حأٔحو َظًححوناوخهٛحح.وٌحٚرئًٍحوأليرحأٔحونمرو حخرلاًحأٔحيخانفححنهمإٌَحأٔحو َظًححأٔحونرؼهًٛاخحح-1

وٌحٚكٌٕحوأليرحأٔحونمرو حلاحطا حخالراًحنمٕوػاحو خرظاصحأٔحيؼٛثااًحراٙحماكهّحأٔحراٙحو ظاروءوخحح-1

حأٔحرٙحيؽهّحأٔحضثثّح.

وٌحٚرئًٍحوأليرحأٔحونمرو حخطأحرٙحذطثٛكحونمٕوٍَٛحأٔحو َظًححأٔحونرؼهًٛاخحأٔحو َظًححوناوخهٛححأٔحح-3

 ٔحذؼطفحرٙحوضرؼًالحونطهطححأٔحو غروفحتٓاح.رٙحذفطٛرْاحأٔحرّٛحوضاءجحأ
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ويعختر االاخصاج من الملاذ العاذ ، عيمة ا خرا القامون لاذ تاع  القدرةني ة مأو 
االماتيية فيييه اال فييم الحييدود و ميي  الوجييه أو  ويخرخييب  ميييه امييه ال يجييو  الميي ول  مييه

المتين فم القامون . كميا ال يجيو  االخوياق  مي  ميا ياالويه وال يجيو  لمايم ة العامية 
 . 1 االماتة فيهأو  ان خخما ل  مه

الاخصيياج يقصييد تييه خحديييد الم يياق القييامومم لمعمييل الييوليوم لكييل  ضييو وا 
فيعخدي  م  الم اق القيامومم ، فال يجو  له ان يخعدا ، من ا ضاق الام ة االدارية

مولييا معييين لييه امكامييية أو  لعمييل غييير  ميين اال ضيياق أي يييدور حييول خحديييد جايية
 مييه الوقيه فيم خعريويه فيالما  اليعي يايير   2 وصالحية اصدار  رار معين دون غير 

فايو ، فيرد معيينأو  لركن االاخصاج يرك   م  اخااع القرار االداري من  تل جاية
موليييا لمتاشيييرة  ميييل مييين أو  يعميييم الصيييالحية القاموميييية الخيييم خميييمح لاي ييية  امييية

ني ييييية غيييييير عي أو  القيييييرار مييييين شييييياجأو  فصيييييدور العميييييل،  3 اال ميييييال القاموميييييية
 االاخصاج وتالخالم يكون غير مشروث . ااخصاج يجعمه مشوتًا يعيب  دذ 

حيث يجيب ان ، االاخصاج والحال نعا يرخت  ارختا ًا وثيقًا تالمولا العاذ 
يكيييون ليييه ااخصييياج تموجيييب القيييامون فيييم مماراييية وليوييية معيمييية وليييه تموجيييب نيييعا 

 االاخصاج ام ة اصدار القرار االداري .
، ارة االلكخرومييية تيعيية  مصيير االاخصيياج فييم االدإليي   ولييو حاولمييا المليير 

واممييا ، مييرى امييه لييذ يقخصيير  ميي  العمصيير التشييري كمييا فييم القييرار االداري الخقميييدي
 اصتح لمخكممموجيا ولخقمية المعمومات واالخصاالت دورًا فم عل  .

                                                           

.حَمااالًحح816ص،ح9ش،ح11/3/1845ظهطااحح،حق9،ح111وناااػٕٖح لااىح،حيؽكًااححونمئاااءحو  و ٘(ح1)

ح.411ص،ح1111،حونماْرج،ح و حونُٓئححونؼرتٛح،حوطٕلحٔرهطفححلئاءحو نغاء،حػٍح .ح أردحرٕ ج

 و حونفكارح،ح ْااحراٙحطاُغحونمارو حو  و َ٘ظاىحونًؼهٕيااخحٔ ٔ،ح .حؼًا٘حأتٕحونُٕ حونطٛاحػإٚص(ح1)

 .19ص،ح1111،حو ضكُا ٚح،حونعايؼٙ

،حتغاااو ،ح و حونؽكًااححنهطثاػااححٔونُشاار،حونماارو حو  و ٘،حنهًسٚاااحُٚظاارح .حياااْرحطااانػحػااالٔ٘(ح3)

،حتاأٌحضاُححطثاغ،حتاأٌحيكااٌحطثاغ،ح.حك نكحكراتّحونٕضاٛطحراٙحونماإٌَحو  و ٘ح161ص،ح1881

 .314ص
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فقييييد خييييذ ااييييخحداث التييييرام  الخ تيقييييية القاتميييية لمخشييييغيل وااييييمدت الياييييا وليويييية 
لمع ييييات ااصييية خيييدال فيييم الترميييام   اصيييدار  يييرارات اداريييية معيمييية مترمجييية وفقييياً 

المعمييم دون أي خييدال ميين المولييا العيياذ وتالخييالم اصييتح المعمييم تييالقرار االداري 
االلكخروميم  يادرًا  ميي  الحصيول  ميي  القيرار االداري تالشيكل الراييمم تمجيرد اداييال 

 . 1 التيامات والمعمومات الم موتة لعل  القرار
كيييييان خجييييياو  و تيييييور كيييييل حييييياالت  يييييدذ وفيييييم ليييييل االدارة االلكخروميييييية تاالم 

فعييييب  يييدذ االاخصييياج ، الموضيييو مأو  المكييياممأو  االاخصييياج ايييواق ال ميييامم
ال ميييامم يمكييين خجييياو   تشيييكل ايييرين وان يخالشييي  مييين ايييالل امكاميييية معرفييية خييياري  

الحكوميييية أو  تدايخييييه  يييين  ريييييق شييييتكة االمخرميييييتأو  امخايييياق االاخصيييياج ال مييييامم
لعييب  يدذ االاخصياج المكيامم حييث يمكين خجياو   مين كعل  تالماتة ، االلكخرومية

ايييالل ا خمييياد االدارة االلكخروميييية لمشيييوافية االداريييية وخغيييير اايييموب االدارة الخقمييييدي 
وكييعل  تالماييتة لعييدذ االاخصيياج ، لخمليييذ االدارة العاميية ميين التيرو را ييية والييروخين

ة تحيييل االشيييكاليات الاييير ة واالمايييياتية الخمقا يييية لممعموميييات كويميييفيييإن  الموضيييو م
الحاصمة تعدذ االاخصاج الموضو م اواق فم م اق االدارة المرك ية والالمرك ية 

 . 2 وام اخاما
لقييد خييذ اتخكييار تييرام  الكخرومييية خعمييل خمقا يييًا وخحييل محييل المولييا العيياذ فييم  

فعميي  ، ممارايية الكثييير ميين اال مييال الخييم كييان يؤدياييا تواايي ة اصييدار   ييرارًا ادارييياً 
أو  تلمكيان الراغيب فيم الخعييينفإمه  لمثال لو خذ اال الن  ن وليوة حكوميةاتيل ا

وحيمايا يقيوذ الترميام  ، الخعا د اراال تياماخه  تر المو ين االلكخروميم لمجاية االداريية
االلكخروميييم المعيييد لايييعا الغيييرض تاايييخالذ نيييع  التياميييات وخيييد يقاا واحصيييا اا وارايييال 

                                                           

ونؽكٕياححو نكررَٔٛاححتاٍٛحونُظرٚاحح،حونماضٙحظاللحيؽًااحونسػثاٙ،حححوؼًاحونًُاػطحونماضٙحأضاي(ح1)

 .116ص،ح1113،حػًاٌ،ح و حونصمارححنهُشرحٔونرٕزٚغ،ح1ط،حٔونرطثٛك

 ٔياحتؼاْا.ح66ص،حيظا حضاتك،ح .حتشٛرحػهٙحتاز(ح1)
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الجايييية الماخصيييية إليييي   واراييييال راييييالة، خالمااراييييالة الكخرومييييية لممخقييييدذ خعممييييه اايييي
 . 1 ويمثل نعا االراال  رارات ادارية الكخرومية، الخعا دأو  تالخعيين
أن المايييخج تلصييييدار القييييرارات االدارييييية فييييم م يييياق االدارة االلكخرومييييية نييييو  

اي الحااييب االييم العامييل والترمييام  المعمييم يعرتلخمخيية ،  2 الواييي  االلكخرومييم عاخييه
 . 3 ة االلكخرومية الخم حمت محل المولا العاذ فم اصدار القراراتاالملم
 مصييير الشيييكل فيييم القيييرار االداري ونيييو الملاييير الايييارجم إلييي   وليييو خ ر ميييا 

لمقييرار الييعي يتييدو  ميييه واالجييراقات الخييم اختعييت فييم اصييدار  والييعي خعتيير تييه االدارة 
فالمشييرث ، الكخرومييياً أو  اً ناخويييأو  صييريحأو  شييووياً أو  فقييد يكييون مكخوتيياً ،  يين  رارنييا

 ميدما يشييخر  ان يكييون القييرار فييم شييكل معيين فيجييب ان يصييدر تاييع  الشييكمية الخييم 
، حددنا القامون وخكون صالحية االدارة وم ا اا ارادخاا مقيدة تالشيكل المحيدد  امومياً 

ضييمان إليي   والشييكمية كمييا نييو معمييوذ خاييدا، واال اصييتح القييرار معيتييًا تعيييب الشييكل
وال  ضمان صيامة حقوق االفيراد مين ماحيية ، االدارة فم  مماا من ماحيةحان مية 
 اارى .
اع ، واألصييييل ان االدارة غييييير مم ميييية تلوصيييياا معيميييية لشييييكل القييييرار االداري 

يكويييم أن يصيييدر القيييرار تشيييكل خخضيييح فييييه ميييية االدارة فيييم اخاييياع  وتال ريقييية الخيييم 
مون  ييد ياييخم ذ اختيياث اجييراقات القييافييإن  ورغييذ عليي ، يواماييا جماييور المخعيياممين معاييا

وي مق  مياا تقوا د الشكل واالجيراقات فيم ، وشكميات محددة الخااع القرار االداري

                                                           

عهاححونماإٌَحتؽاسحيُشإ حراٙحي،حو كااٌحونمارو حو  و ٘حو نكررَٔاٙ،ح .حػًا حطاا قحػثااونؼسٚس(ح1)

 .11-11ص،ح1111،ح1ػا ،حظايؼحح ٘حلا ،حكهٛححونمإٌَ،حنها وضاخحٔونثؽٕزحونمإََٛح

ْاإحترَااايطحأٔحَظاااوحونكررَٔااٙحنؽاضاإبحأٔحوٚااححٔضااٛهححونكررَٔٛااححوخاارٖح:حونٕضااٛطحو نكررَٔااٙ(ح1)

ذطاارخاوحيااٍحوظاامحذُفٛاا حوظااروءحأٔحو ضاارعاتحح ظااروءحتمظاااحأَشاااءحأٔحو ضااالحأٔحوضاارالوح ضااانحح

 .1116نطُححح3/حذاضؼاً(حيٍحلإٌَحونثطالححونٕطُٛححونؼرولٛحح لىح1ؼهٕياخح.حُٚظرحَضحوح)ي

ٔ ناكح،ح)أذًرححو َظًححذؼُٙحأٌحونؽاضةحوٜنٙحٚمٕوحيمااوحونًٕظافحونؼااوحراٙحوؼٛااٌحكصٛارج:حوألذًرح(ح3)

ٓاحيٍحوظمحونمٛاوحتثؼضحو ػًاالحونٓاياححٔغٛارحونٓاياححٔونراٙحكااٌحونًٕظافحونؼااوحٚرااخمحراٙحؼطاً

،حيظاا حضااتك،حتًمرئٗحلرو حو و ٘حطا  حيُّح.حَمالًحياٍحونًطرشاا حػثااحونفرااغحتٛإيٙحؼعااز٘

 .81ص
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وفييم نييع  الحاليية يييؤدي اغوالاييا لصييدور القييرار االداري معيتييًا  يياتاًل ، القييرار االداري
 . 1 لاللغاق
اييية وان الغ، وميين المعمييوذ ان الشييكميات مماييا مييا نييو جييونري وغييير جييونري 

ميييين اليييي اذ االدارة تاختيييياث شيييييكمية واجييييراقات محييييددة نيييييم خحقيييييق المصييييمحة العامييييية 
وان الشيييكميات الجونريييية الخيييم خحقيييق المصيييمحة ، ومصيييمحة االفيييراد  مييي  حيييد ايييواق

ت ييالن القييرار لييمج إليي   العاميية واغوالاييا يييؤثر  ميي  اييالمة القييرار االداري ويييؤدي
يييية الخيييم ال يرخيييب القيييامون  مييي   مييي   كيييد الشيييكميات غيييير الجونر ، القيييامون  ميايييا

خيمقج مين أو  اغوالاا ت الن القرار االداري  الميا امايا ليذ خيؤثر فيم موضيوث القيرار
 . 2 ضمامات االفراد

احيييداث أو  وفيييم ليييل االدارة العامييية االلكخروميييية يايييخم ذ األمييير أ يييادة الملييير 
ارات خغييروخحيييييول فيييييم  وا يييييد الشيييييكل واالجيييييراقات االداريييييية الال مييييية الصيييييدار القييييير 

فيييالقوامين المملمييية لمخعاميييل االلكخروميييم فخحيييت المجيييال الخاييياع الشيييكل ،  3 االداريييية
الممااب لاعا القيرار وتيلي وصيا خيرا  مماايتًا ومين علي   يد يايخم ذ القيامون شيكميات 

خاخمييا  يين خميي  الم موتيية فييم القييرار االداري العييادي أو  واجييراقات معيميية  ييد خشييته
دت شكميات واجراقات فيم ليل الخعاميل االلكخروميم ولكن من المؤكد والحال نع  وج
 . 4 لذ يعرفاا القرار االداري الخقميدي

االدارة االلكخروميييية يقخضيييم ا يييادة مراجعييية المويييانيذ الخقميديييية إلييي   ان الخحيييول
ألن الحاايب االيم وخ تيقاخيه اصيتح شيريكًا ، لمقرار االداري واركامه وشرو  صيحخه

وان ملياذ الحكومية االلكخروميية يخالفي  ،  5 االداري لممولا العاذ فم اصيدار القيرار
                                                           

 .494ص،حيظا حضاتك،ح .ح أردحرٕ ج(ح1)

قح.حػهٛااح/حونااوعرجح53/ح1511رٙحْ وحونًؼُٗحُٚظرحؼكىحونًؽكًححو  و ٚاححونؼهٛااحراٙحونطؼاٍح لاىح(ح1)

.حح515ص،ح1116ونفُٙحنٓٛئححلئاٚاحونأنححضاُححيعًٕػححونًكرةح،ح19/9/1111ونعهطحح،حٗوألٔن

 و حونعايؼااحح،حونؽكٕيااححو نكررَٔٛااححتااٍٛحونُظرٚااححٔونرطثٛااك،حَمااالًحيااٍح .حػظاااوحػثاااحونفراااغحيطاار

 .68ص،ح1113،حو ضكُا ٚح،حونعاٚاج

 .118ص،حيظا حضاتك،ح .حؼًا٘حونمثٛالخ(ح3)

 .11ص،حيظا حضاتك،ح .حػًا حطا قحػسٚس(ح5)

 .81ص،حيظا حضاتك،حتٕٛيٙحؼعاز٘ .حػثاونفراغح(ح4)
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 ييييدذ خحقييييق أو  العيييييب الييييعي  ييييد يحصييييل تعييييدذ عكيييير اجييييراق شييييكمم جييييونري ايييياواً 
 الضمامات لالفراد من االل وحدة الادمة ووجود مماعج ثاتخة معخمدة لاا .

ونمييا  ميين يييرى ان لييالدارة اخايياع شييكل الكخرومييم لمقييرار االداري  يين  ريييق  
ونييع  االشييكال االلكخرومييية نييم  تييارة  يين معمومييات ، لكخرومييم المؤخمييتالواييي  اال
معمومييييات عات اصييييا ج الكخرومييييية فييييم شييييكل   رفاييييا القييييامون تاماييييا ، الكخرومييييية
غيرنا من أو  ترام  حااب ملمأو  صورأو  راوذأو  أصواتأو  رمو أو  مصوج

اق اياتقًا أن يكيون تيد أن الماذ حاب ميا أايخقر  مييه الوقيه والقضي،   وا د التيامات
أي ان يصييييدر ت ريقيييية    يييياتاًل لالاييييخرجاث تشييييكل يمكيييين فامييييه الشييييكل االلكخرومييييم 
 . 1 مواومة لمجماور

تعييد الييعي خييذ عكيير  ميين مراق يمكممييا القييول ان االدارة  المييا اماييا غييير مم ميية  
إليييي   وان الشييييكميات واالجييييراقات  ييييد خييييذ خصييييميواا، تاختيييياث شييييكمية واجييييراقات معيميييية

المايييللة فيييم شيييكل القيييرار االداري فيييإن ، اجيييراقات جونريييية وغيييير جونرييييةشيييكميات و 
االلكخروميييييم خاخمييييييا ألن االدارة االلكخروميييييية  ييييييد حيييييددت اييييييموًا وفيييييم شييييييكل موحييييييد 

ونعا ياخم ذ وجوب ، االاخمارات والمماعج الم موب امال اا  تر الواي  االلكخرومم
ا ختيار   مصيرًا إل   ونعا يؤدي اختاث الشكمية المحددة فم القرار االداري االلكخرومم

جونريييًا ومم مييًا واجييب االختيياث  مييد اصييدار القييرار االلكخرومييم و ييدذ مرا يياة الشييكمية 
فيم اصييدار القييرار االداري االلكخروميم يجعمييه معيتييًا تعييب الشييكل ومعييرض لمييت الن 

وال وجيود لمشيكميات غيير الجونريية اي فقي  الشيكمية المحيددة مين ، من  تل المحكمية
االدارة وخذ خحديدنا من االل الواي  االلكخرومم ويخرخب  م  ماالوخاا ت الن   تل

 القرار االداري .
 الركان الموعوعية لمقرار الدار اللكترونييالفرب الثاني: 

خخمثيييل االركيييان الموضيييو ية لمقيييرار االداري فيييم االركيييان الثالثييية ااخيييية ونيييم  
،  يين ركمييم الاييتب والمحييل نمييا فقيي  واييوا مقصيير كالممييا، الاييتب والمحييل والغاييية

                                                           

 .15ص،حيظا حضاتك،ح .حػًا حطا قحػثاحونؼسٚس(ح1)
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م ييياق اييم ة االدارة فيييه ختقيي  مقييييدة وليييد لاييا اييية صيييالحية فييإن  أمييا ركيين الغاييية
خقديرييية فييييه  مييي  ا ختيييار ان الغايييية ميين  ميييل االدارة نيييو خحقييييق المصيييمحة العامييية 

 وياخوي فم عل  ان يكون القرار االداري خقميدي اذ الكخرومم.
القامومييية الخييم ختييرر أو  الحاليية الوا عييية تلمييه فعمصيير الاييتب يمكيين خعريييا  

ايتب صيحيح دون إلي   ويوخرض تكيل  يرار اداري ان يايخمد،  اصدار القرار االداري
ان خمخ ذ االدارة تعكر الاتب اال اعا اشخر  المشيرث  مي  االدارة وجيوب عكير الايتب 

 . 1 فم تعض  راراخاا
 ييية الايياتقة  ميي  القييرار والدافعييةالقامومأو  الحاليية الوا عييية و ييرا ايضييًا تلمييه  
اللييروا المادييية المتييررة الخايياع أو  اي الحاليية القاموميية، خييدال االدارة ألصييدار إلي  

 . 2   القرار االداري
القاموميييية الخيييم خايييتق القيييرار وخيييدفن رجيييل أو  الحالييية الوا عيييية كميييا يقصيييد تيييه 

متيدأ أو  ة  اموميية مكخوتية ا يدإلي   لعا يخعيين  مي  االدارة االايخماد، االدارة ألصدار 
ويشيييخر  أن يكييون الايييتب فيييم ، حاليية وا عيييية معيمييةأو  ميين المتيييادئ العاميية لمقيييامون

القيييرار االداري موجيييودًا ومشيييرو ًا ليييعل  يتاييي  القضييياق االداري ر اتخيييه  مييي  وجيييود 
ونمية وكعل  ر اتخه  م  خكييا الو ا ن وميدى صيحة أو  الو ا ن ان كامت صحيحة

 . 3 مالقمة تين الاتب والقرار المتمم  ميهالخكييا و م  ال
واييم ة االدارة  ييد خكييون مقيييدة  مييدما يحييدد القييامون الو ييا ن والحيياالت الخييم  

 خاييخ ين االدارة فياييا ان خخييدال فالقاضييم يعختيير الحاليية نييع   اضييم و ييا ن تاالضييافة
االدارة يقيد االدارة تو ا ن محددة وخكون أو  و مدما ال يحدد، كومه  اضم  امونإل  

 . 4 مم مة تمرا اخاا خكون ام خاا خقديرية وااضعة لمر اتة
                                                           

،ح1115،حتغاااو ،ح و حونًرذئااٗ،ح1ط،حونمئاااءحو  و ٘حرااٙحونؼااروق،ح .حيؽًاإ حخهاافحونعثاإ ٘(ح1)

 .191ص

 .631ص،ح1116،حو ضكُا ٚح،حيطثؼححونًؼا ف،ح3ط،حونمئاءحو  و ٘،ح .حػثاحونغُٙحتطَٕٛٙ(ح1)

يُشاإ وخحزٚااٍح،ح1ط،حو ذعاْاااخحونؽاٚصااححرااٙحونمئاااءحو  و ٘،حوأليٛاارحؼطاإٌحيطااهًاَٙح .حػثااا(ح3)

 .169ص،ح1116،حونؽمٕلٛح

 .153ص،حيظا حضاتك،ح .حضايٙحظًالحوناٍٚ(ح5)
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فعميييدما يحيييدد القيييامون ايييتب القيييرار االداري خحدييييدًا د يقيييًا تميييا ال يخييير  مجيييااًل 
فاييم ة االدارة فييم نييعا الو ييت مقيييدة وال مجييال لماييم ة ، الخييدال االداريأو  لمخواييير
، ذ الاييتب وثتوخييه  تييل أن خخاييع  رارنيياو ييد يخيير  المشييرث لييالدارة خقييدير  يييا، الخقديرييية

 . 1  مد ع يخر  لالدارة ام ة خقديرية فم نعا الشلن
يكييون  ييرارًا فإمييه  اييتب صييحيحإليي   فيياعا صييدر القييرار االداري دون ان ياييخمد 

أميا لعيدذ وجيود الحالية ، اي  دذ مشرو ية ايتب القيرار االداري، معيتًا تعيب الاتب
لعييدذ صييحة الخكييييا القييامومم لمو ييا ن أو ،  ميي  اخايياع  القامومييية التا ثييةأو  الوا عييية

اايييتاب يقرنيييا القيييامون ونيييع  إلييي   وال تيييد ان يايييخمد القيييرار، الخيييم تبمييي   ميايييا القيييرار
االاييييتاب خاخمييييا تحاييييب مييييا اعا كامييييت اييييم ة االدارة فييييم اصييييدار القييييرار مقيييييدة اذ 

التيد مين خوافرنيا  تيل فخكون مقيدة  مدما يحدد المشرث لالدارة ااتاتًا معيمية ، خقديرية
وفييم حاليية الاييم ة الخقديريية فالمشييرث ال يحييدد لييالدارة ااييتاتًا يجييب ان ، اخاياع القييرار

ان يقييوذ تخحديييدنا ميين خيير  الحرييية لييالدارة فييم أو ، خاييخمد الياييا  مييد اصييدار القييرار
 . 2 ااخيار مو ية القرار العي يصدر  ماا

ياخميا فيم  ياخيه  ين اليركن  وركن الاتب فيم القيرار االداري االلكخروميم ال 
فيييم القييييرار االداري الخقميييييدي عليييي  ألن الترمييييام  االلكخرومييييم المؤخمييييت يقييييوذ تلخايييياع 

 . 3 القرار اعا ما خوافرت ااتاته
 مصيير الاييتب يكييون ميين فييإن  وفييم ضييوق األاييع تمليياذ الحكوميية االلكخرومييية 

لوجيود الميادي الاال الممخمن  م  القضاق االداري ونو تصدد التحث والخحقق مين ا
فعمييي  ،  4 لمو ييا ن واالايييتاب الاارجييية والميييؤثرات الخيييم دفعيييت االدارة ألصيييدار  رارنيييا

يكييييون ميييين فإمييييه  اييييتيل المثييييال اعا  ييييدذ المولييييا  مييييب ااييييخقالخه ت ريقيييية الكخرومييييية
مميا ، المياور لالدارة اال الث  م  ال ميب واالحخويال تيه داايل الماي ن االلكخروميم

                                                           

 .ح95ص،حيظا حضاتك،ح .حػثاحونؽكٛىحرٕ ج(ح1)

 .633ص،حيظا حضاتك،ح .حػثاونغُٙحتطَٕٛٙ(ح1)

 .65ص،حيظا حضاتك،حراضمحراعكحػهٙ(ح3)

 .96ص،حيظا حضاتك،ح .حتشٛرحػهٙحتاز(ح5)
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ر اتخيييييه  مييييي  الوجيييييود الميييييادي االلكخروميييييم لالايييييخقالة يايييييا د القضييييياق فيييييم اايييييتاغ 
 . 1 االلكخرومية
امييه يمكيين ، ونمييا  ميين  ييال فييم ا ييار الاييتب فييم القييرار االداري االلكخرومييم 

خصيييميذ المميييوعج االلكخروميييم لمقيييرار االداري تحييييث ييييخذ اليييرت  تيييين نيييعا الميييوث مييين 
لقيييرار االداري اصيييدار  فيييال يمكييين لمصيييدر ا، القيييرارات واالايييتاب المحيييددة لايييا  امومييياً 

و ميييدنا يقيييوذ ، الكخرومييييا اال اعا خيييذ الخحقيييق مييين وجيييود الايييتب اليييعي حيييدد  المشيييرث
ان الايتب المتيين فيم حقيل الايتب ال إلي   تخمتييه مصيدر القيرار الترمام  االلكخروميم

يمايييجذ مييين االايييتاب القاموميييية المحيييددة ألصيييدار نيييعا الميييوث مييين القيييرارات والما مييية 
اايييقا  الجمايييية و يييرار أو  ومثيييل علييي   يييرار ايييحب، م  الحاايييوتماصييياًل فيييم الترميييا
 . 2 الو ا  ن العمل

تعييد االاييخعراض التاييي  لعمصيير الاييتب ومييدى م يياق اييم ة االدارة الخقديرييية 
ييرى التاحيث ان القيرار االداري االلكخروميم  مي   كيد القيرار االداري ، والمقيدة فييه
 ييياذ إليي   رة فييم  مصيير الاييتب الماييخمدال يوجييد فيييه اييم ة خقديرييية لييالدا، الخقميييدي

والصيييمة نيييم ان ، المشيييرث تخحدييييد اايييتاب  يييدة وخييير  ليييالدارة حريييية ااخييييار الايييتب
الترميييام  االلكخروميييم المؤخميييت يقيييوذ تلصيييدار القيييرار تمييياق  مييي  المع ييييات الخيييم خيييذ 

والخم اعا لذ خكن مخوافقة مين ترمجية الوايي  االلكخروميم فمين يصيدر القيرار ، اداالاا
داري االلكخروميييم . ونيييعا لييييد ليييه  ال ييية تايييم ة المايييؤول  ييين الوحيييدة االداريييية اال

حييييث فيييم خعامميييه ، االلكخرومييية تخعامميييه مييين العماصييير التشيييرية الموجييودة فيييم وحدخيييه
مقييدة تحايب أو  معاا خ تق القوا د العامة فم مدى خمخين المايؤول تايم ة خقديريية

 تًا الصدار القرار االداري من  تمه .األحوال فم الخعامل من الو ا ن الخم كامت ات
من جامب ماير ييرى التاحيث ان الايتب فيم القيرار االداري االلكخروميم يجيب  

ان خخيييوافر فييييه شيييرو  الايييتب الصيييحيحة الم ميييوب خوافرنيييا فيييم الايييتب فيييم القيييرار 

                                                           

 .169ص،حيظا حضاتك،ح .ح وؤ حػثاحونرزوقحونثاز(ح1)

 .114-115ص،حيظا حضاتك،ح .حؼًا٘حونمثٛالخ(ح1)
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االداري الخقميدي ونم ان يكون موجود و يا ذ حخي  صيدور القيرار االداري وان يكيون 
رو ًا . وام ال ييًا ميين  ريميية اييالمة القييرار االداري  مييد صييدور  حيييث نييعا الاييتب مشيي

لكين نيعا ال يممين  يدذ ادراج ، أمهب يقوذ  م  اتب يترر اصيدار  اال اعا ثتيت العكيد
أو  حقييل ايياج لماييتب فييم الممييوعج االلكخرومييم لمقييرار يتييين فيييه االاييتاب الوا عييية

 اصدار القرار .إل   القامومية المؤدية
ار التد من صدور القرار االداري صحيحًا ان يكون نعا الايتب من جامب م 

خصيييميذ أو  فييييمكن والحيييال نيييع  ادراج حقيييل اييياج، مشيييرو ًا ممايييجما مييين القيييامون
فيقيوذ الترميام  ، مموعج الكخرومم يقوذ تالرت  تين القرار واالاتاب المحددة له  اموماً 

يد ليه اايتاب مشيرو ة وتالخيالم نعا القرار ليإالا أن  االلكخرومم تخمتيه مصدر القرار
ألن الاييييتب غييييير موجييييود ميييين ضييييمن أو  ال يمكيييين اصييييدار  لعييييدذ مشييييرو ية الاييييتب

 . 1 االاتاب المحددة  امومًا والما مة فم الترمام  االلكخرومم والعكد صحيح
أمييا فيمييا يخعمييق تعمصيير المحييل الييعي نييو جييونر القييرار االداري ويعختيير نييو  

رار االداري ويكيون حييااًل ومتاشيرة  مييد صيدور القييرار االثير المخرخيب  ميي  صيدور القيي
والمحل يجب ان يكون ممكمًا وجا  ًا  امومًا حاب اخواق الوقاياق تاصيوج ، االداري
 . 2 المحل

الغياق أو  خعيديلأو  ويخمثل االثر القامومم لمقرار االداري تامشياق مركي   يامومم
ن يكييون مشييرو ًا موافقييًا ولكييم يكييون المحييل صييحيحًا يجييب ا، مراكيي   امومييية  ا ميية

واال  يييد القيييرار معيتيييًا اعا ميييا كيييان محميييه مايييالا ، لمقيييامون وان يكيييون  ييياتاًل لمخموييييع
 ياخحيل خمويع  .أو  لمقامون
ومييين اجيييل الخحقيييق مييين األثييير القيييامومم اليييعي ، فيييم م ييياق االدارة االلكخروميييية 

ييت حييث يمكمايا يحدثه القيرار فقيد خيذ رتي  شيتكات الحكومية االلكخروميية تشيتكة امخرم
                                                           

،حيظااا حضاااتك،حونُظرٚااححونؼايااححنهماارو وخحو  و ٚااح،حنهًسٚاااحُٚظاارح .حضااهًٛاٌحيؽًاااحونطًااأ٘(ح1)

 .ح181ص

،حٔضاااعمحو  و ج(ح–َشاااطحو  و جحح– و ٘ح)ذُظااٛىحو  و جحونمااإٌَحو ،ح .حيؽًاااحرااإو حػثاونثاضااط(ح1)

 .511ص،حتأٌحضُححَشر،حو ضكُا ٚح،حتأٌح و حَشر
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مميييا يياييير لاييييا ، الخواصيييل مييين األدارات والجايييات الماخموييية داايييل الدولييية واارجايييا
 . 1 مشقةأو  الحصول  م  المعمومات الخم خرغب فم الوصول الياا دون  ماق

فوم مثال  رار ممح الجماية المصرية ألجمتم يكون من الاال الخعرا  م   
ة المصييرية  يين  ريييق شييتكة األمخرميييت محييل القييرار ونييو اكخايياب األجمتييم الجماييي

مشييقة وتايياولة أو  الخييم يييخذ رت اييا تالجايية االدارييية مصييدرة القييرار عليي  دون  ميياق
خاميييية ودون التحييييث فييييم كييييواليد الييييو ارات المعمييييية ميييين اييييجالت ومكاخييييب وأرشيييييا 

 . 2 واالفه
ونمييييا  ميييين يقييييول ان ركيييين المحييييل فييييم القييييرار االداري االلكخرومييييم ال يثييييير  

ألن الترمييام  االلكخرومييم ال يصييدر  ييرار ياييالا القوا ييد القامومييية ، تداييية اشييكاليات
أن يصييدر  ييرارًا يم ييوي  ميي  ا ييل فييم خواييير القا ييدة القامومييية أو ، ماالويية متاشييرة

تا  ا ايييييا معمييييي  غيييييير اليييييعي  صيييييد  المشيييييرث تايييييتب ان الترميييييام  ال يممييييي  القيييييدرة 
كين ان يقين  ييب مجياو ة الاييم ة ويم، الخقديريية امميا يعميل وفيق ملياذ متيرم  مايتقاً 

ميين  تييل المولييا الييعي صييمن الرمييام  المؤخمييت تييان جعمييه يصييدر  ييرارًا تميياًق  ميي  
 . 3 مع يات غير اميمة

ميييين اييييالل مييييا ايييييتق  رضييييه يييييرى التاحيييييث ان المحييييل فييييم القيييييرار االداري  
ولكماميييييا ياخمويييييان مييييين حييييييث ، الخقمييييييدي يم تيييييق  مييييي  القيييييرار االداري االلكخروميييييم

فييالمولا فييم القييرار االداري الخقميييدي يمميي  اييم ة خقديرييية فييم خحديييد ، الصييالحيات
تيممييييا فييييم القييييرار االداري االلكخرومييييم الواييييي  االلكخرومييييم ال يمكمييييه ، محييييل القييييرار

كوميييه متيييرم  اي أن ، مماراييية ايييية ايييم ة خقديريييية فيييم ااخييييار محيييل القيييرار االداري
 األثر محدد ماتقًا .

                                                           

 .99ص،حيظا حضاتك،ح .حتشٛرحػهٙحتاز(ح1)

 .98ص،حونًظا َفطّ،ح .حتشٛرحػهٙحتاز(ح1)

 .64ص،حيظا حضاتك،حراضمحراعكحػهٙ(ح3)
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 الخاتمة
كخاتة نعا التحث كيان ل اميًا ان محيدد ميا خوصيمما الييه مين  تعد ان امخايما من 

إلي   ااخمخاجات وما نم أنذ المقخرحات والخوصيات الخيم يمكين ان خوييد فيم الخحيول
 : االدارة االلكخرومية من االل ما يلخم

 الستنتاجات: أولا 
الايييم ة الخقديريييية نيييم المجيييال اليييعي يحخيييوي جممييية مالقميييات جمعيايييا مشيييرو ة  .1

االدارة مماراة ااخصاصاخاا القامومية تحرية من االل اخاياع اجيراٍق ميا خاخ ين 
 من  تماا .

ان  ال يية الاييم ة الخقديرييية تالمالقميية والخمااييب نييم  ال يية جيي ق ميين كييل فكييل  .2
 ييرار مخمااييب نييو مييخالقذ وتالخييالم خكييون االدارة  ييد ااييخادمت اييم خاا الخقديرييية 

 وفقًا لمقامون .و  تشكل صحيح
، االدارة خييدور ميين  مصييري المحييل والاييتب فييم األ ييذ األغمييب ان حييدود اييم ة .3

فالحد األ ص   ميدما يخير  المشيرث ليالدارة حريية اخاياع  يرار ميا  ميدما خير  لايا 
والحيد الواي  يكيون ، حرية ااخيار ايتب مين جممية اايتاب حيددنا دون الي اذ لايا

اث  مييه االمخمييأو  الصييدار القييرار، الأو  فييم ان لييالدارة أن خقييدذ  ميي  الخصييرا
أمييا الحييد االدميي  لماييم ة الخقديرييية لييالدارة فيكييون لاييا ، وااخيييار الو ييت الممااييب

 فق  ااخيار الو ت الممااب فم الخصرا .
نيييو خصيييرا  يييامومم يصيييدر تيييارادة االدارة المخويييردة : القيييرار االداري االلكخروميييم .4

 قيويذخأو   تر واا ل خقمية الكخرومية تقصد احيداث اثير  يامومم معيين اميا أمشياق
 الغاق مرك   امومم معين .أو 

وتميياق ، اصييا ج القييرار االداري االلكخرومييم نييم صييدور  يييخذ تخو ييين الكخرومييم .5
ا ييالن القييرار لصيياحب الشييلن ،  مييب يقييدذ ميين صيياحب الشييلنأو   ميي  ا خييراح

 يكون  م  المو ن االلكخرومم .
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ل يتق  م اق ام ة االدارة فم  مصري االاخصاج والشكل محيددة  الميا خيدا .6
حدد شكمية معيمة تاصدار القرار االداري و ، القامون تخحديد صاحب األاخصاج

 االلكخرومم .
ال يوجد ام ة خقديرية لالدارة فيم  مصير الايتب فيم القيرار االداري االلكخروميم  .7

لقياذ الواي  االلكخرومم تاصدار القرار تماًق  م  مع يات خذ اداالاا ااتقًا فال 
 م ة خقديرية لالدارة .يخصور والحال نع  وجود ا

ال يوجد ام ة خقديرية لالدارة فم  مصر المحل لمقرار االداري االلكخرومم كومه  .8
مترمجًا اي ان األثر محدد ماتقًا وتالخالم ال يكون لموايي  االلكخروميم دور فيم 

 ااخيار محل القرار االداري .
 : المقترحات

لحكومية االلكخروميية وواييمخاا وجوب اصدار الخشيريعات القاموميية الال مية لتمياق ا .1
وضييييرورة  مييييل دراايييية شيييياممة لجمييييين القييييوامين المافييييعة ، فييييم االدارة االلكخرومييييية

 لمخحقق من مدى  درخاا  م  مواكتة الخ ور .
وجوب خوفير الحماية القامومية لممخعامل من االدارة وااصية المخعا يد معايا ايواق  .2

ض  ييين الضيييرر اليييعي يمحيييق اكيييان مييين جاميييب األمييين الميييدمم والمخمثمييية تيييالخعوي
ووجييوب الخحقييق ميين نوييية المخعامييل ميين االدارة لمميين اي ، المخعامييل ميين االدارة

 خحايل يحصل .أو  غش
 العمل  م  ختاي  اجراقات االدارة االلكخرومية . .3
وجييوب وضيين التييرام  الال ميية لمقضيياق  ميي  األمييية االلكخرومييية  مييد المييولوين  .4

 العمومين فم دوا ر الدولة .
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 :الممخص
 ضيييمان فيييم والمخمثيييل حالصيييحي تالشيييكل واجتايييا اداق مييين االدارة خمكيييين اجيييل مييين

 ااياد  مي  لمموا مين العاذ المون عات ادماخاا وخقديذ وا راد تامخلاذ العاذ المرفق اير
 لعميل العامية الا يو  القيوامين ملميت فقيد كميه نعا اجل من تيماذ، فيما والعدل المااواة
 واجتاا اداق فم خاا دنا ومخعددة وااعة امخيا ات تا  ا اا ومؤاااخاا الخمويعية الام ة
 .  جيد تشكل

 لمقيامون وفقياً  خقديريية واايرى مقييدة مماا صالحيات ا  ا اا االمخيا ات نع  ومن 
 فيميا اميالً  نميا  يتقي  لايا الممموحية الصيالحيات نيع  فتيدون تعممايا، القيياذ من لخمكيماا
 مين م ا ايا ياخميا الخقديريية االدارة ايم ة وم ياق لمميوا مين، ايدمات مين االدارة خقدمه
 .  االداري القرار  ماصر من اار إل  صر م

 جميين وفيم  ياذ تشيكل المجخمعات  م  لالله الق  العي العممم الخ ور وتحكذ 
 إلييي  تاالمخقيييال والمخمثيييل ومؤااييياخاا الحكوميييات تييياداق المخعميييق الجاميييب وممايييا الجواميييب
 االااام محر ال نم ختق  االدارة أن إالا  والخغيير الخوجه نعا رغذ االلكخرومية، الحكومة
 فيييم االدارة ايييم ة م ييياق درااييية يجيييب المم ميييق نيييعا مييين الجدييييدة، االلكخروميييية لمحكومييية
  . االلكخرومم القرار  ماصر
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ABSTRACT: 

 In order to enable the administration to perform its duty in 

the right directionح،which is to ensure the regular and continuous 

operation of public facility and to provide its services of public 

benefit to citizens on the basis of equality and justice among them.  

 Thereforeح،the laws have laid down the general guidelines 

for the work of the executive authority and its institutions by 

giving them wide and multiple privileges to help them perform 

their duty well. One of these privileges is to give it powers 

including restricted and other discretionary according to lawح،to 

enable it to carry out its work. Without these powersح،there is still 

an imbalance in the administration's services to the citizens and 

the scope of the discretionary management authority varies from 

one element to another of the administrative decision element. 

And by the scientific development that cast its shadow on 

societies in general. And in all aspectsح،including the aspect of the 

performance of governments and their institutions and the 

transition to e-governmentح،despite this direction and changeح،but 

the administration remains the main engine of the new e-

government. From this point of viewح،the scope of administrative 

authority should be studied in the elements of the electronic 

decision 

 


