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باللغة الع ربية

إنالقرار اإلداري يهدفبالمرتبة األولى إلى تحقيقالمصلحةالعامة وتوفيرأفضلالوسائل

لتطبيقها على الواقع الفعلي ال سيما أن القراراإلدارييعمل على إحداث تغيير في المراكز

ن
القانونية ،وحتىيتمتعالقرار اإلداري بالجودةالبدأنيكونملما بكلالظروف المحيطة به ،فإ 
جودةالقرارتنعكسعلىالمصلحةالعامةعندمايتماصداره .

قدرةاإلدارة على اصدارها
تاإلدارية ومدى 
وقد تناولت هذه الدراسة مسألة جودةالق ار ار 

ث ذك ر أنواعه وأركانه
بالوسائلاإللكترونيةالحديثةوجميعالمسائلالمتعلقةبالقرار اإلداري من حي 
ي تدورحول مشروعيتهوقد استعرضتالدراسة األسس التي تعتمدعليهااإلدارةفي
األساسية الت 
تبالسحب واإللغاء دون أن يؤثر ذلك على
اصدارق ارراتها وكذلكقدرتها علىإنهاء هذهالق ار ار 

تاإلدارية .
جودةوفاعليةالق ار ار 
وقدجاءتالدراسةفيإطارمقارن
مابينالقانونينالعمانيواألردني .
ُ
وقدخرجتالدراسةبعددمنالنتائجوالتوصياتتمتثبيتهافيخاتمةهذهالدراسة .
الكلمات المفتاحية :القرار اإلداري ،الختصاص ،مبدأ المشروعية.
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Abstract
الملخ ص باللغة اإلنجليزية

The administrative decision is intended first to reach general interests, and provide
the means for applying that on actual reality. On the other hand, the administrative
decision can make difference legal centers, unti that has a high quality it must be
familiar with all circumstance which around it so, and the quality of decision must refle
on the general interest when it was released.
Furthermore, this survey had administrative decision matters and the ability to
release it by using a modern electronic methods and all the matters which related with
the administrative decision for mention the types, basic element that depend on it to
make its decision, so the ability on finishing all these decisions by withdrawal or
constellation without effected on the quality of the administrative decision however, this
survey comes to make a comparison between Jordanian and Omani law, and it provided
many results and recommendation that were put in the end of this surve.
Keywords: Administrative Decision, the Principle of Legality.
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الفصل األول:

خلفية الدراسة وأهميتها
أ اول :المقدمة
تإقداماإلدارةعلى
تالسلطةالعامة،ومنأهممظاهرهذهاالمتيا از 
تملكاإلدارةامتيا از 
تفيمواجهة
بلهاحقوقاوالتزاما 
تتُرت 
ضبإرادتهاالمنفردةق ار ار 
نتفر 
استخدامسلطتهافيأ 
ن
الغير ،دون حاجة إلى الحصول على رضائهم أو موافقتهم ،فهذه السلطة في التصرف اإلداري م 
ب
جانب واحد تُعتبر من أهم مظاهر السلطة العامة لإلدارة ،وتعد أحد الفوارق الجوهرية بين أسالي 

صحيثأنمايربطاألفرادبالسلطة
تالقانونيةفيمجالالقانونينالعاموالخا 
النشاطأوالتصرفا 
ال
ب آثا ار إ 
ال ترت 
العامةهوالقانون العاموليسالقانونالخاص فاألص ل العام أن اإلرادة المنفردة  
تالقانوني ةاإلراديةفيمجا ل
فيحقمنأصدرها،ومنثميعدالعقده والصورةاألساسيةللتصرفا 
ص .
القانونالخا 
ت السلطة العامة
أما في مجال القانون العام فإن المظهر الجلي والواضح من مظاهر امتيا از 
تاإلداريةالتيلهاقوةملزمةقانونابإرادتهاالمنفردةوطالماأن
هومنحاإلدارةإصدارالق ار ار 
السلطةالعامةهيالمخولةبإصدارالقراراإلداريفأنهذاالقرارسوفيرتبأثراعلىاألشخاص
والمصلحة العامة،وعليه؛عندما يكون القراراإلداريصادر عن سلطة مختصة تجيد القيادة
والتصرف ضمن إطار القانون فإن هذا ينعكس على مدى جودة القيادة في قدرتها على أخذ
االفراد في تطبيقها وضمان خضوعهم لهاالسيما أن القراراإلدارييخضع من
الق اررات وإلزام 
حيثاألصللمبدأعدمرجعيةالق ارراتاإلداريةوإنالرجعيةقدتلحقبالق ارراتاإلداريةعلىسبيل
ىأثرالق ارراتااللكترونيةعلىجودةالقيادةخصوصافيظلالتغيرات
االستثناءوتجدراإلشارةإل 
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وال تحوالت التي تجتاح العالم اليوم نتيجة لثورة التقنية المعلوماتية المتسارعة والتقدم التكنولوجي
الهائل خاصة في مجال تقنيات المعلوماتواالتصاالت حيث أصبحت الدول تتنافس في تحفيز
مؤسساتها الحكومية لمواكبة التطور بهدف تقديم خدمات متكاملة للمواطنين عبر بوابة إلكترونية
واحدةتعودبالنفععلىكلمنالدولةوالمواطنينعلىحدسواء .

ثانيا :مشكلة الدراسة
تكمن مشكلةهذهالدراسةفيمدىتحديدأثرالقرار اإلداري فيجودةالقيادةمنخاللمبدأ
ي
المشروعية التي يتسم بها القراراإلداريبحيث يختلف هذا األثر عندما يكون القراراإلدار 
مشروعاعنهإذاكانغيرمشروعوهذااألثرينعكسبشكلسلبيأوإيجابيعلىجودةالقيادةكما
ا
أنتطبيقاإلدارةااللكترونيةينعكس علىالق ارراتاإلداريةالتيتتطلبعمليةتقييممستمرلقياس
مدىفاعليةهذهالق اررات .

ثالثا :أسئلة الدراسة
وتظهرمشكلةالدراسةمنخاللاالسئلةالتالية :
:1ماهوالقراراإلداري ؟ 
:2كيفيتماتخاذاالقراراإلداريبشكليتصفبالمشروعية؟ 

:3ماأثرالقراراإلداريعلىجودةالقيادة؟ 
رابع ا :هدف الدراسة
إن القراراإلداريالمشروع ينعكس طرديا على مدى جودة القيادة السيما أن جودة القرار
اإلداريتكمنفيالوصولإلىهدف منأجلحل مشكلةمعينةأوذات مواصفات وخصائص
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محددةبحيثيتمتنفيذهبوسائلسلميةتتماشىمعالطرقالقانونيةالمنصوصعليهافيالقانون
اإلداريلتقديمأفضلخدمةلمتلقيها .

خامس ا :أهمية الدراسة
إنأهميةالقرار اإلداري تكمنفيجودةالقيادةالتيتجعلمنالقرار اإلداري وسيلةقانونية
منتجة في ممارسة اإلدارة لنشاطها الضبطي وكذلك نشاطها المرفقي بطريقة تساهمبإشباع
الحاجاتالعامةلألفرادبأكثرجودةوأقلتكلفةدونعوائقوبصورةتساهمفينفاذالق ارراتاإلدارية
المشروعةبحقاالفراد واالدارةعلىنحويتمتنفيذه واستنفاذمضمونهبشكل طوعي ،األمر الذي
ينعكسعلىحسنالقيادةفيتنفيذق ارراتاإلدارةدونصداممعاألفراد .

سادسا :حدود الدراسة
ستشملهذهالدراسةفيمايتعلقباتخاذالقرار اإلداري بشكليتممعهتفعيلالقيادةبشكلجيد
ى حد
ت اإلداريةتصببالصالحالعام والذييشمل مصلحةاإلدارة واألفرادعل 
بحيثتكون الق ار ار 

سواءوذلكمنخاللاستعراضالتشريعاتالعمانيةواألردنيةاإلداريةفيمايخصالقراراإلداري.
سابع ا :محددات الدراسة
ىأثرالقراراإلداريعلىجودةالقيادة 
الحدود الموضوعية:سوفتقتصرهذهالدراسةعل 
الحدود الزمانية :سوف يتم تناول هذا الموضوع في فترة نشأة القضاء اإلداري في دولة سلطنة
عمانوحتىاللحظة،وكذلكنشأةالقضاءاإلداريفياألردنوحتىاللحظة .

الحدود المكانية(:دولةسلطنةعمانوالمملكةاألردني ةالهاشمية).
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ثامن ا :مصطلحات الدراسة
 :1القرار اإلداري" :إفصاحعن إرادة ملزمةبقصدإحداثأثرقانونيوذلكأما بإصدار قاعدة
ن العملالئحةامابإنشاءحالةفردية
تنشئأوتعدلأوتلغيحالةقانونيةأوموضوعيةحيثيكو 
أوتعديلهاأوالغائهالمصلحةفردأوأفرادمعينينأوضدهمفيحالةالقراراإلداريالفردي".

()1

ي فيمجال
 :2القيادة :وتعرفالقيادة اإلداريةبأنها عبارةعن النشاطالذييمارسهالقائد اإلدار 
اتخاذوإصدارالقرار وإصدار األوامرواإلشراف اإلداريعلىاآلخرين،وذلكباستخدامالسلطة
الرسميةوعنطريقالتأثير بغية تحقيقهدفمعين،فالقيادة اإلداريةتجمعفيهذاالمفهومبين
استخدامالسلطةالرسميةوبينالتأثيرعلىسلوكاآلخرينواستمالتهمللتعاونلتحقيقالهدف )2(.
ىنص
يبأثررجعيوذلكإما باالستنادإل 
 :3رجعية القرار اإلداري :أن يتم تنفيذالقراراإلدار 
تشريعي يجيز ذلك،أ وبتنفيذ األحكام الصادرة عن المحاكماإلداريةبإلغا ءالق ارراتاإلدارية
ألصلحللمتهم.
المخالفةللقانون،أوبجوازرجعيةاللوائحا 

()3

عدم رجعية القرار اإلداري :هوعدمسريان أو تطبيقالق اررات اإلداريةعلى األعما ل والوقائع
()4

القانونيةالتيتمتقبلالتاريخالمحددلبدءسريانها.

()1الطماوي،سليمان(.)1976النظريةالعامةللق ارراتاالداريةودارالفكرالعربي،القاهرة،ط،1ص .175
()2عليوة،السيد(.)2001تنميةالمهاراتالقياديةللمديرينالجدد،دارالسماح،القاهرة،ص .45
()3الزعبي،خالدسمارة(.)1999القراراإلداريبينالنظريةوالتطبيق،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،دونطبعة،ص

 .207

()4الظاهر،خالدخليل(.)1997القانونالداريدراسةمقارنة،دارالميسرللنشروالتوزيع،عمان،ص .205
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تاسع ا :األطار النظري والدراسات السابقة
أ .اإلطار النظري للدراسة
ي
ن"خلفيةالدراسةومشكلتها"ويغط 
تتكونالدراسةمنخمسةفصولالفصلاألولبعنوا 
تالتيتحتويعليهاالدراسةوحدود
مشكلةالدراسةالهدفواألهمي ةوتعريفأبرزالمصطلحا 
ج
يمنالدراس ةبمافيهاالنتائ 
يالجزءالنظر 
الدراسةومحدداتهاثميليذلكأربعةفصولتغط 
واالستنتاجاتوالتوصياتوتليهاقائمةالمصادروالمراجعوالفهارس.
ى
ويتناولالفصلالثانيماهي ةالقراراإلداريوخصائصهوأركانهوأنواعهوسوفيتمتقسيمهإل 
ثاألولتعريفالقراراإلداريوخصائصه اما بالنسبة للمبحثالثاني فان ه
مبحثينيتناول المبح 
يتناولأركانالقراراإلداري .
امابالنسبةللفصلالثالثفأنهيدرسانعكاسجودةالقيادةعلىاتخاذالقراراإلداريوذلكمن
خاللتقسيمهإلىمبحثينيتناولالمبحثاألولماهيةجودةالقيادةاإلداريةأماالمبحثالثانيدو ر
القيادةفيتطبيقمبادئإدارةالجودة .
تاإلداريةالمشروعةوالغيرمشروعة
ثأثرالق ار ار 
أمابالنسب ةللفصلالرابعفسيتناولالباح 
ثاألولمشروعيةالقراراإلداريوالمبحث
ثينقسمإلىمبحثينيتناولالمبح 
علىجودةالقيادةبحي 
الثانيعدممشروعيةالقراراإلداري .

وأخيراالفصلالخامسيتناولالخاتمةوالنتائجوالتوصياتوقائمةالمراج ع 
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الدرسات السابقة ذات الصلة
ب .ا
 :1العازمي ،نواف ( .)2012ركن الختصاص في القرار اإلداري واثاره القانونية على العمل
اإلداري دراسة مقارنة بين القانون األردني والكويتي :تتحدثالرسالةعنركناالختصاصكونه
أحدأهماألركانالرئيسيةفيالقرار اإلداري ويترتبعلىتخلفهتعيبالقرار اإلداري بعيبيسمى
عيب عدم االختصاص وهو العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام ويتسم القرار بهذه الصفة
لصدوره من غير السلطة المخولة قانونا بإصدارهوتتناول هذه الدراسة مسألة كيفية تحديد
صوجميع المسائل المرتبطة
االختصاص وبيان الحدود الزمانية والمكانية والموضوعيةلالختصا 
ص دوناألركاناالخرى
ص حيثتتميزهذهالدراسةبتركيزهاعلىركن االختصا 
بركناالختصا 
ي
للقراراإلداري،وتختلف عن هذه الدراسةعن دراستيالتيتبحث في كل أركان القراراإلدار 
ومدىجودهافياتخاذالقراراإلداري .
ت
 :2دريادي ،حميدة ( )2018متطلبات القيادة اإلدارية لدى مدير إدارة الجودة الشاملة تناول 
دارة
ى عاتق اإل 
ص معينة كون المسؤولية الملقاة عل 
هذه الدراسة الجودة الشاملة التي تتمتع بخصائ 
ت المؤسسة وتتمي ز
دارة هي المحرك األساسي في مختلف نشاطا 
مسؤولية جسي مة ال سيما أن اإل 
دارةالجودةالشاملةوالمتمثلة
بأنيتصفبهامديرإ 
صالقيادةالتييج 
هذهالدراسةبتحديدخصائ 
ص
قللخصائ 
القدرةعلىاالبتكاروتتميزهذهالدراسةعندراستيبأننيلماتطر 
فيالرغبةو 
صالذيمنحهالقانونسلطهإصدا ر
دارةوإنمابالشخ 
دارةاإل 
المميزةللمديرالذيينبغيأنيقومبإ 

تاإلدارية .
الق ار ار 
 :3القواسمة ،فريد محمد (  )2019أثر القيادة اإلدارية في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة
دارةالجودةالشاملةفي
ىأثرالقيادةاإلداريةفيتطبيقمبادئإ 
فعل 
تهذهالدراسةالتعر 
تناول 
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التجارةالقطريةكدراسةحالةعلىمجموعةمعينةمنالموظفينفيالوزارةوتتمي ز
وزارةالصناعةو 
ن
هذهالدراسةفيتطبيقمبادئإدارةالجودةالشاملةبإبعادهاجميعاوتختلفهذهالدراسةع 
بعلىصدو رقرارإدارياليتمتعبجودةشاملةأوأنهيتمتع
ألثرالمترت 
تمدىا 
دراستيبأننيبين 
وانعكاسهعلىاألف اردوالمصلحةالعامةوذلكمنخاللبيان مدىمشروعيةالقرارأوعدم
مشروعيته .
تهذهالدراسة
:4بن علي ،الزهرة محمد ( ،)2018إدارة الجودة الشاملة والقيادة اإلدارية تناول 
دارة الجودة الشاملة
كيفيةإبراز عالقة الجودة الشاملة في القيادة اإلدارية وذلك من خالل اهتمام إ 
تيتوقفعلىطبيعةالقيادة
تالدراسة أننجاحأوفشلالمؤسسا 
ثبين 
بالعنص رالبشريحي 
سة
ت من ناحية قانونية وتتميز هذه الد ار 
ت من ناحيةإدارية بحت وليس 
اإلدارية وهذه الدراسة كان 
دارةأ وعدممشروعيتها ومدى
الصادرةعناإل 

ت
تمدىمشروعيةالق ار ار 
ندراستيأننيبين 
ع
ت .
انعكاسالجودةعلىهذهالق ار ار 

عاش ار :منهجية الدراسة
منهج الدراسة
تاإلدارية
ثالمنهجالوصفيالتحليليالمقارنفيوصفماهيةالق ار ار 
سوفيستخدمالباح 
ص
وبيانأركانهاوانواعها ومدىتأثيرهاعلىحسنالقيادةوذلكمنخاللقراءةوتحليلالنصو 
عمانوالمملكةاألردنية
القانونيةالمتعلقةبالقانوناإلداريوكذلكاألحكامالقضائيةلكلمنسلطنة ُ
الهاشمية .
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أدوات الدراسة
تتكونأدواتالدراسة منالنصوص القانونية واألنظمة وأحكامالمحاكمالتي تتعلق بموضوع
الدراسةوبصورةخاصةفيالتشريعالعمانيوالتشريعاتالمقارنة(فيالتشريعاألردني) .
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الفصل الثاني:

ماهية القرار اإلداري
إن الق ارراتاإلدارية التي تصدرها السلطةاإلدارية تعتبر من أهم الوسائلالقانونية،ألنها
الوسيلةالتيتخول اإلدارة مباشرةنشاطها اإلداري الذي يهدف إلى تحقيقالمصلحةالعامة حيث
يعتبربيانالق اررات اإلداريةمنأدقمواضيعالقانون اإلداري على اإلطالق ،ويعودالسببوراء
ذلكلمايثيرهالقراراإلداريمنإشكالياتنظريةوعمليةعلىحدسواء )1(.
كماتعتبرالق ارراتاإلداريةمنالوسائلذاتالفعالية،حيثتستطيعاإلدارةمنخاللالق اررات
اإلداريةالملزمةلكلاألفرادأنتحققالمصلحةالعامةواألهدافاألساسيةالمنوطةبهاالسيماأنه
منأفضلالطرقللتواصلبينالسلطةاإلداريةواألفراد .
ث أنأهمالمميزاتالتييتمتعبها
واليمكنإغفالالمميزاتالتي يتميز بهاالقرار اإلداريحي 
أنهصادرعن سلطة اداريةوطنيةسواءكانتهذهالسلطةمركزية أو المركزية ( ،)2كذلك يبقى
القرار اإلداري نهائيويصدرمنفرديسعى إلى إحداثأثرقانونيعلى واقعةمعينةبصرفالنظر
عنطبيعةالحدثالذييغيرهذااألثرالقانونيسواءبتعديلهأوبتجديدهأوبإلغائ ه(،)3باإلضافة
إلىاألركانالتييجبأنتتوافرفيالق ارراتاإلداريةوإالاعتبرتهذهالق ارراتمشوببعيبيفقده
أحدأهمالخصائصالتييتميزبها .وعليهسوفيتمتقسيمهذاالفصل إلى مبحثينعلىالنحو
اآلتي:المبحثاألول:مفهومالقراراإلداريوخصائص ه.المبحثالثاني:أركانالقراراإلداري .

((1الطماوي،سليمان،مرجعسابق،ص .11
( (2بسيوني،عبدهللاعبدالغني(.)1988القانوناإلداري،دارالكرالعربي،القاهرة،ط،2ص.151
()3الجبوري،ماهرصالح(.)1989القانوناإلداري،مطبعةجامعةبغداد،العراق،ط،1ص.145
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المبحث األول:

مفهوم القرار اإلداري وخصائصه
ى
إن عملية اتخاذ القرار بشكلعام لها أهمية بالغة فيالحياةالشخصية أو العملية على المد 
البعيدأوالقريب ،ولذاتعتبرعمليةاتخاذالقرارالجوهراألساسيلنشاطالفردوالجماعة،كمايعتبر
تاإلداري ة()1وفيالواقع
اتخاذالقرارمنأهمالعناصروأكثرهاأث ارفيحياةاألف اردوطبيعةالمنظما 
اليوجدتعريف واحد للقرار اإلداري ،فقد تم تعريفه منجانبفقهاءالقانون والقضاء ،ولمتتعرض
إتقاءلماقديقعفيالتشريعمننقصنتيجةللتعريفات
أغلبالتشريعاتإلىتعريفالقراراإلداري ا
التييفرضهاالواقعالعملي )2(.
وعليهسوفيتمتقسيمهذاالمبحثإلىمطلبينعلىالنحواآلتي :
المطلب األول :التعريف القرار اإلداري.
المطلب الثاني :خصائص القرار اإلداري وأنواعه.

()1جودة،محفوظ(.)2012إدارةالجودةالشاملة،داروائلللنشر،عمان،ص.89
()2بسيوني،عبدهللاعبدالغني،مرجعسابق،ص .461
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المطلب األول:

تعريف القرار اإلداري
هناكالعديدمنالتعريفاتللقراراإلداريعلىمستوىالفقهوالقضاء،حيثأنمعظمهاتتشابه
ت القرار اإلداري ثم
ي تعريفا 
وتتفقمعالعناصراألساسيةللقرار اإلداري ،لذاسوفيتمالبحث ف 
عنجودته،وعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلبإلىفرعينعلىالنحواآلتي :
الفرع األول :تعريف القرار اإلداري
معينا للقراراإلداري،حيث تركا
العماني تعريفا ا
المشرعاألردني و ّ
لم يضع كل من ّ
المشرع ُ
المجالمفتوحاأماماجتهاداتالفقهوالقضاءاإلداريين،محاولينفيذلكوضعتعريفجامعمانع
ي
للقراراإلدار 
أول :تعريف القرار اإلداري فقهيا
ت
عرفه اتجاه فقهيبأنه "عمل قانوني يصدر عن هيئة إداريةأوهيئة خاصة لهاامتيا از 
السلطةالعامةويكونموضوعهإداري ا،ويصدرتنفيذاللقوانينأولسلطاتممنوحةفيالدستور" )1(.
وتمتعريفهأيضابأنه"عملقانونيمنجانبواحديصدربإرادةاحدىالسلطاتاإلداريةفي
الدولةويحدثأثا ارقانونيةبإنشاءوضعقانونيجديدأوتعديلهأوإلغاءوضعقانونيقائم" )2(.
كماقامالعديدمنفقهاءالقانونبوضعتعريفاتللقرار اإلداري نورد منهاعلىسبيلالمثال
تعريفالعميدالفرنسي"ديجي"كلعملإدارييصدرعناإلدارةبقصدتعديلاألوضاعالقانونية
كماهيقائمةوقتصدورهاأوكماتكونفيلحظةمستقبليةمعينة" )1(.

()1كنعان،نواف(.)2005القانوناالدارياألردني،دارالثقافةللنشر،عمان،ص.237
( (2الذنيبات،محمدجمال(.)2011الوجيزفيالقانوناإلداري،دارالثقافةللنشر،عمان،ط،2ص.198
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وعرفه "رفيروبأنه"العمل الذيبواسطتهتقوم اإلدارة باستعمال سلطتها في تعديل المراكز
القانونيةبإرادتهاالمنفردة" )2(.
والجديربالذكرأناإلدارةأصبحتتتطوربشكلملحوظممافرضعليهافياآلونةاألخيرة
ي"تلقياإلدارة
ثيعرف القراراإلدارياإللكترون 
أن تقومبإصدارق اررات إداريةإلكترونية حي 
نرغبتهاالملزم ةبإصدارالق ار ر
يعلىموقعهااإللكتروني،وإفصاحها ع 
باإللكترون 
العامةالطل 
ى
ب الشأن على بريده اإللكتروني بما له من سلطة بمقتض 
والتوقيع عليه إلكترونيا ،وإعالن صاح 
ث أثر قانوني معين يكون جائ ازوممكنا قانونا ،ابتغاء المصلح ة
القوانين واللوائح ،وذلك بقصد إحدا 
العامة" )3(_.
ن
كمايمكنتعريفهبأنه إفصاح السلطة اإلدارية العامة عن إرادتها المنفردة الملزمة بما لها م 
ن
ب أثار قانونية متى كا 
سلطة بمقتضى القوانين واألنظمة النافذة عبر وسائل إلكترونية بقصد ترتي 
ذلكممكناوجائ ازقانونا،وعليهاليختلفالقراراإلدارياإللكترونيعنالقراراإلداريالتقليديإال
ناإلرادة )4(.
منناحيةوسيلةالتعبيرع 
وعليه يرى الباحث أنه منالممكنتعريف القراراإلدارياإللكتروني بأنه عبارة عن عمل
ب إلكترونييترتبعليهاشرافقانونيمعين على
قانوني انفرادي صادرعنسلطةإدارية بأسلو 
أنيتماإللزاميةبالقراراإللكترونيمنخاللالتواقيعاإللكترونية .
()1اشارإليهالجبوري،ماهرصالح،مرجعسابق،ص.154
()2اشارإليهالعازمي،نواف طالل (.)2012ركن االختصاص في القرار اإلداري وآثاره القانونية على العملاإلداري،
رسالةماجستير،جامعةالشرقاألوسط،ص.17

( )3األحبائي،نبراس محمد ( .)2018أثر اإلدارة االلكترونيةفي إدارة المرافقالعامة،دار الجامعةالجديدة،مصر،
ص.101

( )4صالح ،عبدعايد( .)2015أهميةدورالحكومةااللكترونية(اإلدارة المحلية) فيعمليةصنعالقراراإلداري مستقبالا،
مجلةجامعةتكريتللعلومالقانونية،المجلد،2العدد،28ص.11
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ثانيا :تعريف القرار اإلداري قضائي ا
عرفت محكمة العدل العليااألردنية السابقة القراراإلداريبانه " إفصاح اإلدارة عن ارادتها
الملزمةبهامن سلطة بمقتضىالقوانين واالنظمةوذلكبقصدأحداث أو تعديلمركزقانونيمتى
مانذلكممكناأوجائ اَزقانونا ".

()1

ن
ـانوني تفصــح فيه اإلدارة ع ـ 
فيسلطنةعمانبأنه عمــل قـ 
وعرفتهمحكمةالقضاء اإلداري 
ُ
ّ
نوالّل ـوائح
إرادتهــاالملزمــةفــيالشـكلالـذييتطلبــهالقــانونبمــالهــامــنســلطةمســتمدةمـنالقـواني 
ثعليهابتغاء مصلحة
ممكنـاوجائ ازوكـان الباع 
بقصـدإحـدا 
ثأثــرقانونيمتىماكانذلــك ا
عامة )2(.
تالقراراإلداريبأنه " إفصاح اإلدارة عن إرادتها الملزمة
أماالمحكمةالعليا المصريةعرف 
بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح حيت تتجهإرادة اإلدارةإلنشاء مركز
لألفراد ا
قانونييكونجائ ازوممكنااقانوناوبباعثالمصلحةالعامةالتييبتغيهاالقانون" )3(.
كماعرفهالفقهاألردني والعماني بذات التعريفات التي وضعها الفقه المقارنأوما ورد في
أحكامالقضاءاإلداري .

منشوراتمركزعدالة .
()1قرارعدلعلياسابق ارقم()2005/271تاريخ ،2005/9/26
( )2محكمةاستئناففيسلطنةعمانقرار رقم()3/19الصادرفيجلسة  2004/3/20مجموعةالمبادئالقانونيةالتي
قررتهامحكمةالقضاءاالداري في  ،2003ص  ،241والدعوى االبتدائية رقم( )2/28جلسة  2002/6/18في ،2002

ص .250

( (3الدعوى رقم()47لسنة 3قالمحكمة االداريةالعلياالصادرحكمها  1957/2/2مجموعةالمبادئالقانونية ،السنة ،2
ص448
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الفرع الثاني :مفهوم جودة الق اررات اإلدارية وأهميتها 
ت المتعلقةبجودةالقرار اإلداري تختلف باختالف الغايةالصادرمنأجلهاالقرار
إن التعريفا 
اإلداري إالأنالمتفقعليهأنأيقرارإدارييجبأنيتصف بشيء منالجودةحتىتنعكس
علىالمصلحةالعامة .
أولا :تعريف جودة القرار اإلداري
وتعرف جودة القراراإلداريبأن هتفهمواضح ودقيقلألهدافالمتعددةالتيتالئمالمشكلة
وبطريقة يمكن االعتماد عليها
موضوع القرار ،كمايمكنتعريفهبأنهمعرفة كامل البدائل الممكنة  ،
فيتقديرمايترتبعلىاختياركلبديل )1(.
ويمكن القول أنجودةالقرار اإلداري عمليةعقالنيةتتبلورفياالختياربينالبدائلالمتعددة
ذاتمواصفاتتتناسبمعاالمكانياتالمتاحةواألهدافالمطلوبة )2(.
ثاني ا :أهمية جودة القرار اإلداري
يمكنتوضيحأهميةجودةالق ارراتاإلداريةبإيجازعلىالنحواآلتي )3(:
:1تساعدعلىالفهمالواضحوالدقيقلألهدافالمتعددةالتيتتالءممعالمشكلةموضوعالقرار .
تعريفمحددوشامل ودقيقللمشكلةوجوانبهاالمختلفة .
:2تعطي 
بفيتحقيقها .
:3تحددالعالقةبيننتائجكلبديل،واالهدافالمرغو 
:4تعطيالحريةالكاملةلالختياربينالبدائلالتيتحققالحلاألمثلللمشكلة .
(  (1أبو بكر،مرعي محمد،وآخرون (.)2019جودة الق اررات اإلدارية ودورها في التخطيط االستراتيجي،جامعة سبها،
الجزائر،بحثمنشور،ص .16

()2عبوي،زيدمنير(.)2010المنهجيةالمتكاملةإلدارةالجودةالشاملة،داروائللطباعةوالنشر،عمان،ص.50
( (3الهواري ،سيد ( .)1997اتخاذالق ارراتتحليلالمنهجالعلميمعاهتمامبالتفكير االبتكاري ،القاهرة ،مكتبةعين شمس،
ص .165
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المطلب الثاني:

خصائص القرار اإلداري وأنواعه
بمجموعة من خصائص القراراإلداري،والتي تشكل ماهية القرار التي
يتضمن هذاالمطل 
تميزه عنغيره،حيث أنه عملقانوني يصدرعناإلدارة ،ومنجهة ذات سلطةوصالحية
وبالتالي تحدثنتيجة قانونية ،حيثيمكنتقسيمالق ارراتالتيتصدرهاالسلطة اإلدارية إلى أنواع
مختلفة،وعليهسوفيتمتقسمهذاالمطلبإلىفرعينعلىالنحواآلتي :
الفرع األول :خصائص القرار اإلداري
من خاللالمفاهيمالتي وضعها فقهاء القانوناإلداريوأحكامالمحاكماإلدارية يتضح أن
القراراإلدارييشتمل على مجموعة من الخصائصأوالعناصر المميزة له،وفي الوقت الراهن
ضمن الثورة التكنولوجية التي تجتاح أغلبالدوائر والمؤسسات الحكومية فأنالقراراإلداريقد
يكون ذوطبيعة تقليديةأ وإلكترونية؛لذا سوف يتناول الباحث خصائص القراراإلداريمن
الناحيتينالتقليديةواإللكترونية :
أولا :القرار اإلداري عمل قانوني
تختلف طبيعة العملالذييصدرعناإلدارةحيثيوجدنوعانمن األعمال التيتصدرعن
السلطة العامة أحدها مادي واآلخر قانوني فإذا ترتب على العمل أثر قانوني فهو بالتالي عمل
قانوني وإذالميرتبأيأثرقانونيفهومن األعمال المادية ( ،)1ال سيماأنالعملالقانونيوهو
العملالذيمنشأنهأنيؤثرفيالمراكزالقانونيةحيثأنأيتأثير فيهايعتبرتأثيرفيالنظام
القانوني ذاته،كماأن المركز القانوني يعبر عن حقأوإلتزام،لذلك تعتبر المراكز القانونية
( )1الحسيني،محمد.)2017(،تعريف القرار اإلداري وعناصره،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونيةوالسياسية،العدد
األول،العراق،ص .515
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مجموعة من الحقوق والواجبات(،)1فقد يتجسد التأثير من خالل المراكز القانونية التي لم تكن
موجودةمناألساس،أ وقديكونالتأثيرمنخاللإجراءبعضالتعديالتأوالتغييراتعلىمركز
قانونقائم،أوبإلغاءأوإنهاءوجودالمراكزالقانونية(،)2وعليهيعرفالعملالقانونيبأنه"إظهار
ثتغيي رفيالوضعالقانونيعلى الرغم منأنالعملالقانونيليسمجرد
لإلرادةبهدفإحدا 
ثتغييرفيالعالقة
ب،وقدعرفهريفيروبأنه"عملارادييتجهإلىإحدا 
إظهارلإلرادةوحس 
القانونيةالقائمةلحظةإصدارهأوإلىتعديلالوضعالقانوني" )3(.
أمافيمايتعلقبالقراراإلدارياإللكترونيفهواليختلفعنالقراراإلداريالتقليديخصوصا
أنالقراراإلداريصادرعنسلطةإداريةهومامنح ههذاالوصف .
ي عبارةعنعملقانونييصدربهدفإحداثأثرقانوني
ويتضحمماسبقأنالقرار اإلدار 
سواءبخلقواقعةلمتكنموجودةمسبقاأوالتعديلعليهاأوإلغائهاأوحذفهاوبالنهايةفأنكلمن
القرار اإلداري التقليدي واإللكت رونييهدف إلى نفسالغايةوهيإحداثثر قانوني ،وذلكبإنشاء
مراكزقانونيةجديدة،غيرأنمايميزالقراراإللكترونيأنهيصدرويصبحقابلللتنفيذ .
ثانيا :يصدر القرار اإلداري عن اإلرادة المنفردة لإلدارة
يصدر القراراإلداريمن جانب واحد وهو السلطةاإلدارية،حيث ال يعدق ار ار إدارياَ العمل
ق
القانونيالصادر نتيجةالتقاءإرادتين،ومثاله العقداإلداريالذي يستمد وجوده مناتفا 

()1خليفة،عبدالعزيز(.)2006قضاءاألموراإلداريةالمستعجلة،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية،ص.25
( )2عوابدي ،عمار (.)1999نظرية ق ارراتاإلدارة بينالعلم واإلدارة والقانون اإلداري ،ط ،2دارهومة للطباعة والنشر،
الجزائر.23،

( (3أشارإليهالجبوري،صالح،مرجعسابق،ص.299
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يتكفيفيهاإرادةاإلدارةوحدهالتُنتجاآلثارالمطلوبةمنها،وهيبذلك
ن (،)1فإناألعمالالت 
إرادتي 
_

تتوقف على انضمام إرادة أخرى لها ،وهذا النوع من األعمال القانونية لإلدارة هو الذي يجسد
ال  ّ
ثاألث رالذيتُحدث هبينكونهصاد ار
نحي 
ياإلرادةالمنفردةلإلدارةم 
القراراإلداري،والفرقف 
بمواجهة فرد (أو مجموعة أف ارد) معلوم بصفته وذاته أ و أن يكون ق ار ارتنظيميا ( ،)2كماأن الق ارر
ن
ى أ 
صعدة فيه ،بمعن 
اإلداري ال يفقد صفة صدوره عن اإلرادة المنفردة لإلدارة عن اشتراك أشخا 
ص طبيعي واحد يمّثل اإلدارة ويتصرف باسمها
القرار اإلداري من الممكنأنال يصدر عن شخ 
ن عددهم
ص واحد يتمتعونبهذه الصفة بصرف النظر ع 
ولحسابها بل يصدر عن أكثر من شخ 
ت
كثر أو قل ،كما هوالحال في القرار اإلداري الذي يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة من مؤسسا 
ي
سأوعلىاألقلمجموع ةمنهميشتركف 
عأعضاءالمجل 
الدولة،إذ َّإنهمنالبديهيأنمجمو
ت التي تصدر عن مجلس الوزراء فيشترك فيه عدد من الوزراء في
صنعه وإصداره ،وكذلك الق ار ار 
بتوافره  في القرار اإلداري؛لذا وإن
المجلس أو كلهم،وهذا التعددال يمس عنص راالنف اردالمطلو 
ت إرادة واحدة ،أي بإرادتها
ن جهة إدارية ذا 
تَعدد المشاركون في القرار اإلداري في الواقع صدر ع 
الواحدةأوالمنفردة )3(.
والقراراإللكتروني كذلك تصدره اإلدارة بإرادتها المنفردة دون علم أو رضا مسبق من األف ارد،
ى القرار اإلداري
تإلكترونية ،يبق 
ت ق ار ار 
ب إلكترونيا من األف ارد لإلدارة وصدر 
حتى ولو قدم الطل 
ولوأستثيرمناألف اردسلط ةوامتيازإداري )4(.
( (1العازمي،نواف،مرجعسابق،ص.28
()2الحسيني،محمد،مرجعسابق .521،
( (3امين،محمدسعيد(.)1977مبادئقانوناإلداري،دارالثقافةالجامعية،القاهرة،ص.521
( (4العقون،مرية (.)2018المؤتمر العلمي الدولي حول :النظام القانوني للمرفق العام اإللكترونيواقع-تحديات-آفاق،
جامعةمحمدبوضيافالمسيلة،الجزائر،ص.4
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ويشترطلتطبيق هذه الخاصيةالتييتمتعبهاالقرار اإلداري يجبأنيكونتعبيراإلدارةعن
وبناءعليهقضتمحكمةالعدلالعليا األردنيةفي حكملها
إرادتهاالذاتيةوليسعنسلطة أخرى  ،ا
ةالحجزعناألرضبناءعلى
بأنه" اليعدق ار ارإداريا رفضدائرةاألراضي والمساحة رفعإشار
ا
قرار صادر من المحكمة الكنسية ألن هذا الرفض يعد تصرفا يعبر عن إرادة سلطةأخرى،وال
يحدثبدايةأث ارقانوني ا،وإنمايعدجزاءتنفيذي القرارصادرعنجهةأخرى" )1(.
ثالثا :صدور القرار اإلداري عن سلطة إدارية وطنية
البدأنيكونالقراراإلداريصادرةعنسلطةإداري ةمخوللهاقانوناسلطةإصدارالق اررات
وإالكان هذاالقرارغيرملزملإلفرادإالبحدود اإلتفاق ،حيث تعتبر األعمال التصرفالصادر
عنسلطةعامةأخرىإداريةق ار ارإداري امثلالق ارراتالتيتصدرعنالسلطةالقضائية والسلطة
التشريعية،وبذات الوقت ال يعتبر العملأوالتصرف الصادر عن أي هيئة من هيئات الدولة
تالخاصة.
الخاصةق ار ارإداريامثلالمدارسوالمؤسساتوالمستشفيا 

()2

وال تعد ق اررات إدارية أيض ا الق اررات الصادرة من جهات إدارية عامة خارج حدود سلطتها
العامةوبمقتضىصفةأخرىغيرصفتها العامة ،وعليهقضتمحكمةالعدلالعليا األردنيةبأنه
نلعدماالختصاصعلىاعتبار
"التسمعالدعوىالتيتقامعلىإحدىالسفاراتاألجنبيةفياألرد 
أنالسفارةهيجزءمنبلدالمبعوثالدبلوماسي )3(."...

()1قرارعدلعليارقم(،)1996/307تاريخ،1996/5/23منشوراتمركزعدالة.
()2كنعان،نواف،مرجعسابق،ص .239
()3عدلعلياأردنيةسابقارقم()96/119تاريخ،1996/3/1منشوراتمركزعدالة.
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بإدارة
كماأنالقضاءاإلداريالمصري اليعتبر القرار الصادر من و ازرةاألوقاف والخاص 
ى
مالشخصمعنويخاص(كالوقف)ق ار ارإداري ا؛ألنهصادرمنو ازرةاألوقافبصفتهاناظرةعل 
الوقفالمتنازعريعه،حيثأنهذاالقرارخارجعنحدوداختصاصالمحكمةاإلدارية )1(.
ي العمانيقدتأثربمااندرجعنالمحاكم اإلداريةالمصريةحيث
ويالحظأنالقضاء اإلدار 
جاءفيأحدأحكامها" إنالقرار اإلداري هوتصرفقانونييصدرعناإلدارةبمالهامنسلطة
عامةملزمة لينشأمرك ازقانونياجديدا يؤثرفي مركزقانونيقديملفرد أو لعددمن األفرادوبنا ء
علىسلطتهاالعامةبمقتضىالقوانينواللوائح" )2(.
ويرىالباحثبناءعلىماسبقأنهحتىيكونالقرارإداري ايجبأنيصدرعنسلطةوطنية
ي
سواء كانت هذهالسلطة داخلحدود الدولةأوخارجحدودها،ويجب أن يكون القراراإلدار 
صادرعنشخصعاملهالصفةاإلداريةوقتإصدارهوالعبرةبتغييرصفتهبعدذلك،وهذاالذي
يميزجوهرالقراراإلداريعنغيرهمنالق ارراتالصادرةعنالسلطةالتشريعيةوالقضائية .
رابع ا :يحدث تغيي ار في المركز القانوني
لقد بينا سابقا حتىيكونالقراراإلداريعمالا إداريا البد أن تكون نيتها تتجه إلحداث أثر
قانونيأما بتعديله أو التجديد أو اإللغاء،وبالتالي فإنكل األعمال التحضيريةالتيتسبقإصدار
القراراإلداريال يعدق ار ار إداري ا والينتج اثا ارقانونية،وعليهفأنتشكيللجنةلدراسةالموضوع

()1محمدرفعت،عبدالوهاب.)1984(،أصولالقانوناإلداري،مطبعةالنهضة،القاهرة،ص.222
()2مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء اإلداري بسلطنة عمان في عاميهااألو ل والثاني،2006،
ص.247
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تمهيداالتخاذقرارفيه،ومحاولةاالتفاقمعصاحبةالعقارقبلإصدارقراراالستيالءعليه()1ال
يعتبرق ارراإداري ا .
خامسا :أن يكون القرار اإلداري نهائيا
إنيكونقابلللتنفيذواليحتاجللتصديقمنها .
سادسا :أن يصدر عن الدارة بوصفها صاحبة سلطة بمقتضاها القانونية والنظمة.
الفرع الثاني :أنواع القرار اإلداري
تاإلدارية باختالف الزاوية التي ينظرإليها،فاذا تم النظرإلىالق اررات
تختلف أنواعالق ار ار 
اإلدارية من حيثالمكانةفأماأنتكون بسيطةأومركبة،وإذا تمالنظرإليها من حيثالرقابة
القضائيةفأنه يوجدق ارراتيجوزالطعنبهاوق ارراتاليجوزالطعنفيها وإذا ماتمالنظراليها
ارتكاشفة أ و
منحيثالمدعي فإماانتكونفردية أو تنظيميةامامنحيثاألثرفقدتكونقرا
منشئةوقدتكونصريحةتنظيميةأوسلبية.
أولا :الق اررات اإلدارية من حيث التكوين
تنقسمالق ارراتمنحيثالتكوينإلىقسمين :
 .1الق اررات اإلدارية البسيطة
تالتيتتميزبكيانمستقل وتستندإلىعملية
تالبسيطةأوالمستقلةهيتلكالق ار ار 
الق ار ار 
تاإلدارية.
قانونيةواحدهغيرمرتبط ةبعملقانونيأخروهي الصورةاألكثرشيوعافيالق ار ار 
مثالذلك:القرارالصادربتعينموظفأوترقيتهأونقله )1(.

( )1مهنا ،محمد فؤاد( .)1967القانوناإلداريالعربي في ظلالنظاماالشتراكيالديمقراطي ،دارالمعارف ،االسكندرية،
ط،2ص.1014
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 .2الق اررات اإلدارية المركبة
هيتلكالق ارراتالتيتكونعلىعكسالق اررات السابقة ،حيثالتتخذبذاتهاشكالامستقالا
ويعتبر جزءا من عملية إداريةمركبة،كالق اررات التي تتخذإلنهاءعمليةابرام عقد بين االدارة
وطرفآخر،فالقرارالصادرمنالجهةالمختصةباإلذنبإبرامالعقدأوالقرارالصادرباعتمادهأ و
ت لغاياتاتمام
القرارالصادر بإرساء المناقصة أ و المزايدةكلهاق اررات ال تتخذلذاتها وإنمااتخذ 
عمليةإداريةمركبة )2(.
ثانيا :الق اررات اإلدارية من حيث عموميتها
ثعموميتهاإلىقسمينرئيسيينهما :
تاإلداريةمنحي 
تنقسمالق ار ار 
 1ـ الق اررات اإلدارية التنظيمية
ن
تالتيتتضمنقواعدعام ةمجردةتسريعلىجمي عاالف اردالذي 
تالتنظيميةهيالق ار ار 
الق ار ار 
ي حقيقتها تشريع
ت التنظيمية هي ف 
ت في القاعدة العامة ،والق ار ار 
ي ورد 
تنطبق عليهم الشروط الت 
بالتشريعالعادي،إالأنهيصدرعناالدارة .
ثانوييقومإلىجان 
مراكز قانونية عامةلألفراد وذلكإما بإنشاء هذه المراكز
تلك الق ارراتاإلدارية التي تنظم 
العامة أو تعديلها أو إلغائها ،وعلىسبيلالمثالالقرارالتنظيميالخاصبزيادةسنوية للموظفين،
فهذاالقرار يشمل فئات الموظفين كافةأوالق اررات التنظيمية بزيادة فئة الموظفين في المناطق
النائية )3(.

( (1الذنيبات،محمدجمال،مرجعسابق،ص.218
()2شطناوي،عليخطار،مرجعسابق،ص.103
( (3الذنيبات،محمدجمال،مرجعسابق،ص.219
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 2ـ الق اررات اإلدارية الفردية
إنالق ارراتالفرديةتتضحمناسمهافهيق ارراتتصدربصددفردأوأفرادمعينينبذواتهمأي
يستفيدمنهاأشخاصمحددينبمقتضىالقوانين واللوائح ،مثلالقرارالصادربترقيةموظف ،وعليه
يمكن ذكر أهم النتائجالقانونية التيتترتب علىالتفرقة بين الق اررات التنظيمية والفرديةاتخاذ
الق ارراتالتنظيميةوالفردية :
ض ،ألنه
أ :يفترضأن العلمبالقرارالتنظيمييكونبالنشربالجريدةالرسميةوهوعلممفتر 
يتضمنقواعد عامةكما أنهاليمكنتحديدمنسيتمتطبيقعليهمالقرار مقدماويكون تاريخبدء
نفاذ القرار في مواجه األفراد طالما لم يحدد تاريخ آخر الحق بعد نشرنفاذه،أما فيما يتعلق
بالق ارراتالفرديةفأنالبدءفيتنفيذها وهوعبارةعنتبليغالشخصالمعني شخصي اإال أنهمن
الممكنالنشرأيضافيالق ارراتالفرديةبدالامنالتبليغفيحالةكانالمطلوبتبليغهمعددكبير
مناألشخاصأوغيرمعروفينلدىاإلدارة )1(.
ب:يشتملالقرارالتنظيمي علىقواعد عامة ومجردة وذلكلتنظيممراكزقانونية عامةفأن
الق ارراتالتنظيميةالترتب بذاتهاحقوقامكتسبةلألفرادوبالتالييجوزتعديلالقرار التنظيمي أ و
إلغاؤهفيأيوقتتشاءالسلطةاإلداريةالتياتخذته،أمابالنسبةللق ارراتالفرديةفهوالوسطالذي
منخاللهتستطيع اإلدارةترتيبالحقوقالمكتسبة ال سيماأنالقرارالفردييتعلقبفرد أو أفراد
معينينبذواتهمكماأنالقرارالفرديفاليجوزسحبهبأثررجعيأ وإلغاؤهمتىرتبحق اأوحقوق
لفردأوأفرادمعينين )2(.

()1قرارمحكمةالعدلالعلياسابقارقم()1981/53لسنة،1982منشوراتمركزعدالة.
()2الذنيبات،محمدجمال،مرجعسابق،ص.221
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ت والمواعيد اّلتي
ومــن نتــائج هــذا النوعمنالق اررات أن إحــاطة القــانون بالعديد مــن اإلج ـراءا 
ت
قرينة صحته ،فإذا لـم تـراع تلــك اإلج ـراءا 
تسبق رفع دعوى مراجعة القرار اإلداري وتكفل صيانة  
بالق ـرار اإلداري ولـو كـان
ض القــان ون رفــع ال ـدعوى خاللهــا ،اكتس ـ 
خــالل الم ـدة الزمنيةالتي فــر 
بواإللغاء من قبل
السح 
معي ابـا حصـانة تمنـععنـه المراجعـة القضـائية بعـدذلـك ،وتمنـع عنـه كـذلك  ّ
ت
بسلطنةعمان مـن " أن ه يجوز للجهـا 
ت محكمة القضاء اإلداري 
اإلدارية ،وفي ذلك قض 
الوحدة  
ُ
ت الصــحيحة؛
ب وإصدارها الق ـ ار ار 
ب ق ارراتهـا الخاطئـة خـالل المـدة القانونيـة للسـح 
ن تسـح 
اإلدارية أ 

ت الميعــاد
ن بف ـوا 
ت الخاطئــة تتحص 
ن الق ـ ار ار 
تحقياقــا لمبــدأ المشــروعية ،إال  ّأنـه مــن ناحيــة أخــرى أ 
حاستق ار ارللمراكزالقانوني ة
حالق ـرارالخــاطئفــيحك ـمالق ـرارالصــحي 
القــانونيلســحبها ،ويصــب 
المكتسبة )1(.
ج:أنالقرارالتنظيمي يسمو علىالقرارالفردي،حيثأنكلقرارفردي يجبأن يحترم
ب عليه
القرارالتنظيمي ،وقداستقرالقضاء اإلداري علىأنمخالفةالفرديللقرار التنظيمييترت 
عدممشروعيته )2(.
ثالثا :الق اررات اإلدارية من حيث رقابة القضاء
تنقسمالق ارراتاإلداريةمنحيثرقابةالقضاءإلىقسمين :
 :1ق اررات تخضع للرقابة القضائية
ق
ىأعمالاإلدارةواحدة منأهمصورالرقاب ةواألكث رضمانالحقو 
تعتبررقاب ةالقضاءعل 
األف ارد وحرياتهم ،خصوص افيظلما تتميز به الرقاب ة القضائية من استقالل وما تتمتع به أحكام
((1االستئنافرقم()4لسنة()8ق.س،جلسة،2008/3/17محكمةالقضاءاإلداري،نقالاعنالصقري،عبدالعزيزبن
أحمد(،)2011مشروعيةالقضاءاإلداري،منشورمنمحكمةالقضاءاإلداري،ص .10

((2العدوان،رائد(.)2013نفاذالق ارراتاإلداريةبحقاألفراد،رسالةماجستير،جامعةالشرقاألوسط،عمان،ص.30
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ت
القضاءمنقوةوحجيةتلزمالجميعبتنفيذهاواحترامها،ومن البديهيأنتخض عجميعالق ار ار 
ن
الا لمبدأ المشروعية ،ومن المستقر وجود نوعي 
اإلدارية بصورتهاالنهائية لرقابة القضاء وذلك أعما 
من نظم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة األول يسمى القضاء الموحد ،أما الثاني فيسمى نظام
القضاءالمزدوج )1(.
ويقوم نظام القضاء المزدوجعلىأساسوجودجهتينقضائيتينمستقلتين،جهةالقضاء
ف
تالتي تنشأبين األف اردأو بينهم وبين اإلدارةعندما تتصر 
يالمنازعا 
صبالفصل ف 
العادي وتخت 
ص
صالقانونالخاص،ويطبقالقضاءعلىهذاالنزاعأحكامالقانونالخا 
صمنأشخا 
كشخ 
تالتيتنشأبيناألف اردواإلدارةعندما
صبالفصلفيالمنازعا 
وجهةالقضاءاإلداريالتيتخت 
ت ال يتمت ع بها األف ارد  ويطبقالقضاء على
تظهر اإلدارة بصفتها صاحبة السلط ة  وتتمتعبامتيا از 
هذاالنزاعأحكامالقانونالعام )2(.
وعليه فأن الق اررات الصادرة بهذا الشكل تكون خاضعة لرقابةالقضاء،وبالتالي تكون قابلة
ن طريقاإللغاء أ و التعويضوصدوره خالي امنالعيوبالتي
للطعنفيهاأمامالقضاء اإلداري ع 
تمسالقراراإلداري .
وقد كانتسلطنة عمان ذات سبقفي تقرير مبدأالمشروعيةوازدواجالقضاء ،حيثأكد
النظاماألساسيللدولةالصادربالمرسومالسلطانيرقم()96/101علىأنسيادةالقانونهي
أساسالحكمفيالدولة،ونصفيالمادة()67منذاتالمرسومعلىأن"ينظمالقانونالفصل
في الخصوماتاإلدارية بواسطة دائرةأومحكمة خاصة يبينالقانون نظامها  وكيفية ممارستها

()1راضي،ليلومازن(.)2005القضاءاإلداري،دارالقنديل،عمان،ط،1ص .185
()2بسيوني،عبدهللاعبدالغني،مرجعسابق،ص .496
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المشرع بهذهالمحكمةسلطةمراجعة مشروعيةبعضأعمالالجهاز
للقضاء اإلداري" وعليهأناط  ّ
اإلداريوأعطاهاصالحيةالنظرفيدعاويمراجعةبعضالق ارراتاإلداريةأودعاوياإللغاء" )1(.
 :2ق اررات ل تخضع للرقابة القضائية
إن الق ارراتاإلدارية التي تخضعلرقاب ةالقضاء تتمثل في طائفتينوهي عبارة عن أعمال
المشرع صراحةعلىاستبعادهاوهذهاألخيرةيمكنالطعنبهاحاليا
السيادة أو الق ارراتالتيينص ّ
علىالرغممنتحصينهاالتشريعيفقدأصبحتتخضعللرقابةالقضائية .
أ :إعمال السيادة
يقصدبأعمال السيادة بأنها األعمال التيتصدرعنالسلطةالتنفيذيةباعتبارهاالسلطةالعليا
فيالبالد،أيحكومةتمّثلالدولةفيمجالالقانونالعامالخارجي أو الداخلي،وليسباعتبارها
جهةإدارية،وعرفتأيضابأنهاتلك األعمال الصادرةمنالدولبماتصدرهالجهاتالعليافيها
والتيتدخلضمنعالقاتهامعالدولاألخرى أ و الهيئات أو الجمعيات أو المنظماتسواءكانت
دوليةأوإقليميةومايماثلهامنأعمالأوق ارراتالهدفمنهاالحفاظعلىالسلمواألمناإلجتماعي
يةتصدرعنالسلطةالعلياوتتميزبعدمخضوعهالرقابة
والصحةالعامة،فحقيقتهاأنهاق ارراتإدار
ّ
ض )2(.
القضاءسواءأكانباإللغاءأوبالتعوي 

أنالمادة()6منقانونالمحكمةعندصـدورهكانـتقـدح ّـددتفـيبنودهـااختصاصـاتالمحكمـة
()1تجدراإلشارةهناإلى
ّ

مهاذووالشــأنبمراجعــةالق ـ ارراتاإلداريةأوالتعويض
ـوميينوبالــدعاوىاّلتــييقـ ّـد
ّ
ب ّ
ـالنظرفـيبعــضدعــاوىالموظفينالعمـ ّ

ـتقرت المحكمــة علــى أن هــذه االختصاصــات واردة علــى ســبيل الحصــر
عنهــا ،وبالـ ّـدعاوى المتعّلقــة بــالعقوداإلدارية ،واسـ ّ

(انظــرقرارمحكمةاالسـتئناف رقـم()1لسـنة()1ق.سالصادربجلسـة 2001/11/10م،المنشـور فـيمجموعـةالمبـادئ

فيسلطنةعمانفيعاميهاالقضـائيين األول والثـاني ،ص( ،13وببـدءالعمـل
القانونية اّلتـيقررتهـامحكمـةالقضاءاإلداري 
ُ

ـومالسـلطانيرقـم()2009/3اصبحتالمحكمةمختصةبسائرالخصوماتاإلدارية.
بالمرس
ّ
ّ
( (2السنيدي،محمد،السيادةوالقضاءاإلداري،بحثمنشورفيالجريدةاإلقتصادية،ص،2دونتاريخنشر.
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وقد قضتمحكمة العدل العليابعدماختصاصهاالنظربأعمالالسيادة فنص قانونها على
استثناءاعمال السيادةمن رقابتهابقولها"التختصمحكمةالعدلالعليابالنظرفيالطلبات أ و
الطعونالمتعلقةبأعمالالسيادة" .
ن
بسلطنةعمان باألعمال التيتعتبرمنأعمالالسيادةبأنه " أ 
وقدقضتالمحكة اإلدارية 
ُ
ي
القانونلميحددأعمالالسيادة،ولميضعتعريفالها،أسوةفيذلكبقوانينالقضاءاإلدار 
المقارن،وهومايعنيأنهتركاألمرللمحكمةلتقرربسلطتهاالتقديريةمايعتبرمنأعمالالسيادة
ع
المشر
فتخرجها من اختصاصها ،وما ال يعتبر كذلك فتخضعها لرقابتها ،ولكن مع ذلك قد يتدخل  ّ
نخضوعهالرقاب ة
يبقصدإضفاء حصان ةلها م 
ضاألعمال ،إمابمرسوم أو أمر سلطان 
ويحددبع 
باستبعادتلك
تمعينةتقتضيهامصلحةالدولة،وفيهذهالحالةيج 
القضاء،وذلكالعتبا ار 
نيمتدإلى غيرها
صالمحكمة دون أ 
األعمال التي حددها المرسوم أو األمر السلطاني من اختصا 
ترىالمحكمةأنهاتدخلفيإطارأعمالالسيادةوفقالسلطتهاالتقديريةفيهذا
مناألعمال،مالم 
الشأن" )1(.
ب :الق اررات التي تستبعد من الرقابة القضائية لنص المشرع القانوني عليها
األصل أنجميعالق ارراتاإلدارية تخضع لرقابةالقضاء،وذلك حفاظا على حقوقاألفراد،
وتأكيدالمبدأالمشروعية،حيث يمنح األفراد الحق بالطعن بالق اررات الصادرة سواءبإلغائهأ و
التعويض عنه،أال أنهثمة ق اررات إدارية ال تخضع للرقابة القضائية لورود تشريعات قانونية
خاصة،السيما أنه يوجد العديد من النصوص القانونية التي تنص على عدم جواز الطعن

( (1استئنافرقم()6ق.س،الصادرعنمحكمةالقضاءاإلداري،جلسة.2005/6/25

27

المشرع أن
بالق ارراتالصادرةبموجبالنصوص والتشريعاتالقانونيةالخاصة ،وعليهعندمايريد  ّ
يتخذهذاالمنحىفإنهيستبعدهذهالق ارراتمنخضوعهالرقابةالقضاءاإلداري )1(.
وبهذاالصددالبدمناإلشارة إلى الق ارراتالمحصنةحيثجاءبحكملمحكمةالعدلالعليا
بأنه"منالمبادئالتياستقرعليهاالفقهوالقضاءأنهإذاصدرالقراراإلداريمحصنامنالطعن
ثمصدربعدذلكقانونجديديجيزالطعنبمثلهذاالقراربدعوىاإللغاءفأنالقراريبقىمحصنا
واليسريعليهحكمالقانونالجديد" .
رابعا :الق اررات اإلدارية من حيث األثر
تنقسمالق ارراتمنحيثاألثرإلىق ارراتكاشفةوق ارراتمنشئة .
ث جديد فيالمراكز القانونية،
فالق اررات الكاشفة هي تلكالق ارراتالتيالتقومعلى استحدا 
وإنمايقتصردورهاعلىإثباتحالةأوواقعةقائمة،بينماالق اررات المنشئةفهيتلكالق ارراتالتي
يترتبعليهاإنشاءآثارومراكزقانونيةجديدةفيالنظامالقانوني .
خامس ا :من حيث تعتبر اإلدارة عن إرادتها بالق ار ارت السلبية ،الضمنية والصريحة.

( (1الذنيبات،محمدجمال،مرجعسابق،ص .223

28

المبحث الثاني:

أركان القرار اإلداري وشروط صحته
 ّبينكلمنالفقه والقضاء اإلداري الخصائص والمميزاتالتييتمتعبهاالقرار اإلداري عن
القررات التي تصدرها السلطات العامة،باإلضافةإلىأن القراراإلدارييقوم على
غيره من ا
مجموعةمناألركاناألساسيةيترتبعلىعدموجودأحدهابطالنالقراروعدم مشروعيته ،حيث
أنهفيحالة تخلفركنمناألركانيفقدالق ارر اإلداري صحتهأيأنمنشروطصحةالقرار
اإلداري انتكونجميعاألركان متوافروموجودفيالقرارالصادرعناإلدارة وهذاما سيتمبيانه
الحق ا .
ي
ث أركانه ،بالقرار اإلدار 
كماأنهيوجد اختالف كثيربين القرار اإلداري اإللكتروني من حي 
ي
تاإلدارةاإللكترونيةوماط أرعليهاف 
التقليدي،إالأناالختالفبينهماهوطريقةتطبيقمقتضيا 
بوالطرقالمتعلقةبآليةإصدارالقراراإلداري .
األسالي 
وعليه سوفيتمتقسم هذاالمبحثإلىمطلبين،حيث سيقوم الباحث بتناول كلركنين في
مطلبعلىالنحواآلتي :
المطلب األول :ركن الختصاص والركان الشكلية
المطلب الثاني :ركن السبب وركن المحل وركن الغاية(االركانالموضوعية)
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المطلب األول:
ركن الختصاص والركان الشكلية
ص،متمثل بالشكلالذيأوجبه
البدأن يكون القراراإلداريصادر من جهة ذاتاختصا 
القانون اتخاذه وفق الإلجراءاتالمتبعة ،وعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلب إلى فرعينعلىالنحو
اآلتي :
الفرع األول :ركن الختصاص
يعرفركناالختصاصبأنه"الصلحيةالتيتتمتعبهاالسلطة اإلدارية التخاذ إجراءما أ و
القيامبعملمن األعمال القانونية " ( )1فإنالسلطة اإلداريةالتستطيع اتخاذأيقرارإداريمالم
يكنهذاالقرارداخلضمنحدوداختصاصها )2(.
يصحيحاومشروعاإذاصدرممنيملكاالختصاصبإصدارهمن
وبالتالييكونالقراراإلدار 
أعضاءالسلطةاإلدارية،هذا ألنه إذا صدر القرار من غير مختصبإصدارهفأنه يكون مشوب
بعيبعدم االختصاص ،ومعرض الإللغاء والطعن فيه ،ويعتبرركناالختصاصالركنالوحيدمن
أركانالقراراإلداريالمتعلقبالنظامالعامحيثيحقللمحكمةأنثيرهمنتلقاءنفسهافيحالةتم
الطعنبهحتىلولميطلبهأحدممنيرتبلهمالقرارحقوقا )3(.
صصورتيناألولى تكون بعد االختصاص اإليجابي بأن يقوم مصدر
ويأخذ عدماالختصا 
القرارإصدارالقرارفياختصاصلميسند إليه ،أماالصورة الثانيةيكون عداالختصاصسلبيا

()1الزيدي،ناصر(.)1983سحبوإلغاءالق ارراتاإلداريةفيدولةالكويت،مطبعةجامعةالكويت،ط،1ص.360
()2العازمي،نوافطالل،مرجعسابق،ص .36
()3الجبوري،ماهرصالح،مرجعسابق،ص .151
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بأنيمتنعمصدرالقرارفيإصدارالقرارباعتقادهأنهاليدخلفينطاقاختصاصهفيحينأنه
داخلضمناختصاصه )1(.
ويفترض توافرعناصر لركن االختصاص عنداتخاذالقراراإلداريوهذه العناصرهي:
العنصرالشخصيوالعنصرالموضوعي،والعنصرالزماني،والعنصرالمكاني .
ويرادبالعنصرالشخصي في تحديد االختصاص باألفراد المسموح لهم دونغيرهم إصدار
المشرعإذاعهدإلىفردمعين
الق ارراتاإلدارية،وقدقضتمحكمةالعدلالعليابحكملهابأنه"أن ّ
باختصاصمافيجبعليههوأنيمارسهذااالختصاصدونمشاركةأحدفإذاأشتركمعهغيره
في إصدار القرار فأن من شأن ذلك إبطال القرار إذ قد يكون لهذه المشاركة أثرها في اتجاه
الرأي" )2(.
أمابالنسبةلعنصراالختصاصالموضوعييتعينوجوبصدورالقرارعنالجهةالتيتملك
المشرعلكل جهة إدارية اختصاص محدد ال
قانون ا التصدي لموضوعه والتقرير فيه حيث يحدد ّ
يجوز لها أن تتجاوزإلىاختصاص مقرر لجهة أخرى وإال كان قرارها معيبا،أما االختصاص
ي
المشرعلإلقليمالذيعلىالشخصمصدرالقرارأنيصدرق اررهاإلدار 
المكانيفأنيتمثلبتحديد ّ
المشرعفترةزمنيةيجوزمنخاللهااصدار
فيه(،)3واخي ارعنصراالختصا 
صالزمانيحيثحدد ّ
القراراإلداريتكون هذه الفترة بين بداية تعيين مصدر القرار في وظيفته وتاريخانتها ء

()1بسيوني،عبدهللاعبدالغني،مرجعسابق.158،
( (2قرارعدلعلياسابقارقم()1975/11لسنة،1975منشوراتمركزعدالة.
((3العازمي،نوافطالل،مرجعسابق،ص.72
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اختصاصه_( .) 1وسوف يقوم الباحث بالتطرقإلىعناصر ركن االختصاص عند الحديث عن
مشروعيةالقراراإلداري .
صفيظلاإلدارةاإللكترونيةومواكبة التطورالذي لحق
وبالنسبةلعناصرركناإلختصا 
ص الشخصي يلتزم مصدرالقرارالممنوحالصالحيةالقانونية
ت اإلدارية ،فوفقا لالختصا 
بالمعامال 
ص
إلداءمهامهوإصدارق اررات هإلكترونيامالميقضيالقانونبغيرذلك،أمافيمايتعلقباإلختصا 
صالزماني
الزماني،فإننظاماإلدارةاإللكترونيةتحددبسجالت خاصةتاريخبدايةاإلختصا 
ن أجهزة
ق الكامل بي 
ص المكاني ،وذلك لوجود التنسي 
ب اإلختصا 
ونهايته ،إالأنه يكاد يتالشى عي 
اإلدارةاإللكترونية )2(.
وبناءعلىماسبقفأنالباحثيرىأنهمنالضروريالتقيدبركناالختصاصوذلكلتجنب
وجود اختالط بينالق ارراتالصادرةبحقاألف ارد ،كماأنتطبيقفكرةالقراراإللكترونيالتخل
مستمرةفيظلنقلأعمالهاوتطبيقهالنظاماإلدارةاإللكترونية،
صالقائمةوال 
بالتزامقواعداإلختصا 
نكيفيةصدوره،
نموطنهوبصرفالنظ رع 
صواجبةبالنسبةللقرارأياكا 
وذلكألنفكرةاإلختصا 
ص بصورته (اإللكترونية)بأنه القرارالذي يعكس صالحية
ن اإلختصا 
ويمكن للباحث تعريف رك 
تاإللكترونيةوتمتعهابسلطةإصدارهفيشكلالوثيقة،وفقا لما
اإلدارةالتخاذقرارهاباإلجراءا 
تملكهاإلدارةمنوسائلتؤديإلىتحقيقذلك .

((1الذنيبات،محمدجمال،مرجعسابق،ص.209
( (2األحبائي،نبراسمحمد،مرجعسابق،ص.103-102
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الفرع الثاني :ركن الشكل
المرادبشكلالقرار اإلداري الصيغة أو الصورةالتييوضعفيهاالقرار اإلداري بغضالنظر
ي
عنطريقةالصورةسواءكانتكتابةأوتمتبالوسائلاإللكترونية،حيثيجبعلىالقراراإلدار 
أنيتخذمظه ارخارجيابأنتعلناإلدارةعنإرادتها وبالتالييصدرالقرار اإلداري ،بيدأنالقانون
قديفرضعلىاإلدارةأنتتبعشكل وإجراءاتمحددةعلىنحوأفضليمكنهامن اإلفصاح عن
إرادتهاويصطلحعليه(بقواعدالشكلواإلجراءاتبالقراراإلداري) )1(.
ي
يالقراراإلدار 
والجدير بالذكرأناإلدارةتلتزمباحترامالقواعدالشكليةواإلجرائيةف 
ى
اإللكتروني،مثلماهوالحالبالنسبةللقراراإلداريالتقليدي،تأسيساعلىأنانتقالالقرارإل 
ب
الواقعاإللكترونيالبدوأنيؤديإلىنقلكافةالقواعدواألحكامالتيتحكمهليسفيشكلهفحس 
بليشملكلأركانه )2(.
ث أناإلجراءات والشكلياتالتييتطلبهاالقانونإلصدارمختلفالق اررات اإلدارية
ويرى الباح 
كثيرةجداومتنوعةوتختلفمنحالةإلىأخرىومنالصعوبةاإلحاطةبها .

((1شطناوي،عليخطار،مرجعسابق،ص .297
( )2شبير،محمد سليمان (.)2015النفاذ اإللكتروني للقراراإلداري-دراسةتطبيقية مقارنة،رسالةدكتو اره،جامعة عين
شمس،القاهرة،ص.93
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المطلب الثاني:
ركن السبب وركن المحل وركن الغاية
باإلضافةإلىالركنين السابقين البد أنيكون القراراإلداريمشتمل علىركنالسببالذي
دفع اإلدارة أ و السلطةمن التخاذ هذاالقرار ،ال سيماأنههذاالقرارسوفيرتبأثرقانوني أال
وهو ركنالمحل،وذلك بهدف تحقيق الهدف من السعيالتخاذالق ارراتاإلداري ةالمتمثل بركن
الغاية،وعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلبإلىثالثةفروععلىالنحواآلتي :
الفرع األول :ركن السبب
بفي الق ار راإلداري إلى أنه " حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل اإلدارة،
عرف الفقه السب 
ض
ومستقلة عن إرادته ،تتم فتوحي له بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ ق ار ارما " ( ،)1ويعرفه البع 
اآلخرمنالفقهبأنهمجموعةالعناصرالواقعيةوالقانونيةالتيتسمحلإلدارةبالتصرفواتخاذالقرار
ب القرار اإلداري العديدمنالشروطأهمهاأنيكونموجودوقائم اومشروع ا وأن
اإلداري ( ،)2يسب 
يكونمحدداوحقيقي ا( ،)3وفيحالة مخالفة هذهالشروطيكونالقرارمعيببعيبعدمالسببوقد
ةبسلطنةعمان في المادة ( )8من قانون إنشاء المحكمة الصادر بالمرسوم
قضتالمحكمة اإلداري
ُ
ب
الا وقائما بذاته عن العيو 
ب صراحة ومستق 
ب السب 
السلطاني رقم  ،99/91وذلكعندماذكر عي 
ت
ب القرار اإلداري ،والتي تؤدي إلى عدم مشروعيته و الحكم بعدم صحته نص 
ى من عيو 
األخر 
ت
المادة()8منهعلىأنه"يتعينأنيكونسندالدعوىفيالدعاوىالمتعلقةبمراجعةالق ار ار 

( (1الطماوي،سليمان،مرجعسابق،ص .200
( (2الربيعي،سيف بن بخيت (.)2018تطور القضاء اإلداري عند رقابته على ركن السبب،بحث منشور عن محكمة
القضاءاإلداريبمحكمةالقضاءاإلداريبسلطنةعمان،ص.5

( (3الربيعي،سيفبنبخيت،مرجعسابق،ص8ومابعدها .
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ن أو اللوائح ،أو
اإلدارية ،عدم االختصاص ،أو عيبا في شكل القرار ،أو سببه ،أو مخالفة القواني 
الخطأفيتطبيقهاأوتأويلها،أوإساءةاستعمالالسلط ة" )1(.
أمافيمايتعلق بالقراراإلدارياإللكتروني،فإنهفيوضعهالحالياليمكنالقولبإمكاني ة
بالقرار،فهواليتمتعبالسلطةالتقديرية،وأسباب ه
جعلىتقديرأسبا 
البرنامجاإللكترونيالمبرم 
ج
محددةعلىسبيلالحصر،ولكنقدتتطوراألمو رمستقبال ويكون بإمكانالقرارالبرنام 
ت
بالتفكيراالصطناعي،أنيمارسمهاموصالحيا 
اإللكترونيإذاماتمالعملبهوفقأسلو 
بالقراراإلدارياإللكتروني )2(.
السلطةالتقديريةفيتقديرأسبا 
الفرع الثاني :ركن المحل
ي
إنمحلالقرار اإلداري هواألثرالمترتبعليهحاالا ومباشرةوه و الذييميزالعمل اإلدار 
عنالعملالماديالذيليسلهأثرقانوني.

()3

ويشترط في ركنالمحلأنيكونجائزقانون ا وأنيحثأث ارقانوني ا وأنيكونمشروع احيث
يتضحذلكمنخاللالتعريفاتالتي وضعهاالفقه والقضاء اإلداري بصرفالنظرعننوعاألثر
أمابتعديلهأوسحبهأوإلغاؤهأوتجديد .
ي
وبالنسبة للقراراإلدارياإللكتروني،فإنمحلهينطبقاليتغيرعنمحلالقراراإلدار 
التقليدي،خصوصاأنمحلالقراراإلدارياإللكترونييكوندائمامحددا،أيأنالوسيط

()1نصالمادة()8منقانونمحكمةالقضاءاإلداريالعمانيرقم( .)99/91
( )2عبدالعزيز ،عمار طارق ( .)2010أركانالقراراإلدارياإللكتروني،مجلةالقانون والدراسات والبحوثالقانونية،العدد

،20ص 30

( (3يعلي،محمدالصغير(.)2005الق ارراتاإلدارية،دارالعلومللنشروالتوزيع،الجزائر،ص.80
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اإللكتروني المبرمج ليس ل ه سلطة تقديرية في مجال اختيار محل القرار ،وذلكألنه مبرمج للقيام
بعملمعين )1(.
الفرع الثالث :ركن الغاية
يقصدبالغايةالنتيجةالنهائيةالتيتهدفاإلدارةالعامةإلىتحقيقهامنوراءإصدارالقرار
اإلداري_(،) 2أي الهدف الذي يدفع رجل اإلدارةتحقيقه عند اتخاذ القرار واألصل،أن تكون
المصلحةالعامةهيالغايةالتييستهدفهاالقرار اإلداري ،وإالكانمعيبافيغايته ،كمايوصف
هذاالركنبأنهاحتياطي أيأنالقاضي اإلداري اليلجأإليهإالعندماالتنصفهاألركاناألخرى
والعلةفيذلكأنركنالغايةركننفسيصعبالتنبؤبهوإثباته )3(.
ق نظام اإلدارة اإللكترونية من قبل اإلدارة أنيتم تحقيق الزيادة
ض من تطبي 
وبالتاليفأن الغر 
تالتيتملكها،وبذاتالوقتتصبحأكث ر
فيكفاءتها،لتصبحأكثرقدرةعلىالتعاملمعالمعلوما 
قدرةعلىتحسينالعالقةبينها وبينمتلقيالق ارراتالمتعاملينمعهابشكلأسرع،وأقلتكلفة )4(.
يألتمتهاألعمالهوبالشكتحقيق
ثأن الهدفمنبرمجةنظامإلكترون 
ويرىالباح 
ت أ و
ت اإلدارية بصرفالنظرعننوعها تقليدية كان 
المصلحة العامة ،فإن إصدار اإلدارة للق ار ار 
بأنتستهدفالمصلحةالعامةفيكلاألحوال .
إلكترونيةيتوج 


()1عبدالعزيز،عمارطارق،مرجعسابق،ص.25
( (2العقون،مرية،مرجعسابق،ص .8
( (3الذنيبات،محمدجمال،ص .217
()4األحبائي،نبراسمحمد،مرجعسابق،ص .11

36

الفصل الثالث:

انعكاس جودة القيادة على اتخاذ القرار اإلداري
أصبحت القيادةاإلدارية في عصر التصور والمؤسسات بشتى أنواعها واختصاصاتها سواء
كانتاقتصادية أو تجارية أو حتىمؤسساتالدولةالمحركالرئيسيأليمؤسسةتسعىلفرض
نفسهافيعصرالمنافسة،فلمتكنالحاجةإلىقيادةاستراتيجيةفعالةفيأيوقتمضىأهممن
الوقتالحالي،فأنهذاالوقتيفرضعلىقادةالمؤسساتأنيخلقواوعياإداريةوعملياتمتجددة
حيوية ،إنكلقائدإدارييواجهالعديدمنالتحدياتفي واقعالعملاليوميحيثالبدلهممن
تطوير قدراتهم على اإلدارة بشكل مثالي خصوصا في ظلازديادأهمية القيادةاإلدارية في
المؤسسات التي أثرت على منهجية الجودة الشاملة في إدارة المعلومات وذلك بهدف تمكين
المؤسسات من مواجهة هذه التحديات والتغييرات التي تجري في البيئة الخارجية،وبذات الوقت
حتىتتولىإدارةالبيئةالداخليةبكفاءةوفعاليةفالبدالتحكمفيالسلطةوالفاعلينفيالتنظيموفي
هذا السياق أشار ميشال كروزي على أنه " مركزية السلطة بعيدة جدا عن صانعي القرار الذين
سوفتأثرق ارراتهم وإنجازاتهمميداني ا والتقسيمالطبقيلألفرادإلى مجموعاتمتجانسةوفصلهاعن
بعضهاالبعضوفيكثيرمناألحيانعنطريقالحواجزالغيرسالكة وأخي ارتطويرقويموازية
حول منطقة الشك لذلك يجب التفاوض وكل هذا لم يدون في القانون الداخلي للتنظيمات
والمؤسساتبصفةرسمية"_( ،)1وعليهسوفيتمتقسيمهذاالفصل إلى مبحثينعلىالنحواآلتي:
المبحث األول:ماهيةجودةالقيادة اإلداريةالمبحثالثاني:دورالقيادةفيتطبيقمبادئإدارة
الجودة .
(  (1اشار اليهالنذير،عبدهللا ثاني (.)2010القيادة اإلدارية وعالقتها بمشروعاستراتيجيةاالتصال بالمؤسسة العمومية
االقتصاديةالجزائرية،رسالةماجستير،جامعةالسانية–وهران،كليةالعلوماالجتماعية،الجزائر،ص .2
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المبحث األول:
ماهية جودة القيادة اإلدارية
ح
الاواسعافياألوساطاإلداريةعلىالمستوىالعالمي ،ويعودنجا 
آثارمصطلحالجودةجد 
ق
هذاالمصطلحإلىالمبادئاإلداريةالتييرتكزعليها،فإناستثمارهفيقطاعاإلدارةالعامةيتحق 
من خالل المبادئ اإلدارية التي يقوم عليها هذاالمصطلح "الجودة" والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها
ق
في مختلفالقطاعات ( ،)1أمامصطلحالقيادةفيعني"عملية إنسانية تحفز العاملين نحو تحقي 
بمعقدمن القائد ،وجماعة العمل،
تخاصية شخصية ،ولكنها نتاج مرك 
أهداف التنظيم ،فهي ليس 
ت
أفردالمجموعةوامكانا 
ت ا
تورغبا 
نحاجا 
سوالتوافقبي 
وظروفالتنظيم،وتستهدفتحقيقالتجان 
تالتنظيمالذي ينتمونإليه"(،)2فالبدأنيكونالمديراإلداريأوالقائديمتلكصفات
واحتياجا 
تمكنهمنتشجيعوتحفيزاألفراد والجماعاتعلىالعملحتىيتمكنمنأتخاذأفضلالق اررات
اإلداريةبصرفالنظرعننوعالقرارسواءكانهذا القرارمتعلقبفردأيقرارفردي أو مجموعة
مناإلفرادحيثيكونالقرارالصادربحقهمقرارتنظيميوفق الماتم ذكرهفيالفصلالسابقمن
هذهالدراسة،وعليهسوفيتمتقسيمهذاالمبحثإلىمطلبينعلىالنحواآلتي :
المطلب األول :مفهوم جودة القيادة اإلدارية وأهميتها
المطلب الثاني :أنواع جودة القيادة اإلدارية ومبادئها

()1الخطيب،أحمد(.)2006اإلدارةالجامعيةدراساتحديثة،عالمالكتبالحديثة،األردن،ط،1ص.254
()2السلمي،علي(.)1987السلوكاإلنسانيفياإلدارة،مكتبةغريب،القاهرة،ص.223
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المطلب األول:
مفهوم جودة القيادة اإلدارية وأهميتها
إنمصطلح جودة القيادةالمستخدمفياإلداراتالعامةبهذا الوقت ،مصطلحمركببين كل
منالجودةوالقيادة،حيث تعتبر الجودة من المصطلحات التي نالت رواج ا كبي ار على مختلف
الثقافات،وتم المناداة بتطبيقها على مختلف المؤسساتواإلدارات،وكذلك الحال بالنسبة للقيادة
فأنهاعبارةعنعمليةالتأثيرفيالناسوتوجيههمإلنجازأهدافمعينة(،)1وعليهسوفيتمتقسيم
هذاالمطلبإلىفرعينعلىالنحواآلتي :
الفرع األول :مفهوم جودة القيادة اإلدارية
إناإلدارةالواعيةبالمؤسساتبكافةأنواعهاخاصةأ وعامة ،تهدفإلىتحقيقالجودةفي
ت التي تشير إلى الجودة في المؤسسات اإلدارية
أعمالها ،حيثتماستخدامالعديدمن مصطلحا 
ي
تلإلشارةإلىنجاحاإلدارةف 
نالمصطلحا 
تالكفاءةاإلنتاجيةوالفاعليةوغيرهام 
مثلمصطلحا 
بما
ثوفيممارسةمختلفالوظائف؛ لذاجاءمصطلحالجودةبمفاهيمشموليةتستوع 
األبحا 
عداهامنمصطلحات،ذلكألناإلدارةفيسعيهالتحقيقالجودةتتضمنكافةتلكالجوانب،ألنها
تلتحقيق الجودة،حيث يتم تفعيل هذه الجودة من خالل القيادة الفعالة بالمؤسسة
تشكلمتطلبا 
يكونالقائداإلداريقادرعلىأتخاذأفضلالق ارراتبجودةعالية .
أولا :تعريف الجودة اإلدارية
البدمنالتطرقلتعريفالجودةمنالناحيةاللغويةومنثماالصطالحية 

()1السامرائي،برهانالدين(.)2012دورالقيادةفيتطبيقأسسومبادئإدارةالجودةالشاملة،رسالةماجستير،األكاديمية
العربيةالبريطانيةللتعليمالعالي،اإلمارات،ص .101
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أ :من الناحية اللغوية
جودةا) بفتح الجيم وضمها أي صا ر
الجودة في اللغة تأتيمنالفعل جاد الشيء أي يجود ( 
ادبالكسرأييجيدكثي ار(،)1
وجودهأيضاتجويدا،وشاعرمجو ُ
جيدا،وأجاد الشيءويقالفجاد ّ
أجدتالشيءفجاد،
الجيد:نقي 
وجودةأيصار ّ
وقيل ّ
جيدا،و َ
ضالرديء،وجادالشيء ُجودة َ
ويقال :أجاد فالن في عمل ه
والتجويد مثله ،وقد جاد  َج َ
ودة وأجاد :أي بالجيد من القول أو الفعلُ  ،
تالشيء:أعددتهجيدا،واستجاد
تلهبالمال ُجودا،واستجد 
وج ْد 
أجود وجاد َ
و ّ
عملهجود َج ْودةُ ،
جيداأوطلبه َجّيدا.
الشيء:وجده ّ

()2

ب :من الناحية الصطالحية
عرف العديد من علماء اإلدارة الجودةاإلدارية بالعديد من التعريفات التي تهدفإلىنفس
الغاية حيث عرفها جون أوكالند بأنها " أنها الوسيلة التي تدار بهاالمنظمة لتطورفاعليتها
ومرونتهاووضعهاالتنافسي على نطاق العمل ككل "(،) 3كما عرفها جابلونسكي بأنها " تلك
الصفاتالمميزةلمنتج أو خدمةماالتييقرنالمستفيدبها قيمةهذه الصفاتبالجودة" ( ،)4كما
ي تؤدي إلى قدرتها
ت والخصائصللسلعة أو الخدمة الت 
يمكنتعريفهاأيضابأنها "مجموع الصفا 
مفترضة" )5(.
تمعلنةأ و 
علىتحقيقرغبا 
تالسابقة يرى الباحث أن الجودة عبارة عن ربط بين القدرة على تلبية
وبناء علىالتعريفا 
احتياجاتأفرادالمجتمع والخدماتالمقدمة بحيثتكونمناسبةلهموتحققرغباتهمبشكل مستمر،
ه.مختارالصحاح،دارالكتابالعربي،بيروت،ط،1ص.67
()1الرازي،زينالدين( )1423
()2ابنمنظور.)1994(،لسانالعرب،دارصابر،لبنان،ص .254
()3السامرائي،برهانالدين،مرجعسابق،ص .26
(4) jablonski. R. joseph (1991). Implementing total quality management, sandiego p: 130.
()5السلمي،علي(.)1999إدارةالجودةالشاملةومتطلباتالتأهيللأليزو،دارغريبللنشر،القاهرة،ص.18
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ث تنعكس
وتتغيرجودةهذهالخدماتوفق اللتطوراتالتيتصيبالجهاز اإلداري بالمؤسساتبحي 
بشكلإيجابيعلىالق ارراتاإلداريةوالذييعتبرالهدفاألساسيمنهاتحقيقمنفعةعامة .
ثانيا :تعريف القيادة اإلدارية
البدمنتعريفالقيادةاإلداريةمنالناحيةاللغويةومنثمالناحيةاالصطالحية 
أ :من الناحية اللغوية
القيادةمنالفعل قيدوقودأي حبليقادبهويقصدبهامهنةالقائد( ،)1ويقصدبهاأيض ابأنها
مصدر القائد فهو قائد وظهر من األرض يقود وينقاد ويتقاود،ويقال قيادة رأسهأي دبر أمره
بنفسه )2(_.
ب :من الناحية الصالحية
وضعتالعديد منالتعريفاتالمتعلقة بالقيادة حيثتم تعريفهاأنها"قدرةالفردفيالتأثير
ى
ب تعاونهم وحفزهم عل 
ص وتوجيههم وإرشادهم من أجل كس 
ص أو مجموعة من األشخا 
على شخ 
يسبيلتحقيق األهداف الموضوعة "( ،)3كمايمكنتعريفهابأنها
نالكفاية ف 
العمل بأعلى درجة م 
توذلكمنأجلدفعهمللعمل
األفردوالجماعا 
نخاللهاالتأثيرعلىسلوك ا
"هيالعمليةالتييتمم 
برغبةواضحةلتحقيقأهدافمحددة"(،)4وعرفهاالفقيهاإلداريدودين بأنها"العمليةاإلدارية

((1حمودي،صبحي(.)2001المجندفياللغةالعربية،دارالمشرق،لبنان،ط،2ص.479
()2أبنمنظور،مرجعسابق،ص.371
()3المغربي،كمال()1995أساسياتفياإلدارة،دارالفكرللنشروالتوزيع،سوريا،ط،1ص .163
( (4سالم،فؤادالشيخ(.)1994المفاهيماإلداريةالحديثةمركزالكتباألردني،األردن،ط،4ص.185
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التييتممنخاللهاالتأثيرعلىسلوكاألفرادوالجماعاتوبهدفدفعهمللعملبرغبةواضحةمن
اجلتحقيقأهدافتنظيميةمحددة" )1(.
وعليهيمكنتعريف جودة القيادةاإلدارية من وجهة نظر الباحث بأنها القدرة على تسيير
مجموعة من األف اردأ والجماعات للقيام بعمل معينأوتقديم خدمةلتلبية احتياجات المجتمع
هموإبرازنقاطالقوةلديهمعنطريق القائداإلداري،وذلك
بأفضل صورة ،وذلكمنخاللتحفيز 
لتحقيقمصلحةعامةوبالتاليتعودبالنفععلىالجميع .
ثالثا :عالقة جودة القيادة باإلدارة
يمكنبيانالعالقةبينالقيادة واالدارةوذلكمنخاللعالقتين األولىكوناإلدارةجزءمن
القيادةوالثانيةكونالقيادةجزءمناإلدارةعلىالنحواآلتي:
أ :اإلدارة جزء من القيادة
إن فكرةالقيادةال تولد مع اإلنسان وإنما يمكن اكتسابها والعمل على تطويرها؛لذا ظهرت
نظرياتالقائدالمولود أو القيادةالمولودةبالفطرة ،ومنهذاالمنطلقأصبحتالقيادةلهانظريات
ت،وبذاتالوقتيمكنتنميتهابالخبرةوالممارسةعلىأساساعتبارأنهامكتسبة(،)2
ووسائلوأدوا 

والجديربالذكرأنالقيادةدائماماتكونفيقمةالهرماإلداريوأساسهاالتعاملمعالمواقعاإلدارية
مباشرا بالسلطةفهيالتعمل إالفي ظلإجراءات
طا
والقيادية،خصوص ا أن اإلدارة ترتبطارتبا ا
ا
محددةوقوانين،ألنطبيعةالقيادةتهتمبالتشجيعوالتحفيزللعاملينوذلكمنخاللخلقبيئةعمل

تتالءم معهمأمافيمايتعلقبالقائد اإلداري فأنهيعملعلىالتنظيم واإلشرافعلىالعملالقائم،
جامعةجدارا،

( (1القواسمة ،فريدمحمد( .)2019أثرالقيادةاإلداريةفيتطبيقمبادئإدارةالجودة الشاملة ،بحث منشور ،
األردن،ص.261

((2النذير،عبدهللاثاني،مرجعسابق،ص.29
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وليسلهصالحيةفيتغييرطبيعةالعمل وإنمايملكصالحيةتوظيف الوسائل واألساليبلتحقيق
أفضلاألهدافوتحقيقالمنفعةالعامة )1(.
ب :القيادة جزء من اإلدارة
حتى يتماعتبارالقيادة جزء من اإلدارة وفقاَ لبعض علماء اإلدارة يفترض أن يكون المدير
اإلداري مهماكانموقعهفيالهرم اإلداري قائداخصوص اعلىاعتبارأنوظيفةالقيادةهي
احدةمنالمسؤولياتوالواجباتالملقىعلىعاتقالمدير،حيثيعتقدبعضفقهاءعلماإلدارةأن

و
جوهراإلدارةهوالقدرةعلىصناعةالقراربكلاألشكا ل،باإلضافةإلىأتباعأفضلالسبللتحقيق
المهاموالقيامبالتنسيقوالتخطيطوالتنظيم(،)2حيثذكركالامنالفقيهان(كيليكوأيرويك)واجبات
المدير التنفيذي وجمعاها بكلمة ( )Posdcorbوذلك من خالل نسب كل حرف من الكلمةإلى
واجبمنواجباتالمديرالتنفيذيبحيثيقصدباألحرفمايلي :
) :Pالتخطيط)) :Oالتنظيم)) :Sالهيئ ة( ) :Dالتوجيه)) :Cالتنسيق)) :Rاالبالغ) 
(:Bالموازنة) .
ح
كمايقولعلماءاإلدارةبأنالمديراإلداريهوالقائدإالأنهبذاتالوقتيتماستخداممصطل 
المديرالتنفيذيوذلكألنالفرقبينكلمةمديروقائدليسكبير ،إالأنهيوجدجانبمنالعلماء

يقولون أن المدير ليس صانعقرار،وإنما هو من يقوم بعملية التنظيم واإلشراف وفقا للسياسة
المتبعةفيالمؤسسة،والعكسصحيحفالقائدهوصانعالقرار )3(.

()1موسى،محمد(.)1984اإلدارةالتعليمة،دارالعالمالعربي،مصر،ط،1ص.141
( (2النذير،عبدهللاثاني،مرجعسابق،ص.30
( (3كاللدة،محمود()1997القيادةاإلدارية،دارالزهران،األردن،ط،1ص .32-31
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وبرأيالباحثفأنهيتفقمعالجانبالذيأخذبأنالمديرهوالقائدالسيماأنالمديريتوجب
عليهاإلشرافعلىالعاملينلديهوتوجيههم واتخاذالق ارراتبحقهمومشاورتهمفيبعضالمسائل
المتعلقةبالمنفعةالعامةمنأجلالوصول إلى القرار اإلداري األمثلومايؤكد رأيالباحثأنهمن
الممكنيكونالمديرقائدامنخاللالتجربةالعمليةفيبعضالمسائلحيثإذاكانالمديريملك
صالحياتممنوحةلهوفق اللقانونيحقله اتخاذ وإصدارالق ارراتويعتبربهذهالحالةقائديقوم
بصنع القراراإلداري،وذلك باالستنادإلىركن االختصاص الذي يعتبر ركن أساسي في اتخاذ
الق اررات اإلدارية فأن المدير اإلداري ال يستطيع اتخاذ أي قرار إداري ما لم يكن هذا القرار داخل
ضمنحدوداختصاصه(،) 1والجدير بالذكر هنا حتى يتماتخاذقرار إداري في قضية معينة
ةيتوجبأنيتوافربهاعناصرأساسيةهي )2(:
مطروحةأمامالسلطةاإلداري 
 :1وجود مشكلة تتطلب حل أو عدد من الحلول التي تتناسب مع طبيعتها:منالبديهيأنهيوجد
مشكلةتحتاجإلىحلإداريوقانونيسليم،ألنهمنغيروجودمشكلةاليوجدمبررلقيامالسلطة
اإلداريةباتخاذقرارإداري .
 :2وجود بدائل للحلول المتخذة أو المحتمل اتخاذها :ال بد مناتخاذأكث رمن حل للمشكلة
المعروضةأمامالسلطة اإلداريةبحيثإذافشلأحدالحلوليتمتطبيقالحلاألنسبمنضمن
الحلولالبديلةاألخرى .
يتقلل
 :3وجود متغيرات متجانسة ومتباينة:إنالتغييراتالمتجانسةالتيتطرأعلىالقراراإلدار 
منالتعقيد،وبالتالييتمالوصولإلىقرارإداريسيلمبشكلأسهلوأسرع .

()1لطفاأنظرإلىص30منهذهالدراسةالمتعلقةبركناالختصاص.
( (2النذير،عبدهللاثاني،مرجعسابق،ص.124-123
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ي
 :4وجود أهداف وغايات يتم تحقيقها من خالل القرار اإلداري:أنالهدفمناتخاذالق ار راإلدار 
ثتعتبر هذه الغاية مقياس لمدى صحة الق ارراتاإلدارية المتخذ
هو تحقيق غايةمعينة بحي 
ودقته )1(_.
الفرع الثاني :أهمية القيادة اإلدارية وخصائصها
أولا :أهمية القيادة اإلدارية
إنللقيادةأهمية كبيرة فالبدمن وجودهافي المؤسساتالعامة خصوصاانالق ارراتاإلدارية
التي يتماتخاذهاتتعلق بالمصلحة العامة من جهة وبالعاملين بالمؤسسة من جهة أخرىوتكمن
أهميةالقيادةفيمايلي )2(:
:1تعتبرالقيادةعبارةعنحلقةربطبينكلمنالمؤسسةوالعاملينبها .
:2تمثلالقيادةقدرةالمؤسسةعلىتحقيقاألهدافوالغايات .
:3تعميمالقوىاإليجابيةفيالمؤسسةوبالتاليإضعافالجوانبالسلبيةبقدراإلمكان 
:4السيطرةعلىالمشكالتالتيتطرأووجودحلولمثاليةواتخاذالق ارراتالالزمةبشأنها .
:5مواكبةالتغييراتالمحيطةبالمؤسسةوتوظيفهابشكليخدمأهدافالمصلحةالعامةحيثتبرز
أهمية القياد من خالل الدور الذي يقوم به المديراإلداري(القائد) في الجوانب التنظيمية داخل
المؤسسةالعامة،وذلكمنخاللبيانقدرتهعلىقادةالعاملينوتحفيزهمعلىالعمل .
ي والتنظيمي،
كماتبرزأهميةالقيادة اإلداريةفيالجانباإلنساني وليسفقطالجانب اإلدار 
وذلكمنخاللمجالالعالقاتاإلنسانيةبينالقائداإلداريوالعاملينعلىالتفاهمالمتبادل )1(.
()1كاللدة،محمود،مرجعسابق،ص.255
()2يحتي،امال()2016القيادةاإلداريةواإلتصالفيالمؤسسةدراسةحالبمؤسسةبنطالمغنية،رسالةماجستيروجامعة
أبيربكربلقايد،الجزائر،ص .4
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ثاني ا :خصائص القيادة اإلدارية
يمكنحصرالخصائصالتيتتمتعبهاالقيادةاإلداريةبمايلي )2(:
 :1إن القيادةعبارةعننشاطوحركةألنالقائديتعاملمعأشخاصلديهمقدراتجسميةوعقلية
ووجدانيةفأنالقائدالناجحهوالذييوجههذهالقدراتتوجيهابناءبحيثيحققأفضلاألهداف
ت .
دونأنيحبطهذهالقد ار 
مباشرا باألفراد والجماعاتبغية تحقيقهدف مشترك تسعى
:2القيادةبشكل عام تؤثر تأثير
ا
ض .
لتحقيقهوالتأثيرعادةايأتيعنطريقالمناقشةواإلقناعالعنطريقاألم رالفر 

الجماعة
 :3في حالة األهداف المشتركة التي تصب بمصلحة الجماعة يجب على القائد أن يبعث روح
نبيناألفرادحيثأنالقيادةبمضمونهاعبارةعنتعاونبينالقائدوالجماعة 
التعاو 
:4القيادةهدفحيويوعليهفأنواجبالقائدأنيحفزاألفرادحتىينشطواألجلتحقيقاألهداف
المطلوبةمنهم .

المطلب الثاني:
أنواع جودة القيادة اإلدارية ومبادئها
تتعددانواع جودة القيادةفمنهاماهورسمي ومنهاماهوديمقراطيينشأعنسلطةمختصة
وذلكباستخدامأساليبمتنوعة ،وألجلتطبيق القيادةاإلدارية بأي مؤسسة البد منااللتزام
بمجموعةمنالمبادئ،وعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلبإلىفرعينعلىالنحواآلتي :

()1كنعان،نواف(.)2009القيادةاإلدارية،دارالثقافةللنشروالتوزيع،األردن،ص.115-114
()2يحتي،امال،مرجعسابق،ص.9
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الفرع األول :أنواع جودة القيادة اإلدارية
تنقسمالقيادةاإلداريةإلىقسمين وذلك من حيث السلطة التيتتخذها ،وكذلك منحيث
االساليبالتييتماتباعها .
أولا :من حيث السلطة
أن اإلدارة عنداتخاذها قرار متمثالا بالقيادةأما أن يكون صادر عن قيادة رسميةأوغير
رسميةوفقالمدلولينالتاليين :
أ :القيادة الرسمية
هيالقيادةالتي تستمد سلطتها في المنظمة من خالل التنظيمالرسمي وعالقته المتداخلة
حسب طبيعة االرتباطات والمسؤولياتاإلدارية المتمثلة في خطوط الهيكل التنظيمي( ،)1وهي
ن التي تنظم أعمال المنظمة ،فالقائد اإلداري الذي
القيادة التي تمارس مهامها وفق اللوائح والقواني 
ن سلطاته ومسؤولياتهمحددة من قبل مركزه الوظيفي والقوانين
يمارس مهام ه من هذا المنطلق تكو 
واللوائحالمعمولبها )2(.
ثأنالجانب اإلشرافيوالتنظيمي يلعبدو ارمهما في إدارة أنشطة المنظمةال
ويرىالباح 
سيما أنالمديرفيها يعتب رالقائدالذي يقوم بممارسة الوظائفاإلداريةتجاه جماعة من األفراد
يهيكلالمنظمة،سواءكانالمديرالتنفيذي
العاملينوبالتاليهذاالمديريمثلالمستوىالتنظيميف 
للهيكلكاملأومديرقسممعين .

( (1يحتي،امال،مرجعسابق،ص .6
(http://biala.50webs.com/page_mana/manag_02.htm(2تاريخالزيارة .2021/7/25،
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ب :القيادة غير الرسمية
ىالقيادةغيرالرسميةفيمواقفاجتماعيةنتيج ةللعالقاتاالجتماعيةالقائمةبيناألفراد
تتجل 
مثل السمات الشخصية والمؤهالتأواإلمكانات المتراكمة التي يمتلكها هؤالء األفراد إذا يكون
الجانبالرسميغيرمتوفروالتوجدصفةإلزاميةفيهمنالقيادةويساعدعلىظهورهذاالنوعمن
القيادةطبيعةاألفرادواختالفقابليتهم ،ومكانتهماالجتماعيةوأدوارهمالعملية )1(.
ي عبارةعن حصيلة عالقاتاجتماعية
ث فإنالقيادةغيرالرسميةه 
ومن وجهةنظرالباح 
س
ث تقومعلىأسا 
وخبراتمكتسبةمنالعمل أو الظروفالمحيطةبالشخصالمدير(القائد)بحي 
منحالثقةللمديرالقائدعلىأنتتوافرفيهمؤهالتشخصيةأومهنيةتؤهلهللدفاعأوالتعبيرعن
مصالحالجماعة .
ثانيا :من حيث أساليب القيادة
تتعددأساليبالقيادة وسيتمذكرهاعلىالنحواآلتي :
تاإلنسانيةالسليمة
أ :القيادة الديمقراطية :هذااالسلوبمناساليبالقيادةالتيتعتمدعلىالعالقا 
بينالقائد ومرؤوسهحيثيقومالقائدهنابالمشاركة والتعاونوتبادلاآلراءمعالجماعةالتييعمل
معها.
حه و
نيتركالقائدسلطةاتخاذالقرارعلىالعاملينمعه،ويصب 
ب :القيادة غير الموجهة :وهيأ 
ت ثقافية وعلمي ة
ب عندما يتعامل القائد م ع أف ارد ذوي مستويا 
في حكم المستشار وينجحهذا األسلو 
توالجامعات .
ثوالدراسا 
تاألبحا 
عاليةكماهوالحالفيمؤسسا 

( (1يحتي،امال،مرجعسابق،ص .7
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الفرع الثاني :مبادئ جودة القيادة اإلدارية
تعددتالمبادئالتي تم استخدامها في جودة القيادةاإلدارية إال أنه تم االتفاق على تحديد
المبادئالتيتستندإليهاإدارةجودةالقيادة .
الفعالة هي عملية ابتكار الرؤية البعيدة ،وصياغة األهداف ،ووض ع
أولا :القيادة الفعالة :القيادة  َّ
ق
ضالهممللعملمنأجلتحقي 
االسترتيجيات،وتحقيقالتعاون،والتأثيرفياآلخرين،واستنها 
ا
األهداف )1(.
ت
القرار 
ىاتخاذ ا
ثاني ا :اتخاذ القرار على أساس الحقائق :إناالعتمادعلىالحقائقيدفعإل 
ق
الفعالةواإلدارةغيرالفعالة،وماهوإالانعكاسللفار 
الناجحة،وهذايكشفعنالفرقبيناإلدارة َّ
القررالسليموعدمقدرةالثانيةعلىاتخاذه .
بينقدرةاألولىعلىاتخاذ ا
ثالثا :التخطيط الستراتيجي
اإلسترتيجية،
إنوضعخطةشاملةتعتمدعلىرؤيةورسالةوأهدافاواسعةسيمكنمنصياغة ا
البرمج في ضوء تحليل معمق للبيئة الداخلية والخارجية باعتماد
ت و ا
ومن ثم تسهل وضع السياسا 
ض وضع
ص والمخاطر في البيئة الخارجي ة لغر 
تحليل نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية والفر 
الخططالشاملةبالشكلالذييوفرقابليةدعمللميزةالتنافسيةللمؤسسة )2(.
ب تحسينا
ت عملية ثابتة ،فالجودة تتطل 
رابع ا :المشاركة والعمل الجماعي :إن تحقيق الجودة ليس 
التزما
بمشاركةقويةمنقبلالعاملين،و ا
تتستوج 
توهذهالتحسينا 
توللعمليا 
مستمرللمدخال 
ا

()1المقيد،عاهد(.)2006واقعالممارساتاإلشرافي ةللمشرفينالتربويينبوكالةالغوثبغزةفيضوءمبادئالجودةالشاملة
وسبلتطويره،رسالةماجستير،غيرمنشورة،الجامعةاإلسالميةبغزة،ص.96

( (2السامرائي،برهانالدين،مرجعسابق،ص .82
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األفرد،هومايعولعليه،
مؤسسياشامالا،فجهودمجموعالعاملينفيالمؤسسة،وليسجهود ا
ي المؤسس ة مناخاتنظيميا يشج ع ويركز بشكل مستم ر
ن ف 
ط حينما يخلق المديرو 
فالجودة تتحقق فق 
ت )1(.
علىجودةالمنتجا 
خامس ا :التركيز على رضا المستفيد :المستفيد هو الموجه في إدارة الجودة ،وهنا ال تقتصر كلمة
المستفيدعلىالمستفيدالخارجيالذييحددجودةالمنتج،بلتمتدكلمةالمستفيدإلىالمستفيد
ن
األطرفالذي 
توبيئةالعمل،ولكونهم ا
األفردوالعمليا 
الداخليالذييساعدفيتحديدجودة ا
نبتقديم  الخدمة،ويشكلاهتماماإلدارةالعليابالمستفيدالداخليبوصفهالفردالذييعتمد
يقومو 
تعم ل
ياألقساماألخرىفيالمؤسسةضرورةمنضروريا 
تالعامليناآلخرينف 
علىمخرجا 
ن
الجودة ،ألن عدم االهتمام بالمستفيد وإغفال اإلدارة العليا له وعدم وصول التغذي ة العكسية له ع 
تونتائجاألعمالالتييقومبهاسيشكلعوائقكبيرةتقفأمامتحقيقالرضا )2(.
العمليا 
سادس ا :التحسين المستمر والتميز
ت العمل في المؤسسة،
ت مستمرة على كافة مجاال 
إن التحسين المستمر يعني إدخال تحسينا 
ق إدارة الجودة
ح عمليات تطبي 
ب ضروري لنجا 
ت والتكيف معها ،فه و مطل 
التغير 
من أجل مواكبة  ا
()3

ثيتماإلتيانبالجديدواألفضلوتحقيقالتمييز.
حي 

((1الخطيب،أحمد،مرجعسابق،ص.256
( (2السامرائي،برهانالدين،مرجعسابق،ص .84
( (3المقيد،عاهد،مرجعسابق،ص.98
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المبحث الثاني:
دور القيادة في تطبيق مبادئ إدارة الجودة
بآخرينفهيالعالقةالقائمة
القيادةعمليةتتميزبفاعليةمستمرةوهيتعبرعنعالقةالشخص 
األفرد
مباشر على سلوك  ا
تأثيرا  اا
بين المدير والعاملين والتي بواسطتها يمكن لهذاالمدير أن يؤثر  ا
لقرارته،إذ أن جوهرالقيادةيعودإلى
تالضروري ة ا
نمعهوأنيعطيالمعلوما 
الذينيعملو 
ب تغيير متواصل في خططها وسياساتها
ف القضية أو الحالةالتيتتطل 
االستمررية في تغير ظرو 
ا
وكذلكاإلنساننفسهفهوفيتغيرمستمرفسلوكالفرديتغيردائماخاللحياتهوهذاالتغيريجعل
من الضروري أن يكون هناك تعديل في العالقة بين المدير والعاملينمعه ،وعليهسوفيتمتقسم
هذاالمبحثإلىمطلبينعلىالنحواآلتي :
المطلب األول :متطلبات تطبيق إدارة الجودة
المطلب الثاني :إدارة الجودة الشاملة والقيادة
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المطلب األول:
متطلبات تطبيق إدارة الجودة
إن تحقيق جودةاإلدارة داخلأيمؤسسةالهدفاألساسيمنهاتقدمأفضلخدمةللمنتفعين
وتحقيقالمصلحةالعامة ،وفيسبيلذلكالبدمنتوافرمتطلباتاإلدارةوعليهسوفيتمتقسيم
هذاالمطلبإلىفرعينعلىالنحواآلتي :
الفرع األول :المفاهيم األساسية للتطبيق الناجح إلدارة الجودة
تشيردراساتالباحثينفيمجالاإلدارةإلىوجودستةمفاهيميتطلبتوافرهافيجودةاإلدارة
الناجحةوهي )1(:
ىأسفلالمنظم ة
التزمومندمجةفيكافةاألعمالوذلكلتقدمالدعممنأعلىإل 
.1إدارةلديها ا
بصورةمستمرة .
تللعميلالداخليوالخارجي .
.2محوراهتمامثاب 
.3اإلندماجواالستخدامالفعاللكافةالعاملين .
تاإلداريةواإلنتاجية .
.4التحسينالمستمرلكافةالعمليا 
.5التعاملمعالموردينكشركاء .
ت .
.6وضعمعاييرومقاييسلألداءلكافةالعمليا 
الفرع الثاني :أهمية تطبيق الجودة اإلدارية
تكمنأهميةتطبيق جودة اإلدارةفيالمؤسساتبشكل عامسواءكانتمؤسساتعامةتهدف
إلىتقديمخدمةمعينةلصالحالعامأومؤسسةخاصةتختصبنوعمعينمنالخدماتبمايلي :

((1السامرائي،برهانالدين،مرجعسابق،ص140ومابعدها .
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أولا :تحقيق الميزة التنافسية
أن نجاح جودةاإلدارةيتحقق من خالل التنافس بين المؤسسةوغيرهامن المؤسسات فأن
المؤسساتالعامةتحققميزةالتنافسعنطريقتقديمأفضلخدمةللمجتمعفأنتحقيقهذهالميزة
يتوقفعلىثالثةعواملهي )1(:
ت
أ:درجةتميزالكوادرالمتاحةمنالقادةوالعاملينالذينيعتمدعليهمفيبناءوتدعيمالعالقا 
المستمرة .
كمايرهامقدمها .
ا
ب:مستوىالجودةللخدماتكمايقرهاالمجتمعمتلقيالخدمة،وليس
ج :التكنولوجيا المعلوماتية المرتبطة بإنتاج وتقديم الخدمة للمجتمعالمحلي ،واستخدامهم لها ،ويرى
الباحث فيما يتعلق بهذا العامل ونظ ار لتطور المستمر في عمليات اإلدارة البدمن إدخال
التكنولوجياالحديثةبحيثتنعكسإيجاباعلىالمصلحةالعامة .
ثانيا :تطوير مستوى جودة الخدمة
تشيرالدراسات إلى وجودخمسةمحدداتأساسيةيجبتوافرهاحتىيرفعمنمستوىالخدمة
المقدمة ،وبرأيالباحثأنبعضهذهالمحدداتقدالتتوافرفيالمؤسساتالعامةالسيماأنهفي
بعض األوقات قد يتم التراخي والتعقيد في اإلجراءاتاإلدارية خصوص ا أن الفئة المستهدفة من
تقديمهذهالخدمةقدتطالمجتمعبأكمله،فأنأهمهذهالمحدداتهي )2(:
تبهابشكليم ّكنمناإلعتمادعليها
أ:الثقة:وهيقدرةالمؤسسةعلىأداءالخدمةالتيوعد 
بدرجةعاليةمنالصحةوالدقة .
( (1السامرائي،برهانالدين،مرجعسابق،ص .144
((2السامرائي،برهانالدين،مرجعسابق،ص .145
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تالماديةالمتاحةلدىالمؤسسةالخدمية،
ب :الجوانب الملموسة:ويشيرإلىمظهرالتسهيال 
ت،وأدواتووسائلاإلتصالمعهم .
والمعدات،ومظهرالعاملينمعمتلقيالخدما 
ج:االستجابة :ويشير إلى استعداد المديرين والعاملين في أن يكونوا بشكل دائم في خدمة متلقي
ىأداءالخدمةلهمعنداحتياجهملها .
وقدرتهمعل 
ت ،ا
هذهالخدما 
ثالث ا :استقطاب وتشغيل الكوادر المتميزة
تتتوقفبدرجة
يرى الباحث بأننجاحوفعاليةالمؤسسات العامةالعاملةفيمجالالخدما 
الفعال
كبيرةعلىمدىنجاحهافياستقطا 
بوتشغيل وتنميةكوادرمتميزة،قادرةعلىالتنفيذ َّ
للمؤسسة.
رابع ا :أسس تطوير الخدمات
تالتي
اإللتزمبإنجازهالتتمكنأيمنظمةمنتطويرالخدما 
هناكخمسةأمورالبدمن ا
بوالكفاءات
تقدمهاوهي:تحديددو رالخدمة،والمنافسةمنأجلالحصولعلىالمواه 
واستخدامها،والتركيزعلىروحالجماع ةفيالخدمات،والسعينحوالمصداقية،والتميزفيتحديد
ت .
وعالجالمشكال 

المطلب الثاني:
إدارة الجودة الشاملة والقيادة
ثعالقتهابإدخالوتنفيذإدارةالجودة،كماتعتب ر
إنالقيادةتعتبرمهمةوضروريةمنحي 
القيادة الفعالة الموجهة للهدف مطلباأساسيا الستمرار عملالمؤسسةبشكلمثالي وللتعرف على
إدارةالجودةوالقيادة،سوفيتمتقسيمهذاالمطلبإلىفرعينعلىالنحواآلتي :
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الفرع األول :التطور الستراتيجي ومكافأة تحسينات الجودة
إنقيادةبرنامجإدارةالجودةالشاملةتتطلبتحديدرؤيةمعينةبحيثيستطيعكلفردأن
يفهمها،ويتحقق ذلك من خاللوضعأهداففرعية يفترضمنالموظفينأوالعاملين تحقيقها
واقعيا ،كمايجب وضع األهداف ضمن جدول عمل زمني محدد ،والذي يشكل جزءا من الخط ة
اإلسترتيجية ،وبالتالييمكنتسهيلمتابعةالتقدمفيتحسينالجودةباختيا رعددمحددمن
ا
تاألساسية ،والجديربالذكرهناأنهيتوجبعلى قائدالجودة أو المديرالمسؤولأنيتأكد
المؤشر 
ا
المؤشرت ،ومن المهم استغالل التغذية العكسية من
ا
لمرقبة هذه 
ت واضحة وثابته  ا
إجرءا 
من وجود  ا
نالجودةحقيقي ة
حعمليةتحسي 
بوإعالمالموظفينبالنتائج،حتىتصب 
المرقبةبشك لمناس 
ت ا
إجرءا 
ا
بالنسبة لهم ( ،)1أمافيمايتعلقبمكافأةتحسيناتالجودةفإن المكافأة تتخذ العديدمن األشكال فقد
تتقدير،أوترقيات،أوحتى زيادات مالية سواء كانت لمرة واحدةأو
تكون على شكلشهادا 
ج
ص الذين حققوا نتائ 
ص أو األشخا 
ن الشخ 
تضاف بشكلمستمرعلىالراتب أ و تقديم إعالن ع 
ت شخصية بقد ر
متميزة فيعملهمبهذهالمؤسسة ،وتجدراإلشارة إلى أنه من المهم جعل المكافآ 
اإلمكان حتى يشعر الموظف بالرضا الفردي ،وبالتالي زيادةالمنافسةبينالموظفينلتحقيقأفضل
خدمة )2(.
الفرع الثاني :مدى استفادة الموظف من الجودة باعتبارها جزء من القيادة
ن
ب النظر إلى تحسي 
ي المؤسسة ،ويج 
أن الحصول على جودة أعلى سوف يفيد جميع موظف 
الجودةمنخاللالحصو لعلىرضاأكبرلمتلقي الخدماتوالمديرين ،وعلي هسوف تستمر
المؤسسةألطولفترةممكنةفي حال كانت مؤسسة خاصة أما في األوضاع التي تكون بها
(1) Elizabeth Wolfe Morrison (1996). Organizational Citizenshep Behavior as a Critical Link
between HRM Practices and Service Quality, Human Resources Management, Vol.P.494–495.
((2السامرائي،برهانالدين،مرجعسابق،ص .164
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يقدمها
المؤسسة حكومية أي عامة فأنها سوف تستمر بكل األحوال إال أن جودة الخدمة التي ّ
ى
ى الموظفين أن يفهموا أن وظائفهم تعتمد عل 
ب عل 
الموظفينقدتنعكسسلب اعلى أدائهم ،ويج 
بقاءالمؤسسة )1(_.
ال
متربطان و
بناءعلىكل ماسبقذكره ،يتضح أن القيادة وادارة الجودة مصطلحانإداريان  ا
و ا
ي
ض،كماأنهاليمكناعتبارعمليةالجودةأنشطةمنعزلةعنباق 
يمكنفصلهماعنبعضهمالبع 
أعمالالمؤسسة،بلتشك لجزءاضروريامنأعمالهاويمكن النظرإلىالجودة والقيادةمن
ن الجودة بدون قيادة فعالة ومناسبة ،أما ناحي ة الثانية
ال يمكن تحسي 
ناحيتين ،فمنالناحية األولى  
نالجودةوسيلةمنوسائ ل
يأ 
تالمؤسسةيعن 
فإنحقيقةاعتبارالجودةجزءمتكاملمنعمليا 
قأهدافالمؤسسةاألساسية .
إدارتهاوقبلكلشيءفإنالجودةتعتبروسيلةلتحقي 



( (1رضوان،عبدالفتاح(.)1994استراتيجياتالتسويق،دوندارنشر،طنطا،ص.235
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الفصل الرابع:

أثر الق اررات اإلدارية المشروعة والغير مشروعةعلى جودة القيادة
ال
تعتبر الق ارراتاإلدارية بصفة عامة أكثر مرونةوسهولة مناألعمالالقانونيةاألخرى ،
سيما أن الق ارراتاإلدارية تخضع لقواعد تختلف عن القواعد التي تنظمها القوانين الخاصة،فأن
الق ارراتاإلدارية التي تصدرها السلطة العامة تهدفإلىحسن سير المرافق العامة،هذا ألن
المرفقالعام والذييعتبرمرجعأساسيفيقواعدالقانون اإلداري الحديثيقوم علىأسسثابتة
وهيدوامسيرالمرفقالعامبانتظام واط ارد ،وقابليتهللتغير والتبديلفيكل وقت ،والمساواةبين
المنتفعينبه .
ومنالمتصورأنيكونالقرار اإلداري الصادرعنالسلطة اإلداريةمشروعبأصلهووصفه،
وقديكونغيرمشروعممايرتبأثا ارسلبيةوإيجابيةعلىجودةالقرار،فأنمبدأمشروعيةأوعدم
ي ومايتصلبهمن نتائجومايترتبعليهمناستثناءاتقدتؤثرفيجودة
مشروعيةالقرار اإلدار 
هذاالقرار وبالتاليقديتعرضالقرار إلى السحب أو اإللغاء أو التعديلوعليه ،وعليهسوفيتم
تقسيمهذاالفصلإلىمبحثينعلىالنحواآلتي :
المبحث األول :مشروعية القرار اإلداري
المبحث الثاني :عدم مشروعية القرار اإلداري
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المبحث األول:

مشروعية القرار اإلداري
األصلفيالقراراإلداريأنيصدرمشروعمكتملاألركانالتيوضحهاالفقهاإلداري وهي
ب ،وأنيكونغيرمخالفللقانون ،وعلىهذااألساسفأن
ص الشكل والمحل والسب 
ركن االختصا 
مشروعيةالقرار اإلداري تعتبرركيزةأساسيةاليمكنتجاوزهاعندقيامالسلطةالعامة باتخاذ أي
من ق ارراتها،السيما أناختاللأي ركن من أركان القراراإلدارييؤديإلىعدم مشروعيته،
وبالتاليإلحاقالضرربالمصلحةالعامة ،ويعكس انطباع سلبيعن جودةالق ارراتالتيتصدرها
السلطة،وبناء علىأهميةمبدأالمشروعيةقضتمحكمةالقضاءاإلداريبسلطنة ُعمان أنهإذا
كـان األصـل هـو مشروعيةالقرار اإلداري ،وأن غايتــه تســتهدف تحقيــق المصــلحة العامة أي أنه
تالعكسبكافةطرقاإلثبـات،
سيطةتقبلإثبا 
القرينةب 
بقرينــةالصحةوالمشروعيةإالأنهذه 
يتمتع 
ن
توظـروفإصـدارالقـ اررعـدمتـوافرالمصـلحةالعامـةفيـه،فيكـو 
فـإذامـااتضـحمـنمالبسـا 
ق
ياستهدفتحقيـ 
بالقولبأنالقراراإلدار 
بإساءةاستعمالالسلطة،فيج 
غايتـهقـدشـابهاعي 
بأن تج ـدصــداها فــي
المصـلحة العامـة ،أن التكــون هــذه المصــلحة مجــردقــول مرســل وإنما يج ـ 
ال
تالسـابق ةوالمعاص ـرةللق ـرار،وأن 
توالظــروفوالمالبســا 
الواقــع،بــأنتكشــفعنهــااإلج ـراءا 
ث إلى مطلبينعلىالنحو
توجـد ق ـرائن أخرىتنفيوجودها" ( )1وعليهسوفيتمتقسيمهذا المبح 

اآلتي:

()1االستئنافرقم()4لسنة()6ق.سجلسة،22إبريللعام،2006نقالعنالصقري،عبدالعزيز،مرجعسابق،ص.9
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المطلب األول:
مفهوم المشروعية وشروطها
بادئذيبدءالبدمنبيانمفهومالمشروعيةمنالناحيةاللغويةومنثممنالناحيةالقانونية،
حتىيتمكنالباحثمنبيانشروطالمشروعيةالتيحددهاالفقه اإلداري ،وعليهسوفيتمتقسيم
هذاالمطلبإلىفرعينعلىالنحواآلتي :
الفرع األول :تعريف المشروعية
أولا :تعريف المشروعية من الناحية اللغوية
ع،ويقال شرع القوم كما يقال سن لهم
شرع أي يشرع شرع ا وشروع ا وهي من أفعال الشرو
ّ
شريعة فهو مشرعأيشرع القوانين ،ويقالشرعيمنسوب إلى الشرعوماكانضمنحدودالشرع
وموافقاله( ،)1ويقصدأيضابالشريعةماشرعه إلهلعبادهمنالدينومنهقولهتعالى"لكلجعلنا
منكمشرعةومنهاجا" ( )2وقولهتعالى"ثمجعلناكعلىشريعةمناألمرفاتبعها والتتبعأهواء
الذيناليعلمون" )3(.
ثانيا :تعريف المشروعية من الناحية القانونية
تالعامةوق ارراتهاالملزمةالتكونصحيحةوالمنتجةألثارهاالقانونيةكماال
"أنأعمالالهيئا 
ث
لإلفرد المخاطبين بها إال بمقدار مطابقتها لقواعد القانون العليا التي تحكمها ،بحي 
تكون ملزمة  ا

()1و ازرةاإلعالمالسورية(.)2001منجيالطالب،مديريةالرقابة،دمشق،ص .562
()2سورةالمائدة،اآلية.48
()3سورةالجاثية،اآلية.18
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ب
تبالمخالفةلهذهالقواعدتكونغيرمشروعةويكونمنحقاألفرادذويالمصلحةطل 
متىصدر 
إلغائهاوالتعويضعنهاأمامالمحكمةالمختصة )1(".
ومن وجهة نظرالباحثفأنالمقصودبالمشروعية منالناحية القانونية هي عبارة عن مبدأ
يتضمنفيفحواه احترام القانونوسيادتهوسريانهعلىكلمنالحكام والمحكومين ،ال سيماأن
القانوناليحكمسلوكاألفرادبعضهمالبعضوحسب وإنمايمتد ليحكمالعالقةبينهموبينهيئات
الحكمفيالدولة .
الفرع الثاني :ضمانات تطبيق مبدأ المشروعية
منالمفترضقانون اأنلكلمبدأقانونيضماناتمعينةيلزمالجميعبها،وكذلكالحالبالنسبة
ىثالثةشروطأساسيةبحيثإذالميتوافرأحداها
لمبدأالمشروعيةفأنفكرةتطبيقهواقعي اتحتاجإل 
يعتبرمبدأالمشروعيةغيرمشروع .
الضمانة األول :الخذ بمبدأ الفصل بين السلطات
يوجدفيالدولةالقانونيةثالثسلطاتتشريعيةوتنفيذيةوقضائيةومنالبديهيأنيكونهناك
ن هذهالسلطاتلتسهيلأعمالهموعدمتداخلها واحترامحقوقاألف ارد ،حيثأنترابط
فصلمابي 
تاإلدارية،
هذاالسلطاتيؤدي إلى تباطؤ اإلجراءات وإصدارالق ارراتممايؤثرعلىجودةالق ار ار 
تهو توزيع السلطات األساسيةفي الدولة على الهيئات
والمقصود بمبدأ الفصل بين السلطا 
المختلفة،وأنالترتكزهذهالسلطاتفييدهيئةواحدةخصوص اأناإلندماجهذهالسلطاتآثار
قانونيةخطرةجداعلىالمصلحةالعامة والتييترتبعليهاانتهاكوتعسففيحقوقاألفراد؛لذا

(  (1بنكدة،نورالدين(.)2015مبدأ المشروعية في القراراإلداري،رسالةماجستير،جامعة محمد خيضر–بسكرة،
الجزائر،ص.9
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فأنهمنغيرالمتصوراجتماعالسلطاتفييدالسلطةالتنفيذيةفأصبحتثالثةسلطاتكلمنها
منفصلةومستقلةعناألخرى )1(.
الضمانة الثاني :التحديد الواضح لختصاصات اإلدارة
إنمبدأالمشروعيةكفكرةاليمكنتحقيقهاواقعياطالماأنأعمالوصالحياتالسلطةاإلدارية
أوالتنفيذية غير محددة وواضحةفإن تحديد أعمال السلطة التنفيذيةحص ار من بينالسلطات
األخرىمهمجدا ال سيماأنأعمالالسلطةالتشريعية واضحةحيثتكفلالدستورببيان قواعدها
تالسلطةالقضائيةواضحةومحددةأيضاَ
وأعمالهاالمن وطةبها،باإلضافةإلىأنأعمالوصالحيا 
فإنمهمتهااألساسيةهيالفضفيالمنازعاتوالخصوماتوفق األحكامالقانون )2(.
وعليه فإنالمشكلةاألساسية تبقى في السلطةالتنفيذيةكونها أكثر احتكاك ا باألفراد وأوسع
نطاقاومنهناينتجعنتحديداختصاصالجهاتاإلداريةالمختلفةسواءالمركزيةأو اإلقليميةما
يتالءممع األعمال وتجسيدمبدأالمشروعيةوبالتناوبعلىذلكفأنمبدأالمشروعيةيوجبضبط
اإلدارةباختصاصمعينوعملمحددتحتتنظيماإلداريوذلكبقصدتحقيقالمصلحةالعامة )3(.
الضمانة الثالثة :وجوب رقابة قضائية فعالة
سبق وأن بين الباحث أن مبدأ المشروعية يفرض توزيعاالختصاصات بين أجهزة الدولة
المختلفة ،وعليهيجبأنتق ومكلسلطةباألعما ل المنوطةبها والمحددةفيالقواعد الدستورية أ و
قواعدالقانونأوحتىالنصوص؛لذافأنمبدأالمشروعيةيفرضماتفرضهالسلطةالقضائيةالتي

()1بوضياف،عمار،محاضراتفيالقانوناإلداري،األكاديميةالعربية،الدنمارك،
،www.droitadministratif.dz:httpتاريخالزيارة .2021/11/8،

()2بنكدة،نورالدين،مرجعسابق،ص.12
()3بسيوني،عبدالعزيزعبدهللا(.)1996القضاءاإلداري،منشاةالمعارف،االسكندرية،ص .6
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ت التجاوز ،فمثالاعندقيامالسلطة اإلدارية
تتولىتوقيعالجزاءعلىالمخالفللقانونفيحالة ثبو 
بإصدارقراريقضيبفصلموظفعنوظيفتهدوناعطاءهالحقفيالدفاععننفسه أو حتى
الععلىملفهالتأديبي أو دونتبليغه موعدحضورالجلسةالمنعقدةبحقه فأنكل
تمكنهمناإلط 
ت تمثلخرقاللقانونوهيقرارغيرمشروعويظهرهنادورالقضاءللتصحيحبعدم
هذه الحاال 
ب )1(.
مشروعيةالقراراإلداريومنثمإلغاؤهلذاتالسب 

المطلب الثاني:

أهمية المشروعية في القرار اإلداري والرقابة
إنمبدأ المشروعية منالمبادئقديمةالظهور ،وإندلهذاعلى شيء يدلعلىمدىأهمية
ت،إالأنهالبدمنتوافرضماناتلتأكدمنصحةمشروعية
المشروعيةالتياحستبهاالمجتمعا 
الق ارراتالتيتصدرهاالسلطة العامة ،وعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلب إلى فرعينعلىالنحو
اآلتي :
الفرع األول :أهمية المشروعية في القرار اإلداري
ارت غير مشروعة من االدارة العامة التي تخلف
تظهر أهمية المشروعة عند صدور قرا
االضطرابفينفوساألف اردالسيماأنالق ارراتالغيرمشروعةمعرضةفيأيلحظةلإللغاء
والسحب مما يعني عدم استقرارها وبالتالي فإن الق اررات المشروعة تظهر مدى جودة الق اررات
اإلداريةوفاعليتها وانعكاسإيجابياتهاعلىاالفرادوذلكثباتها واستقرارها باإلضافة لماينتجهمبدأ

( (1الطماوي،سليمان(.)1995القضاءاإلداري(قضاءتأديبي)دارالفكرالجامعي،مصر،ص .225
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المشروعية من احترام إلحكام القوانين التي تحدد االختصاصات الوظيفة لكل سلطة ومما يحقق
ت )1(.
مبدأالفصلبينالسلطا 
وعليه يرى الباحثأنوجودسلطة رقابةعلىالق اررات اإلداريةيمنحاألفرادمستوىعالمن
الطمأنينةوبالتالييحفزذلكاإلدارةعلىاصدارق ارراتذاتجودةوفاعليةممتازةينعكسصداها
علىأرضالواقع .
الفرع الثاني :الرقابة المشروعية في القرار اإلداري
إنمبدأالمشروعيةيحققكفالةجديةمنالناحيةالنظريةللحفاظعلىالحقوق والحرياتفي
مواجهة الق ارراتالصادرة من قبل السلطةاإلداريةإال أنه في الواقع العملي هذا المبدأ وحده ال
يستطيعالتصديلكلالق ارراتالصادرةمنقبلاإلدارة العامة؛ لذاالبدمن وجودضمانات تعمل
على تأكيده(،) 2فأنه ال يوجد أفضل من الرقابة القضائية لضمان المشروعية دون إغفال دور
الرقابةاإلداريةالذاتيةللق اررات .
وتجدراإلشارةأن هناك أنواع أخرى من الرقابة غير مباشرة على مبدأ المشروعية كالرقابة
التشريعية التي يمارسها البرلمان في تمثيله للشعبوالرقابة السياسية فيمثلها الرأي العام
ب_( ،)3غيرأنالمهمفيموضوعناهوالرقابة اإلدارية والقضائية الرتباطهما الوثيقبمبدأ
واألح از 
المشروعية .


()1بنكدة،نورالدين،مرجعسابق،ص.56
()2بنكدة،نورالدين،مرجعسابق،ص .66
()3بسيوني،عبدالعزيزعبدهللا،مرجعسابق،ص.69
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المبحث الثاني:

عدم مشروعية القرار اإلداري
تاإلدارية جزء من األعما لالقانونيةالتيتقوم بها اإلدارة من أجل تحقيق
تعتبرالق ار ار 
صسواءكانت
المصلحةالعامة،حيثتصدراإلدارةق ارراتهامخاطبةبهاالمراكزالقانونيةلألشخا 
ىاإللغاء؛ ومن المتصورأناإلدارة وهي
هذه الق ارراتباإلضاف ةأوالحذفأوالتعديلأوحت 
بأخطاءباالستنادعلىإجراءاتغيرقانونيةتجعلمنمراك ز
تقدترتك 
بصددإصدارهذهالق ار ار 
المشرع اإلدارةسلطةإلغاءالق اررات اإلداريةالتي
األشخا 
ص القانونية عرض ة للضرر ،لذلك منح  ّ
اصدرتهاإذاكانهذاالقرارمشوببعيبيجعلهمخالفللقانون ،ويمسبحقوقاألف ارد ،كمايجوز
ى
أن يكون هذا اإللغاء بالق اررات التنظيمية والق اررات الفردية على حد سواء وينصرف أثرهإل 
المستقبلدونأنيرتبأيأثرعلىالقرارات اإلداريةالماضية ،حيثأنخروجالقرار عنمبدأ
المشروعية يتوجب إبطالهخصوص ا إذا لم يراعي القرار الشروط واألركان التي يجب توافرها فيه
ي المشوببعيبفأنهذايرفعمنجودةقيادتها
عنداصداره ،فعندقياماإلدارةبإلغاءالقرار اإلدار 
وبالتالي تكون اإلدارة متمتعةبالقدرة على إصدار ق اررات ذات جودة عالية تصب في المصلحة
العامة،وعليهسوفيتمتقسيمهذاالمبحثإلىمطلبينعلىالنحواآلتي :

المطلب األول:

صور عدم مشروعية القرار اإلداري
ومن وجه نظرالباحثأنهمن البديهيأنيكونالقرار اإلداري ذوصحةال سيماأنهيصدر
عنالجهة التيحددها القانون،فأنالمشروعيةاإلدارية تقضيأنيكون تصرف اإلدارة مطابق
للقوانين واالنظمةالمعمولبها ،إالأنطبيعةالحياةالعمليةوضحتأنالقرار اإلداري قديعتريه
ضحت
صأحدأسبابه أو أركانه ،وو 
بعضالعيوبالتيتجعلمنهق ار ارغيرمشروعا ،وذلك النتقا 
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محكمةالقضاء اإلداري العماني منالمرسومالسلطانيرقم  99/91فينصالمادة()8بقولها"
نسندالدعوىفيالدعاوىالمتعلقةبمراجعة القراراإلداريعدماالختصاص،أ و
يت عينأنيكو 
عيبا في شكل القرار أو سببه ،أو الخطأ في تطبيقه أو تأ ويله ،أو إساءة استعمال السلطة "فأن
القراراإلدارييكونغيرمشروعإذاتوافرتفيهأحداالسبابالمذكورةفينصالمادةسالفةالذكر
ويتمتالفي عدممشروعيةالقرارأمابإلغائهأوسحبه،لذافأن أسباب عدم المشروعيةقد تكون
شكلية أو موضوعية أو داخلية أو خارجية ،وعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلب إلى فرعينعلى
النحواآلتي :
الفرع األول :وسائل عدم المشروعية الخارجية
تنحصروسائلعدممشروعيةالقرار اإلداري فيالطريقةالتيتمبهااتخاذالقراروليسعلى
ما تم تقريرهفأنالوسائل التي تجعل من القراراإلداريغير مشروع وتنعكس سلبا على جودة
ومدىاستفادةاألفرادمنههي :
أولا :عيب عدم الختصاص
سبقوأن ّبينالباحثالمقصودبركناالختصاصك ونهركنمنأركانالقراراإلداري،إالأن
ميز بينهما الفقهاإلداريواللذان يؤثران بشكل مباشر على مدى
لعيب عدم االختصاص نوعين ّ
سيموالبسيطفإن األخيريعتبراألكثرشيوع ا
مشروعيةالقرار اإلداري ،عيبعدماالختصاصالج 
وانتشا ارألنه يقع داخل السلطة التنفيذية وبين اإلدارات العامة والهيئاتاإلدارية األخرى ويكون
عيبعدماالختصاصالبسيط()1بمايلي :

( (1اسماعيل ،حباس( .)2015مسؤوليةاإلدارةعنالق ارراتاإلداريةالغير مشروعة ،رسالة ماجستير ،جامعةالشهيدحمه
لخضر،الجزائر،ص .59
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 :1عيب عدم الختصاص الموضوعي
المشرع لميكتفيبتعييناألشخاصالذينلهمصالحيةممارسةاالختصاصات اإلدارية،
إن  ّ
وإنما حدد لكل منهماألعمالالتي يجوز لهمممارستها،حيثأنه عند اختراق أي من
المشرعفأن القرار يصدر غير مشروع()1ويترتب عليه بطالن
االختصاصات التي منحها لهم ّ
القراراإلداريأوانعدام ه(،) 2ويأخذ عدم االختصاص الموضوعي األشكال اآلتيةوالتييعتبر
العيبفيهابسيطا :
أ :اعتداء المرؤوس على صالحيات الرئيس
حتىيكونالقراراإلداريباطالا  فأنه من غير الممكن أن يصدر المرؤوس ق ار ار يتعلق
ى
بالنفقات الخاصةالمنطقةالواقعة ضمن اختصاص الرئيسألنهذا القرار يشكلاعتداءعل 
تالرئيس(،) 3إالأنهال يمكن إغفال االختصاصات التييمنحهاالقانونومن أهمها
صالحيا 
ى والسلطة األعلى ،علىالرغممنأن هذه
ت المتقابلة والتيتكونبينالسلطة األدن 
االختصاصا 
ي
ثهوأنيكونلكلسلطةاختصاصاتهاالت 
ثفيالحياةالعملية،وكثيرالحدو 
الحالةنادرةالحدو 

( (1قرار حكم رقم1353لسنة2010وصارد عن محكمة بداية حقوق الضريبة األردنية،فصل تاريخ،2012/10/4
منشورات قسطاس،بقولها "حيث استقر اجتهاد الفقه والقضاء بأن القرار االداري اذا كان مشوبها بعيب عدم االختصاص

الجسيمأواغتصابالسلطةيترتبعليهانعدامالقراراالداري،وقداتجهالقضاءاالداريإلىالتوسعفيتطبيقفكرةاغتصاب
السلطة واعتبار القرار االداري معدوما في حاالت يجمع الفقه على كونها تمثل عدم اختصاص بسيط ،وتمثل هذا المسلك
للقضاءفيالحاالتالتالية:ا -اعتداءهيئة(سلطة)علىاختصاصهيئةاخرى(سلطةاخرى) .ب-اعتداء المرؤوسعلى

اختصاص رئيسه.ج-حالةالتفويض الباطل .وبالرغم من ذلك فان القرار االداريإذاكان مشوبا بعيب عدم االختصاص

البسيط ال يرتقيإلىمرتبة االنعداموحاالت هذا المسلك تتمثل بما يلي :عدم االختصاص المكاني .عدم االختصاص

الزماني:ويقصدبذلكصدورالقراراالداريممناصدرهبوقتاليكونمختصافيه".

()2فريحة،حسين()2013شرحالقانوناإلداري،ديوانالمطبوعاتالجامعية،ط،3الجزائر،ص .226
( (3اسماعيل،حباس،مرجعسابق،ص.59
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نتعتديعلىاختصاصات السلطة
اليجوزللسلط ةاألدنىأ 
تستق لبها،وفيهذهالحالة 
األعلى )1(.
نعلى صالحياتالرئيس يؤثرسلبا على جودة الق اررات
ويرى الباحث أن اعتداءالمرؤوسي 
اإلدارية،حيثأنهعندقيامالمرؤوسبإصدارقراريدخلضمناختصاصاتالرئيسيبعثشعور
لدى المرؤوسيناآلخرينبعدم كفاءة الرئيسواالنصياع ألوامره وبالتالي فأنعدم مشروعية هذا
القرارتمتآثارهاحتىتصلإلىالمصلحةالعامةوهيالهدفاألساسيمناتخاذالقراراإلداري .
ب :اعتداء الرئيس على سلطات المرؤوس
إن هذه الحالة عكس الحالة السابقة حيث أن الرئيس هو الذي يتدخل في اختصاصات
مرؤوسيه،فإن هذااالعتداءيؤثر في مدى مشروعية القراراإلداريالصادر سواء كان بحق
ت يقلل
المرؤوسينأنفسهم أو علىالمصلحةالعامةبشكلعامالسيماأنهذاالنوعمن االعتداءا 
منفاعليةأداءالعاملينوبالتاليضعفجودةالخدمةالمقدمةللمجتمع .
ج :اعتداء الهيئات على اختصاص هيئات أخرى
د :اعتداء الهيئات المركزية على الهيئات لمركزية
ه :صدور القرار اإلداري نتيجة تفويض أو حلول أو إنابة باطله
يقوم التنظيم اإلداري في معظم الدول على اساس المركزية والالمركزية اإلدارية ،إالأنهفي
بعضاألحيانقدتعتديسلطةإداريةعلىاختصاصسلطاتإداريةأخرىبصرفالنظرفيماإذا
كانت الهيئة مركزية أو الالمركزية في جعل من العمل محل طعن باإللغاء ،وقدتتدخلالسلطات
ى
القضائيةبعملالسلطاتاإلدارية مخالفةبذلك مبدأالفصل بينالسلطاتحتى يصلاألمرإل 
()1ابوزيد،فهميمصطفى(.)2001قضاءاإللغاء،ديوانالمطبوعاتالجامعية،االسكندرية،ص.176
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التداخل داخل النظام العام ( ،)1حيثقضتالمحكمة اإلداريةالعليا األردنيةبحكملهاعلىأنه"
ي
عحقوقيمنظورأمامالمحاكمالنظامية،فإنالمستدع 
ىهون از 
ثأنالقرارموضوعالدعو 
حي 
ضده (السلطة اإلدارية) ال يعتبر مختصا بإغالق مقر المستدعي بالشمع االحمر كون ق ارره يمث ل
بعدم
نجه ةويش وبهعي 
يقررهاالدستو رم 
تالت 
نالسلطا 
اعتداءعلىمبدأالفص لبي 
بالغاءالقراراإلداريالطعينالصادرعنهفيهذهالحالة"()2
االختصاصمنجهة،ممايستوج 
وعليه فإنإصدار هيئة ما ق ار ار إداريا يتعلق بهيئة إداريةأخرى يكون غير مشروعا وطالما أن
القراراإلداريغير مشروع وباطالافأنه أثاره السلبية تعيق جودة وفاعلية القراراإلداريامافيما
يتعلقاالختصاصالموضوعينتيجةالعيبالجسيم والذيترتبعليهانعدامالقرار اإلداري فإنه
يأخذاالشكالالتاليةفيحاالتاالنعدام :
 .1صدورالقرارمستخدمهيمثلاإلدارة.
 .2اعتداءالسلطةالتقديريةعلىاختصاصالسلطةالتشري عيةوالقضائية.
 .3اعتداءسلطةاداريةعلىاختصاصسلطةإداريةأخرىمستقلةعنها.
 .4صدورقرارعنموظفاداريليسمنصالحيتهإصدارقرار .
 :2عيب عدم الختصاص المكاني
ص المكانيلبعض اإلداريينالحقفيممارسةاختصاصاتهمعلىكافةإقليم
يمنح االختصا 
الدولة مثل رئيسالوزراء والوزراء والحكاماإلداريين،إالانهفيالغالباألعم يتم تحديدالنطاق

( (1اسماعيل،حباس،مرجعسابق،ص .60
((2الحكم رقم ( )275لسنة  .2016صادرعنالمحكمةاإلداريةالعليا األردنية ،فصلتاريخ  ،2016 /10/12منشورات
قسطاس .
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المكاني الذي ال يجوز لرجال اإلدارة أن يتجاوزه حين ممارستهمالختصاصه(،) 1حيث يقصد
بالعنصر المكاني " تحديد وحصر الحدوداإلداريةأوالدائرة المكانية التي يجوز لرجل اإلدارة
المختصأنيزاولفينطاقهاحدودهااختصاصاتهبإصدارالق اررات اإلدارية" ( )2ويرىالباحث
أنعدممشروعيةالقرار اإلداري بناءعلىعدماالختصاصالمكانيتؤثرأيضا علىجودةالقرار
بمع المناطق
اإلداريخصوص ا إذا أصدر شخص ق ار اريتعلق بمنطقة ذات حيوية قد ال يتناس 
األخرىاألقلحيوية ،وبالتاليفأنهذاالقرارقدينعكسسلباعلى جودةوكفاءةالق اررات اإلدارية،
تمحكمةالعدلالعليااألردنيةفيحكملهابقولها" حيث ينحصر اختصاص
وفياألردنقض 
نبينأشخاصيقيمونفي
المتصرفبموجبقان ونإدارةالقرىبأنيحيلإلىالتحكيمالنزاعالمتكو 
ى
المدينة فإذا أصدر المتصرف قرار بإحالة الخالف المتكون بين مقيمين في القرية والمدينةإل 
التحكيمفيكونقدتجاوزاختصاصهويتعينإلغاؤه" )3(.
 :3عيب عدم الختصاص الزماني 
ن
صم 
توعيباالختصا 
هوتحديدالبعدالزمنيأوالمدةالتييجوزمنخاللهاإصدارالق ار ار 
ثالزمنيوجدغالبافيصورتين()4وهما :
حي 

()1السماعنة،سميرعبدهللا(.)2015عيبعدماالختصاصوأثرهفيالقراراإلداري،مجلةعلومالشريعةوالقانون،المجلد

،42العدد،2ص .787

()2عوابدي،عمار،مرجعسابق،ص.160
()3السماعنة،سميرعبدهللا،مرجعسابق،ص.788
()4قضتمحكمةبدايةحقوقالضريبةفيحكمهارقم1890لسنة2012على"وقداتجهالقضاءاالداريإلىالتوسعفي
تطبيقفكرةاغتصابالسلطةواعتبارالقراراالداريمعدومافانالقراراالداريإذاكانمشوبابعيبعدماالختصاصالبسيط

ال يرتقيإلىمرتبة االنعدام وحاالت هذا المسلك تتمثل بما يلي :عدم االختصاص المكاني .عدم االختصاص الزماني:
ويقصد بذلك صدور القرار االداري ممن اصدره بوقتال يكون مختصابإصدارهفي حالتين ايضا :الحالةاألولى :صدور

القرارقبل تقلدمهامالوظيفة أو  بعدانتهاءالرابطةالوظيفية.الحالةالثانية:صدورالقراربعدانتهاءالمدةالزمنية إلصداره:
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أ :صدور القرار اإلداري من موظف زالت صفته الوظيفية أو قبل توليه الوظيفة:
العماني واألردنيطوال
إنحقالموظففيإصدارالق اررات اإلدارية حددهكل من  ّ
المشرع  ُ
مدةتقلده  الوظيفةحيثانالموظفتنتهيخدمتهعندبلوغعددسنواتمحددعندانقضائهايفقد
صفتهفيمزاولة األعمال العامة واليستطيعبعدهاإصدارأيقرار ،ففيحالةقيامالموظففي
إصدار أي قرار بعد زوال صفتهأ وقبل تسلمه الرسمي للوظيفة يكون ق ارره معيب بعيب
صالزمانيويفقدمشروعيته ويتوجباإللغاء .
االختصا 
ب :صدور القرار اإلداري بعد الميعاد الذي حدده القانون:أيإذاتجاوزمصدرالقرارالمدةالتي
حددها القانون يكون القراراإلداريغير مشروع ومشوب بعيب عدم االختصاص الزماني(،) 1
وعليهفأن صدورقرار إداري يتعلقبالصالح العامبعد انقضاء المدة الزمنية لتحقيق الفائدة منه
تفقدالقرارجودتهوبالتاليتظهرعدمكفاءةالسلطةاإلداريةفياتخاذالق اررات .
ثانيا :العيب الشكلي واإلجرائي
سبق وأن وضح الباحث المقصود بركن الشكل واالجراء في الق ارراإلداري باعتباره من
المظاهر الخارجية المكونة للقراراإلداري(،) 2فأن عيب الشكلما هو إال وسيلة الهدف منها
تحقيق خدمة معينة فأنه من غير المعقول معاقبة مصدر القرار على عدم احترامه الشكل
المنصوصعليهقانوناإالفيحالةأثرتتلكالمخالفةالشكلية علىالغايةالمنشودةمنالقرار،
حيثقضتمحكمةالعدلالعليا األردنيةبقرارلهاعلىأنه"أنعيبالشكلالذييشوبالقرار

كانيحددالمشرعمدةزمنيةلممارسةاختصاصمعين،فاذاصدرالقراراالداريبعدانتهاءالمدةالزمنيةالمعينة إلصداره
يعتبرباطالومعيبابعيبعدماالختصاصإذااشترطالمشرعذلكبصفةامره" .

()1السماعنة،سميرعبدهللا،مرجعسابق،ص .788
( (2لطفاأنظرصفحةرقم()33فيالفصلالثانيمنهذهالدراسة .
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اإلداري يؤدي إلى إلغائهاليصلححكماوبالضرورةأساسا للتعويضمالميكنهذاالسببموث ار
ألخرى مثل عيب االنحراف وعيب مخالفة
في القرار وجوهره بخالف أوجه عدم المشروعية ا 
القانون"_() 1ويرى الباحث من خالل الحكم السابق أن عيب الشكل ال يؤثر على جودة القرار
اإلداري طالماأنالشكلاليؤثرفيالمصلحةالعامة ،وإنمامنالممكناتباعشكليةمعينةتكون
قريبة من الشكل المراد اتباعه قانون ا بحيث ال تكون هذه الشكلية ذات أثر سلبيعلى مدى
تالتييتعينمرورالق ار ر
مشروعيةالقراروجودته،أمافيمايتعلقبعيباإلجراءفيقصدبهالخطوا 
ت اإلدارية قد يشترط القانون لصدورها إجراء معين (،)2
ض الق ار ار 
اإلداري بها قبل اإلصدار فبع 
ومنوجهةنظرالباحثفإنهيتوجبتوجيهإنذارمنقبلالسلطةقبلاتخاذإجراءرتبقرارإداري
ينعكسعلىالمصلحةالعامة .
الفرع الثاني :وسائل عدم المشروعية الداخلية
إنوسائلعدمالمشروعيةالداخليةتتعلقبمايحتويهالقراراإلداريمنأسبابومخالفةللقانون 
 :1عيب السبب
يخصوص ا
إنالسببهوالحالةالواقعةأوالقانونيةالتيتبررالغايةمنإصدارالقراراإلدار 
أنالفقه اإلداري افترضأنيكونكلقرارإدارييتمإصدارهمسبب اومستندالسببصحيح (،)3
وفيالواقعإن اإلدارة غيرملزمةبذكرالغايةمنوراءإصدارالقرار اإلداري إالفيحالةنص
القانونصراحة ،وبتاليتمإيجادقرينةقانونيةمفادهاأنلكلقرارإداريسببمشروعوكلمن
يدعيخالفذلكيقععليهعبءاإلثباتفإذاأفصحتاإلدارةعنالسببمنتلقاءنفسهادونأن
()1قرارمحكمةالعدلالعليااألردنيةرقم348لسنة،1994فصلتاريخ،1995/2/14منشوراتقسطاس.
()2اسماعيل،حباس،مرجعسابق،ص .63
()3الجبوري،محمدخلف(.)1998القضاءاإلداري،دارالثقافةللنشروالتوزيع،األردن،ص .102
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تكونملزمةبمقتضى القانونفأنهذاالسببيكونخاضعللرقابة ( ،)1فإنعدممشروعيةالسبب
تكمنفيالغلطبالوقائعاألساسيةعندماتقوماإلدارةبإصدارق ارراتإداريةبناءعلىوقائعغير
منصوصعليهاقانونا أو تصدرق ارراتهابناءعلىنصوصالتتماشىمعالواقعالعمليللواقعة
المراد إصدار القراراإلداريبشأنها،أماإذا كان الغلط في أسباب ثانويةأي أنها ال تؤثر في
مضمونالقرارفأنالتصرفيبقىقانونيصحيح اومنتج اآلثاره )2(.
 :2عيب مخالفة القانون
هو العيب الذي يصيب ركن المحل بالقراراإلداريالذي يمثل وجه من أوجه المشروعية
الداخليةفأنالمحل هو الذييرتبوينتجاألثرالقانونيفيالقرار اإلداري وبالتاليحدوثتغيير
فيالمراكزالقانونيةبصرفالنظر عننوعهاسواءكانتعامة أ و خاصة وطالماأنهال بدمن
وجودمحل للقرار اإلداري فأنهمنالمتصور أنيكون غيرمشروعوذلكلمخالفتهللقانونفمثالا
السيما أن القانون يحرم المساس بهذا
إصدار قرار يفيد بتقيد الحريات العامة يعد غيرمشروع 
النوع من الحقوق ،ومن المتعارف عليه أن القواعد اآلمرة  كمبدأ ال يجوز االتفاق على مخالفته
وطالما أن هذهاألوامرمنصوص عليها قانونافأن مخالفتها تعتبر غير مشروعة،حالها كحال
المبادئاألخرىالتياليجوزالمساسبهاكمبدأاحترامحقوقالمواطن،ومبدأعدمرجعيةالق اررات
اإلدارية،وأيض االمبدأالذييقضيبعدمإيقاعأكثرمنعقوبةمننوعواحدعلىالفعلذاته )3(.

( (1الحلو،راغبماجد)2006(،القانوناإلداري،دارالجامعةالجديدةللنشر،مصر،ص.50
( (2اسماعيل،حباس،مرجعسابق،ص.66
()3ابوزيد،فهميمصطفى،مرجعسابق،ص .241
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نما هو مباشر للقاعدة القانونيةأومخالفة غير مباشرة للقاعدة
ومن صور مخالفة القانو 
المشرع )1(.
القانونيةتتثملفيخطأالتفسيرأوالخطأفيتطبيقهالقيودالموضوعيةمنطرف ّ

المطلب الثاني:
وسائل الرقابة اإلدارية على الق اررات الغير مشروعة
مباشرةمعظم
تمتلك اإلدارةالعامة،السلطةالتقديريةالتي تخولهاحريةالتصرففي 
سؤولياتهاالقانونيةكونهاتعتبرالسلطةالمهيمنةعلىالمصلحةالعامة ومعتعاظم
اختصاصاتهاوم 
ت
بوتداخلمجاال 
تالراهن ،نتيجة تشع 
اإلدارةالعامةفيالوق 
تتضطلعبه 
الدورالذيأصبح 
()2
ت ،في
المشرع الحقفيسحببعضماتصدرهمنق ار ار 
ومسؤوليات الدولة الحديثة   ،منحها  ّ

حالة كانت هذه الق اررات غير مشروعةأوالتتالءممع المصلحة العامة وحسين سير المرافق
العامة ،وذلكلتخفيفمناللجوء إلى القضاءالمثقلبالقضاياالتيعلىعاتقه ،دونإغفال دوره
ض ،وعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلب
بالرقابةعلىمشروعيةالق اررات اإلداريةباإللغاء والتعوي 
إلىفرعينعلىالنحواآلتي :
الفرع األول :سلطة سحب القرار اإلداري
اختلف العديد منالفقهاءحول وضع مفهوم واضح لسحب القراراإلداري،ويرجع سبب
االختالفبين الفقهاء لزاويا التي ينظر كل منهمإلىموضوع سحب القراراإلداري،فمنهم من
ينظرإلىسحب القراراإلداريمن زاوية السلطة التي أصدرت القرار دون التطرقإلىطبيعة
القرار بحدذاته،أما البعض اآلخر ينظر إليه من زاوية الطبيعة القانونية لسحب القراراإلداري
بجانبالسلطةمصدرالقرار .
( (1اسماعيل،حباس،مرجعسابق،ص .68
()2حسن،سامحفكري(.)2017سحبالقراراإلداري،أنظرالموقعاإللكتروني/https://www.mohamah.net/law/،
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أولا :مفهوم سحب القرار اإلداري
إن المقصودبسحبالقرار اإلداري يقصدبه اإللغاءبأثررجعي ( ،)1ويتميزهذاالتعريف
بسهولةألنه يبين إن قرارالسحب يتضمن أمرين مهمين،األولهو اإللغاء يعني إنهاء الوجود
ب،أمااألمرالثانييبينأنالق اررالمسحوبينتهيوبالتاليتنتهي
الماديوالقانونيللقرارالمسحو 
ىماكانتعليهقبلصدورالق ارر،
كلأثارهسواءبالنسبةللمستقبلأ والماضي،فيعيداألوضاعإل 
ى
تعل 
ويعرف أيضا بأنه "أثررجعيمنذتاريخصدورهوبالتاليإلغاءكافةاآلثارالتيترتب 
ي
ب القرار اإلدار 
الا على صدوره ،أي إن سح 
ب مستقب 
صدوره في الماضي أو التي يمكن إن تترت 
يؤديإلىاعتبارذلكالق ار ركأنلميصدرأصال" )2(.
ويرىالباحثأنهمنالممكنتعريفسحبالقرار اإلداري بأنهإجراءقانونيتق ومبهاإلدارة
في حالة إصدارها قرار غير مشروعويسري بحق األفراد بأثر رجعي كأن اإلدارة لم تصدره من
األساس .
ثاني ا :طبيعة سحب القرار اإلداري
بالقراراإلداريوفقا
مصدرةالقرارالحقفيسح 

المشرعقدمنحالجهةاإلدارية
بيناسابقاأن ّ
ص،إذاوجدتأنهذاالقرارمخالف
توالقواعدالمنصوصعليهافيالقانونبهذاالخصو 
لإلجراءا 
ع
المشر
بأصله للقانون أو أنه غير مشروع ،وذلك يعتبر تطبيقا لمبدأ السلطة التقديرية الت 
ي منحها  ّ
لإلدارةوتحقيقالمبدأالمشروعية،وللحفاظ على حقوق األفراد وللوقوفأمام تعسف اإلدارة في
ق ارراتها،فطالماأناإلدارةتمتلكصالحيةسحبالقرارفأنهذهينعكسعلىمدىجودةاإلدارةفي
أتخاذ ق اررات تصب بالمصلحة العامة،وعندما ترى اإلدارة أن الق اررات التي قامتباتخاذهاقد
((1الطماوي،سليمان،مرجعسابق،ص.577
ص .500
()2نجم،أحمدحافظ(.)1981القانوناإلداريدراسةمقارنةلتنظيمنشاطاإلدارةالعامة،ط،1القاهرة ،
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تشكلعقبةفيجودتهاوقدرتهاعلىتحقيقالمصلحةالعامةفأنهاسوفتتجه إلى سحبالقرار
وفق الإلجراءاتالقانونية .
ب
تاإلداريةأنتسـح 
وقد قضتمحكمةالقضاءاإلداريالسـلطنة ُعمان "أنهيجوزللجهـا 
تالصــحيحة؛تحقياقــالمبــدأ
بوإصدارهاالق ـ ار ار 
للسح 
ق ارراتهـاالخاطئـةخـاللالمـدةالقانونيـ ة ّ
ي
تالميعــادالقــانون 
نبف ـوا 
تالخاطئــةتتحص ـ 
نالق ـ ار ار 
المشــروعية،إالأنهمــنناحيــةأخــرىأ 
حيحاستق ار ارللمراكزالقانونيةالمكتسبة"()1
حالق ـرارالخــاطئفــيحكــمالق ـرارالص 
لســحبها ،ويصــب 
كما قضت محكمة العدل العليااألردنية سابقا بقرار لهاأن االجتهادات استقرت على أن سحب
القرار اإلداري يرتبإعدامهبأثررجعيكلي ا أو جزئي ابحسباألحوال ،كمايترتبعليهإعادة
الحالإلىماكانعليهقبلإصدارالقرارالمشكومنهشأنهفيذلكشأنإلغاءالقرارالمشكومنه
()2
المشرع لكلذيشأنأنيقدمطعنافيالق اررات اإلداريةالمعيبة ،وذلك
قضائيا"  ؛لذا أعطى  ّ

منخاللطريقتين :
الطريقة األولى :التظلم اإلداري
إن المقصود بالتظلماإلداريهو قيام صاحب الشأن بعرض حالة على اإلدارة طالبا
اإلنصاف_( ،)3وكذلكيعتبر وسيلة قانونيةلفضالمنازعات اإلدارية وذلكمنخاللاإلدارةنفسها
سواءاستجابتاإلدارةلطلباتصاحبالشأنكلي اأوجزئي ا( .)4

((1محكمةالقضاءاإلداريالعماني،االستئنافرقم()4لسنة()8ق.س،جلسة .2008/3/17
()2قرارمحكمةالعدلالعليااالردنيةرقم()98/21تاريخ،1998/1/15منشوراتمركزعدالة.
()3وصفي،مصطفىكمال(.)1987أصولإجراءاتالقضاءاإلداري،دارالنهضةالعربية،القاهرة،ط،2ص .170
( (4الشطناوي،عليخطار(.)1998التظلمكشرطلقبولدعوىاإللغاء،المجلةالقضائيةاألردنية،المعهدالقضائي،عمان،

عدد،12ص.3
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بالشأن إلى اإلدارةمصدرةالقرار شاكي الهامنقرار
ويرىالباحثأنالتظلمهولجوءصاح 
معيببهدفسحبهأوإلغاؤهأوتعديلهضمنالمددالمحددةقانون ا .
والجدير بالذكرأنه يحقللشاكي منالقراراإلداريأن يقدم تظلما لإلدارة خالل مدة()30
يوماوفقالنصالمادة()8منقانونالقضاءاإلدارياألردنيرقم( )1(.)2014/27
العماني رقم
وخاللمدة()30يوم اوفق النصالمادة()9منقانونمحكمةالقضاء اإلداري  ُ
(،)2()99/91حيثأنهإذامضتهذهالمدةولميقدمالشاكيتظلماَفقدحقهبالطعنبهذاالقرار
حتىلوكانمخالفاللقانون )3(.
خالصة القوليعتبرالتظلماإلداريوسيلة ودية لحل المنازعات الناشئة بين اإلدارةواألف ارد
يتقللالكثيرمنالقضايا
وذلكمنخاللالسلطاتالممنوحةلإلدارةنفسها،فأنفكرةالتظلماإلدار 
التيتثقلكاهلالقضاء اإلداري ال سيماأنالقضاءقديأخذوقتأطولللفصلبالنزاعاتالقائمة
بين اإلدارة واألف ارد،ويرى الباحث أنه في حالة كان صاحب الشأن محق في تظلمه ولم تتخذ
اإلدارة أي تصرف امن شأنه تغيير القرار الصادرفأن هذا سوف ينعكس سلب ا على جودة القيادة
لإلدارةالعامة .

ه-في حال رفضالجهةالمختصةاتخاذالقرار أو امتناعهاعن
1نصالمادة(/8ه)منقانونالقضاءاالداري األردني "  
ذلكتبدأمدةالطعنبعدلتلكالجهةلتتخذذلكقضاءثالثينيومامناليومالتاليلتاريختقديمالمستدعيطلباخطياللقرار ".

( )2نصالمادة ()9من قانونمحكمةالقضاءاإلداري العماني رقم ( )99/91ويقدمالتظلمخالل ثالثين يوما من تاريخ
إخطارصاحبالشأنبالقرار أو علمهبهعلمايقينيا،ويجبالبتفيهخاللثالثينيوما منتاريختقديمه،ويعتبرمضي

الثالثينيوماالمذكورةدونأنتجيبعليهالجهةالمتظلمإليهابمثابةرفضه".
()3الصقري،عبدالعزيزبنأحمد،مرجعسابق،ص.10
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الطريقة الثانية :الطعن القضائي
يتم اللجوءإلىطريق الطعن القضائي في حالة لم يستطيع صاحب الشأن الحصول على
حقوقه التيطالببهاعنطريقالتظلم ،حيثيكفلالقضاءلألفرادحمايةحقوقهمتكريسالمبدأ
ضرقابتهعلىأعمالالسلطةاإلداريةالعامة .
المشروعيةوفر 
ويجبأن تكون الدعوىالمقدمةأمامالقضاء اإلداري تحتويعلى أسانيد معينةتتمتعبكافة
سمات الدعوى القضائية،وذلك ألنه في حال فقدانها ال يتم اعتبارها دعوى وإنما قرار إداري
يستوجبعليهتقديمتظلم )1(.
حيثبينتالمادة()7منقانونالقضاء اإلداري األردنيالحاالتالتييجوزبها رفع دعوى
ن
ن فيه ويشترط أ 
ى على من أصدر القرار المطعو 
ي وهي"تقام الدعاو 
أماممحكمة القضاء اإلدار 
ب-مخالفةالدستورأ و
ص ،
بالتالية:أ-عدماالختصا 
ناألسبا 
بأ وأكثرم 
تستندالدعوىعلىسب 
ب
ت اصداره بعي 
ألنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ،جـ-اقتران القرار أو إجراءا 
القوانين أو ا 
فيالشكل،د-إساءةاستعمالالسلطة ".
العمانيذات األسانيد التي ذكرها
كما بينتالمادة( )8من قانونمحكمة القضاءاإلداري ُ
المشرعاألردنيويشترطتوافرهافيالدعوىحتىيتمقبولالدعوىأمامالمحكمة )2(.
ّ
ع
تإداريةيجوزالرجو
تالسحب،ماهيإالق ار ار 
وبناءعلىماسبقذكرهكل هيتضحأنق ار ار 
بقانونا،وأنهيلزملصحتهاتوافراألركانالمقررةقانونالصح ة
فيهاخاللالمدةالمقررةللسح 

()1رسالن،احمد(.)1999وسيطالقضاءاإلداري،دارالنهضةالعربية،القاهرة،ص.370
()2نصالمادة()8منقانونمحكمةالقضاءاإلدارياالردني"يتعينأنيكونسندالدعوىفيالحاالتالمنصوصعليها
فيالبنود()2و()3و()4و()5من المادة (،)6عدماالختصاص ،أو عيبافيالشكل ،أو مخالفةالقوانين أو اللوائح ،أو
الخطأ في تطبيقهاأوتأويلها،أوإساءة استعمال السلطة .ويعتبر في حكم الق اررات اإلدارية رفض السلطات اإلداريةأو

امتناعهاعناتخاذقراركانمنالواجبعليهااتخاذهوفقاللقوانينواللوائح ".
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ب والشكل والغاية والمحل ،باإلضافة إلى أنهيجب
ص والسب 
ث االختصا 
ت اإلدارية ،من حي 
الق ار ار 
علىصاحبالشأنأنيسلكطريقالتظلماإلداريأوالا ومن تميلجئإلىالقضاء وذلكلطعن
بالقرار .
ثالثا :مدى جواز اإلدارة لسحب الق اررات اإلدارية
بالقراراإلدارييعدبمثابةانهاءآثارالقراراإلداريبالنسبةللمستقبلوالماضيومن
إنسح 
ن
يوم صدوره أي اعدامه باث ر رجعي وهو وسيل ة تستخدمها اإلدارة بإرادتها إلنهاء القرار اإلداري م 
ي
الوجود القانوني ،فإنالقرار المسحوبيعتبر كأن لم يكن ،وهو بهذهالحالة يشبه االلغاء القضائ 
ألخطا ء
بعليه،وتهدفاإلدارةمنوراءسحبهاللقراراإلداريإلىتصحيحا 
منناحيةاالث رالمترت 
ن
ثأ 
يتعتمدهااإلدارةلمالحظ ةق ارراتها،حي 
تفيها،كماأنهوسيلةمنوسائلالرقابةالت 
التيوقع 
باإلدارةلق ارراتهاأفضللهامنالوقوفأمامالقضاءوالظهوربمظهرالمخالفةللقانونأ و
سح 
بق ارراتها اإلداريةغير المشروعة احترامالمبدأ المشروعي ة
المتعسفةباستعمال سلطاتها ،وهي تسح 
سحبهإالبناءعلىأساسقانوني
حيثاليمكنأليجهةإداريةأنتقومبإصدارقرارإداري أو 
ا
فماهواألساسالذيتعتمدعليهاإلدارة عندقيامهابسحبق ارراتها اإلداري ة؟

المشرع ،
منحها إياه  ّ
فهلهذااألساسينبثقمنمبدأالمشروعيةأمأنهيقومعلىأساسالمصلحةاإلجتماعيةالعامة
لألفراد؟اختلفتاآلراءالفقهيةحولأيأساسيتماعتمادهلتبريرتصرفاإلدارةفيسحبق ارراتها .
 :1نظرية المصلحة الجتماعية
تفيه،
المشرعلتمكينالجه ةاإلداريةمنتصحيحاخطاءوقع 
بالق ار ار 
إنسح 
اقره ّ
تاإلداريةّ ،
س
حيثيكونالقرارالم اردسحبهقدصدرمخالفاللقانون،أماإذاقامالقراراإلداريعلىأس 
صحيحةمستوفياشروطهالقانونيةفأنهيمتنععلىجهةاإلدارةسحبه،وذلكلعدم وجود مسوغ
بالقراراإلداري،وذلكاحتراماواستق ار ارلألوضاعوتحقيقا
قانوني،ولهذهالغايةتمتشريعفكرةسح 
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ب
بيتحصنمنالسح 
للصالحالعام،وقداجمعالفقهالمصريوالفرنسيعلىأنالقرارالمعي 
ثيصبح الق ار رفي هذه الحالة
ن الطعن علي هباإللغاء حي 
واإللغاء ،بمرور مددالطعن القضائي دو 
مشروعا )1(.
إنالمصلحةالعامةهيأساسالعمل اإلداري والتيمنخاللهايتممنح اإلدارةالسلطةعلى
ت ،كماأن المصالحالعامةالتيتوجبالغاء أو سحبالقرارالمتعارضمعهاتأتي
سحبالق ار ار 
مندوافععديدة،اهمهاالمحافظةعلىالصحةالعامةوسيرالمرفقالعامبانتظاموهذايتطلبمن
اإلدارةمراعاةحدودهذهالمصلحةبدقة،وإالترتبعلىمخالفتهاعدممشروعيةالقرار )2(.
ويرىالباحثأناألساسالذيتقومعليههذه النظريةهوضرورةاستقراراألوضاع والمراكز
القانونيةلألفرادألنذلكسوفينعكسعلىالمصلحةالعامةككل .
 :2مبدأ المشروعية
سبق وأنوضحالباحث المقصود بمبدأ المشروعيةاإلدارية حيث أن  كل عمل مخالف
للقانونيعتبرغيرمشروعويكونجديرباإللغاء ،وعليهقضتمحكمةالقضاء اإلداري العماني
بقرارلها" إذا كـان األصـ ل هـو مشـروعية الق ـرار اإلداري ،وأن غايتــه تســتهدف تحقيــق المصــلحة
ت العكس
القرينة بسيطة تقبل إثبا 
بقرينــة الصــحة والمشروعية ،إال أن هذه  
العامة ،أي أنـه يتمتع  
ت وظـروف إصـدار القـرار عـدم تـوافر المصـلحة
بكافة طرق اإلثبـات ،فـإذا مـا اتضـح مـن مالبسـا 
ن القرار اإلداري
ب القول بأ 
ب إساءة استعمال السلطة ،فيج 
العامـة فيـه ،فيكـون غايتـه قـد شـابها عي 
ب أن
استهدف تحقيـق المصـلحة العامة ،أن ال تكــون هــذه المصــلحة مجــرد قــول مرســل وإنما يج ـ 

()1حسن،سامحفكري،مرجعسابق،ص .3
( (2الطماوي،سليمان،مرجعسابق،ص.672
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ت السابقة والمعاص ـرة
ت والظروف والمالبســا 
تج ـد صــداها فــي الواقــع ،بــأن تكشــف عنهــا اإلج ـراءا 
للق ـرار،وأنالتوج ـدق ـرائنأخرىتنفيوجودها" )1(.
فإنعالقةمبدأالمشروعيةبسلطةالسحب تظهربمبادرةاإلدارةفيحالةإصدارهاقرار غير
مشروعبتصحيحاألوضاعالمخالفةللقانون ،وذلكبسحبهذاالقراركجزاءلعدممشروعيته ،كما
أنهاليجوزلإلدارةأنتتعسففيسلطةالسحبالتيتملكها ،حيثأنهإذا ألحقتاإلدارةأض ار ار
ض )2(.
باألف اردفلهمالحقبالمطالبةبالتعوي 
الفرع الثاني :سلطة اللغاء اإلداري
إنالمقصودبإلغاء القرار اإلداري هو العملية القانونية التي تقوم اإلدارة العامة بموجبها بإنها ء
تاإلداريةبالنسب ةللمستقبل،وذلكاعتبا ارمنتاريخاتخاذاإلدارةهذااإلجراء
اآلثارالقانونيةللق ار ار 
فيماتضلآثارالقرارقبلهذاالتاريخساريةالمفعول(،)3وعليه قضت المحكمةاإلدارية العليا
األردنيةبحكملهاعلىأنه "  ...وأثناء نظر الدعوى لدى المحكمة اإلدارية أصدر المطعون ضده
ق اررهالمتضمنإلغاءالقراراإلداريالمشكومنه،وعليهفإنالقراراإلداريالمشكومنهلميعدقائما
نإلغا ء
يالمتضم 
تفيمركزقانونيجديدبصدورالقرارالثان 
نالطاعنةأصبح 
فيالدعوىأل 
القرار" ( )4أي أن إلغاءالقرار اإلداري الغيرمشروعتمتدأثاره إلى المستقبلوبالتالييضمنإلغاء
الق ارراتاإلداريةالغيرمناسبةللمصلحةالعامةومنهناتظهرجودةالق ارراتاإلداريةعنداستخدام
سلطةاإللغاء .

((1االستئناف رقم()4لسنة()6ق.سجلسة /22ابريل ،2006 /مجموعةالمبادئالقانونيةالتيقررتهامحكمةالقضاء
اإلداريفيسلطنةعمان،المكتبالفنيبمحكمةالقضاءاإلداري،2006،ص .404

()2خيرالدين،سالطنية(.)2015سحبالقراراإلداري،رسالةماجستير،جامعةمحمدخضير،الجزائر،ص .10
((3اسماعيل،حباس،مرجعسابق،ص.91
()4قرارمحكمةاإلداريةالعليااألردنيةرقم،2017/231فصلتاريخ،2017/10/3منشوراتقسطاس.
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الفصل الخامس:

الخاتمة والنتائج والتوصيات
أولا :الخاتمة
تهذه الدراسةالق ارراتاإلدارية ومدى جودتها بحيث تنعكس بأفضل صورة على
تناول 
المصلحة العامة وكيفتؤثر هذه الق ارراتاإلداريةالمتمتعة بالجودة بالمشروعيةأوحتى عدم
المشرعالعماني
المشروعية،ال سيما أنه في حالة عدم مشروعية القراراإلداريسمح كل من ّ
واألردنيضمنأحكامالقانون اإلداري للسلطةالعامةبسحبالقرار اإلداري المعيببأيعيبمن
عيوب القرار التي تشوباإلداريسواء أكان ذلك العيب في تطبيق القانونأ وباالختصاص
الممنوحللسلطة أ و بالشكلالمتبع ،أو أنيتمإلغاءالقرار اإلداري بحيثاليرتبأثرعلى األف ارد
الصادربحقهم وكانه لم يصدر من األساس،وعليه ت وصل الباحث في نهاية هذه الدراسةإلى
مجموعةمنالنتائجوالتوصيات .

ثانيا :النتائج
توصلتالدارسةفينهايةهذهالدارسةإلىمجموعةمنالنتائج :
:1فيالوقتالراهنالذيتجتاحفيهثورةاالتصاالتوالتكنولوجياالبدمناستخدامالسلطةالعامة
أسلوب إصدارالقرار اإلداري بشكلإلكترونيبطريقةمبسطةبحيثيستطيعالجميعالتعاملمعه
ويعكسمدىجودةالقيادةبحيثيشعرمتلقيالخدمةبالكفاءةوالفاعليةعنبعد .
ثتطبيقمبادئجودةالقيادةالشاملة
بالقيادةاإلداريةدورفيغايةاألهميةمنحي 
:2تلع 
ت
تالعامةالتيتقدمخدما 
ثتغييرفيعملالمؤسسا 
باعتبارهاالمسؤولةوالقادرةعلىإحدا 
تنعكسعلىالمصلحةالعامة .
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:3األصلأنيصدرالقرار اإلداري مشروع إال أنهمنالممكنأنيصدر ببعضاألحيانبطريقة
غيرمشروعة وبهذهالحالةيكونأمامالسلطةالعامةصالحيةبموجبالقانونأمابسحبالقرار
اإلداريأوبإلغائه .
:4تبرزجودةالق اررات اإلداريةمنخاللرؤيةفاعليةالق اررات اإلداريةعلىأرضالواقعومدى
تحقيقهاللمصلحةالعامة دونأنتلحقأيضرر سواءكانهذاالقرارمتعلقبالق ارراتالتنظيمية
أوالفردية .

ثالث ا :التوصيات
يوصيالباحثبالتوصياتالتالية :
بالــذيدفعهــاالتخــاذهــذاالقـرارحتــىيــتمتفعيــلجـودة
.1ضـرورةقيــامالســلطةاإلداريـةبيــانالســب 
ييبـينمـدى
القيادةممايـنعكسعلـىمـدىانتاجيـةاألفـ اردوالعـاملينعليـهفـأنتسـبيبالقـراراإلدار 
مشروعيتهوجودته .

ى تقديمخدمةعامةعلىاختيارالكفاءةالتيتتوفرفيها
 .2يجبأنتعملأيمؤسسةتهدف إل 
القدرةعلىإيجادرؤيةمستقبليةواضحةمنأجلتعزيزفاعليةالخدمة .
.3حبذالويتمتدريبالقياداتاإلداريةعلىكيفيةتطبيقمفاهيمومبادئإدارةالجودةالشاملة 
ىمنمبادئجودةاإلدارة .
.4إجراءدراساتمستقبليةتتناولأبعادأخر 
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