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 القيادة جودة  على اإلداري  القرار أثر
 الكثيري  مسن  سهيل بن  محمد بن  مسلم: إعداد

 الرفوع  يوسف يمن : أإشراف الدكتور 
   باللغة العربيةص الملخ  

بالمرتبةاإلداريإنالقرار وتوفيرأفضلالوسائلتحقيقالمصلحةالعامةإلىىاألوليهدف
القرار أن سيما ال الفعلي الواقع على المراكزاإلداريلتطبيقها في تغيير إحداث على يعمل

فإن،بهالمحيطةبكلالظروفاابالجودةالبدأنيكونملماإلداريوحتىيتمتعالقرار،القانونية
اصداره.جودةالقرارتنعكسعلىالمصلحةالعامةعندمايتم

جودة مسألة الدراسة هذه تناولت قدراإلداريتالقراراوقد ومدى اصدارهاةة على اإلدارة
وأركانهأنواعهذكرحيثمناإلداريبالوسائلاإللكترونيةالحديثةوجميعالمسائلالمتعلقةبالقرار

تعتمدعليهااإلدارةفيالتيسساألاستعرضتالدراسةمشروعيتهوقدتدورحولالتياألساسية
هذه إنهاء على قدرتها وكذلك قراراتها علىتالقرارااصدار ذلك يؤثر أن دون واإللغاء بالسحب

ة.اإلداريتالقراراجودةوفاعلية

ي.األردنووقدجاءتالدراسةفيإطارمقارنمابينالقانونينالُعماني

الدراسة.وقدخرجتالدراسةبعددمنالنتائجوالتوصياتتمتثبيتهافيخاتمةهذه

   .مبدأ المشروعية الختصاص، ،اإلداري كلمات المفتاحية: القرار ال



 

  



 ط

The impact of the administrative decision on the quality of leadership 
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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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 : األولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها 

: أ     المقدمةولا

علىاإلدارةإقداماالمتيازاتهذهمظاهرأهمومنالعامة،السلطةامتيازاتاإلدارةتملك

مواجهةفيوالتزاماتحقوقااالهُترتبقراراتالمنفردةبإرادتهاتفرضأنفيسلطتهااستخدام

مناإلداريالتصرففيالسلطةفهذهموافقتهم،أورضائهمعلىالحصولإلىحاجة دونالغير،

أساليبنبيالجوهريةالفوارقأحدعدوتلإلدارة،العامةالسلطةمظاهرأهممنُتعتبرواحدجانب 

حيثأنمايربطاألفرادبالسلطةالخاصوالعامالقانونينمجالفيالقانونيةالتصرفاتأوالنشاط

إالآثارااترتبالالمنفردةاإلرادةأنالعامفاألصلالعاموليسالقانونالخاصوننالعامةهوالقا

مجالفياإلراديةالقانونيةلتصرفاتلاألساسيةالصورةهولعقدادعيثمومنأصدرها،منحقفي

.الخاصالقانون

العامةالسلطةامتيازاتمظاهرمنوالواضحالجليالمظهرفإنالعامالقانونمجالفيأما

أنوطالماالمنفردةبإرادتهاقانونااملزمةقوةلهاالتيةاإلداريالقراراتإصداراإلدارةمنحهو

راعلىاألشخاصسوفيرتبأثفأنهذاالقراراإلداريامةهيالمخولةبإصدارالقرارالسلطةالع

العامة القرار؛وعليه،والمصلحة يكون القيادةاإلداريعندما تجيد مختصة سلطة عن صادر

أخذ على قدرتها في القيادة جودة مدى على ينعكس هذا فإن القانون إطار ضمن والتصرف

االفر وإلزام لهاالقرارات خضوعهم وضمان تطبيقها في القرارالاد أن مناإلداريسيما يخضع

ةعلىسبيلاإلداريتلحقبالقراراتةوإنالرجعيةقداإلداريحيثاألصللمبدأعدمرجعيةالقرارات

أثرالقراراتااللكترونيةعلىجودةالقيادةخصوصافيظلالتغيراتإلىاالستثناءوتجدراإلشارة
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التكنولوجيالو والتقدم المتسارعة المعلوماتية التقنية لثورة نتيجة اليوم العالم تجتاح التي تحوالت

المعلومات تقنيات مجال في خاصة تحفيزالهائل في تتنافس الدول أصبحت حيث واالتصاالت

إلكترونية بوابة عبر للمواطنين متكاملة خدمات تقديم بهدف التطور لمواكبة الحكومية مؤسساتها

والمواطنينعلىحدسواء.ةواحدةتعودبالنفععلىكلمنالدول

 : مشكلة الدراسة  ثانياا  

فيجودةالقيادةمنخاللمبدأاإلداريثرالقرارمشكلةهذهالدراسةفيمدىتحديدأتكمن

القرارال بها يتسم التي القراراإلداريمشروعية يكون عندما األثر هذا يختلف اإلداريبحيث

كماالقيادةإيجابيعلىجودةأولبياألثرينعكسبشكلسوهذامشروعمشروعااعنهإذاكانغير

ةالتيتتطلبعمليةتقييممستمرلقياساإلداريعلىالقراراتأنتطبيقاإلدارةااللكترونيةينعكس

القرارات.مدىفاعليةهذه

 ثالثا: أسئلة الدراسة 

التالية:وتظهرمشكلةالدراسةمنخاللاالسئلة

؟اإلداري:ماهوالقرار1

بالمشروعية؟بشكليتصفاإلدارياالقراراتخاذ:كيفيتم2

القيادة؟علىجودةاإلداري:ماأثرالقرار3

 : هدف الدراسة  رابعاا 

القرار الاإلداريإن القيادة جودة مدى على طرديا ينعكس القرارالمشروع جودة أن سيما

الوصولاإلداري مشكلةمعينةإلىتكمنفي منأجلحل وخصائصأوهدف مواصفات ذات
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القانون القانونيةالمنصوصعليهافي تنفيذهبوسائلسلميةتتماشىمعالطرق يتم محددةبحيث

لمتلقيها.لتقديمأفضلخدمةاإلداري

 الدراسة  أهمية: خامساا 

القرار القراراإلداريإنأهمية التيتجعلمن القيادة قانونيةاإلداريتكمنفيجودة وسيلة

تساهم بطريقة المرفقي نشاطها وكذلك الضبطي لنشاطها اإلدارة ممارسة في بإشباعمنتجة

ةاإلداريالحاجاتالعامةلألفرادبأكثرجودةوأقلتكلفةدونعوائقوبصورةتساهمفينفاذالقرارات

الذياألمر،طوعييذهواستنفاذمضمونهبشكلالمشروعةبحقاالفرادواالدارةعلىنحويتمتنف

األفراد.ينعكسعلىحسنالقيادةفيتنفيذقراراتاإلدارةدونصداممع

 حدود الدراسة   :سادساا 

بشكليتممعهتفعيلالقيادةبشكلجيداإلداريستشملهذهالدراسةفيمايتعلقباتخاذالقرار

حدواألفرادعلىمصلحةاإلدارةةتصببالصالحالعاموالذييشملاإلداريالقراراتبحيثتكون

   .اإلداريفيمايخصالقرارةاإلدارييةاألردنومنخاللاستعراضالتشريعاتالعمانيةسواءوذلك

 الدراسة  محددات: سابعاا 

القيادةجودةعلىاإلداريالقرارأثرعلىالدراسةهذهتقتصرسوف:الموضوعية الحدود

سلطنةدولةفياإلداريالقضاءنشأةفترةفيالموضوعهذاتناوليتمسوف:الزمانية  الحدود

.اللحظةوحتىاألردنفياإلداريالقضاءنشأةوكذلك،اللحظةوحتىعمان

  .(الهاشميةيةاألردنوالمملكةسلطنةعماندولة):المكانية الحدود
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 : مصطلحات الدراسة  ثامناا 

قاعدةبإصدارملزمةبقصدإحداثأثرقانونيوذلكأماإرادة"إفصاحعن  اإلداري:القرار  :  1

فرديةحالةبإنشاءالعملالئحةاما  موضوعيةحيثيكونأوتلغيحالةقانونيةأوتعدلأوتنشئ

 (1)".الفردياإلداريضدهمفيحالةالقرارأومعينينأفرادأوالغائهالمصلحةفردأوتعديلهاأو

القيادة:  2 فيمجالاإلداريالنشاطالذييمارسهالقائدعبارةعنةبأنهااإلداريوتعرفالقيادة: 

األوامروإصداراتخاذ وإصدار اإلداريالقرار السلطةباستخداموذلك،اآلخرينعلىواإلشراف

التأثير ةتجمعفيهذاالمفهومبيناإلداريتحقيقهدفمعين،فالقيادةبغيةالرسميةوعنطريق

(2).قالهدفلتحقيللتعاونواستمالتهماآلخرينالسلطةالرسميةوبينالتأثيرعلىسلوكاستخدام

القرار  :  3 القرار:  اإلداري رجعية  تنفيذ يتم نصإلىباالستنادماإوذلكبأثررجعياإلداريأن

ذلك يجيز األأو،تشريعي المحاكمبتنفيذ عن الصادرة ةاإلداريالقراراتبإلغاءةاإلداريحكام

 (3). صلحللمتهمبجوازرجعيةاللوائحاألأو،المخالفةللقانون

القرار   رجعية  والوقائعاألعمالةعلىاإلداريتطبيقالقراراتأوهوعدمسريان:  اإلداري عدم 

 (4).القانونيةالتيتمتقبلالتاريخالمحددلبدءسريانها

 

.175ص،1طالقاهرة،العربي،ودارالفكرالنظريةالعامةللقراراتاالدارية.(1976سليمان)،الطماوي(1)
.45صالقاهرة،السماح،دارالجدد،تنميةالمهاراتالقياديةللمديرين.(2001السيد)،عليوة(2)
ص،دونطبعةعمان،والتوزيع،الثقافةللنشروالتطبيق،دارالقراراإلداريبينالنظرية.(1999خالدسمارة)،الزعبي(3)

207.
.205صعمان،والتوزيع،الميسرللنشرمقارنة،دارالقانونالداريدراسة.(1997خالدخليل)،الظاهر(4)
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 والدراسات السابقة  : األطار النظري تاسعاا 

 النظري للدراسة   اإلطار أ.

ويغطي"ومشكلتهاالدراسةخلفية"بعنواناألولالفصلفصولخمسةمنالدراسةتتكون

وحدودالدراسةعليهاتحتويالتيالمصطلحاتأبرزوتعريفواألهميةالهدفالدراسةمشكلة

النتائجفيهابماالدراسةمنالنظريالجزءتغطيفصولأربعةذلكيليثمومحدداتهاالدراسة

 .المراجعوالفهارسوالمصادراالستنتاجاتوالتوصياتوتليهاقائمةو

إلىيتمتقسيمهوأنواعهوسوفوخصائصهوأركانهاإلداريالقرارالثانيماهيةالفصلويتناول

المبحثمبحثين للمبحثاإلداريالقرارتعريفاألوليتناول بالنسبة اما فانهوخصائصه الثاني

.اإلداريالقراريتناولأركان

وذلكمناإلداريالقراراتخاذعلىالقيادةجودةانعكاسفأنهيدرسلفصلالثالثامابالنسبةل

دورالثانيأماالمبحثةاإلداريالقيادةجودةماهيةاألولالمبحثمبحثينيتناولإلىخاللتقسيمه

.الجودةإدارةمبادئتطبيقفيالقيادة

مشروعةالغيروالمشروعةةاإلداريالقراراتأثرالباحثفسيتناولالرابعللفصلبالنسبةأما

المبحثواإلداريالقرارمشروعيةاألولالمبحثيتناولمبحثينإلىينقسمبحيثالقيادةجودةعلى

.اإلداريالقرارمشروعيةعدمالثاني

وقائمةالمراجعالخاتمةوالنتائجوالتوصياتيتناولالفصلالخامسوأخيرا
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   ذات الصلة سات السابقة االدر  ب.

القرار    .(2012)  نواف  ،العازمي  :1 في  الختصاص  العمل    اإلداري ركن  على  القانونية  واثاره 

تتحدثالرسالةعنركناالختصاصكونه:  ي والكويتياألردننة بين القانون  دراسة مقار   اإلداري 

بعيبيسمىاإلداريويترتبعلىتخلفهتعيبالقراراإلداريأحدأهماألركانالرئيسيةفيالقرار

الصفة بهذه القرار ويتسم العام بالنظام يتعلق الذي الوحيد العيب وهو االختصاص عدم عيب

بإصداره قانونا المخولة السلطة غير من تحديدلصدوره كيفية مسألة الدراسة هذه وتتناول

والموضوعية والمكانية الزمانية الحدود وبيان المرتلالختصاصاالختصاص المسائل بطةوجميع

دوناألركاناالخرىاالختصاصحيثتتميزهذهالدراسةبتركيزهاعلىركنبركناالختصاص

الدراسة،اإلداريللقرار هذه عن دراستيوتختلف القرارالتيعن أركان كل في اإلداريتبحث

.اإلداريومدىجودهافياتخاذالقرار

تناولت  ةالشامل  ةالجود  إدارة  مدير  لدى  ةاإلداري   ةالقياد  متطلبات  (2018)   ةحميد  ،دريادي:  2

ةداراإلعاتقعلىةالملقاةالمسؤوليكونةمعينبخصائصتتمتعالتيةالشاملةالجودةالدراسهذه

وتتميزةالمؤسسنشاطاتمختلففيساسياألالمحركهيةدارإلانأسيماالةجسيمةمسؤولي

ةوالمتمثلةالشاملةالجودةدارإمديربهايتصفنأيجبالتيةالقيادخصائصتحديدةبالدراسهذه

لخصائصلاتطرقلمننيأبدراستيعنةالدراسهذهتتميزواالبتكارعلىةوالقدرةالرغبفي

صدارإسلطهالقانونهحمنالذيبالشخصنماإوةداراإلةدارإبيقومنأينبغيالذيللمديرةالمميز

ة.اإلداريالقرارات

  ة الشامل  ةالجود  ةدار إ  مبادئ  تطبيق   في  ةاإلداري  ةالقياد  ثرأ  (2019  )   محمد  فريد  ،القواسمة:  3

فيةالشاملةالجودةدارإمبادئتطبيقفيةاإلداريةالقيادثرأعلىالتعرفةالدراسهذهتناولت
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تتميزوةالوزارفيالموظفينمنةمعينةمجموععلىةحالةدراسةكالقطريةوالتجارةالصناعةوزار

عنةالدراسهذهوتختلفجميعاابعادهاإبةالشاملةالجوددارةإمبادئتطبيقفيةالدراسهذه

يتمتعنهأأوةشاملةبجوديتمتعالداريإقرارصدورعلىالمترتبثراألدىمبينتننيأبدراستي

مدىخاللمنوذلكةالعامةوالمصلحفراداألعلىنعكاسهاو عدمأوالقرارةمشروعيبيان

.مشروعيته

ةالدراسهذهتناولت  ةاإلداري  ةالقيادو   ةالشامل  ةالجود  إدارة  ،(2018)  محمد  الزهرة  ،علي  بن:4

ةالشاملةالجودةدارإاهتمامخاللمنوذلكةاإلداريةالقيادفيةالشاملةالجودةعالقبرازةإكيفي

أالدراسبينتحيثالبشريبالعنصر ةالقيادةطبيععلىيتوقفالمؤسساتفشلأونجاحنة

ةالدراسهذهوتتميزةقانونيةناحيمنوليستتبحةداريةإناحيمنكانتةالدراسوهذهةاإلداري

مدىومشروعيتهاعدمأوةداراإلعنةالصادرالقراراتةمشروعيمدىبينتننيأدراستيعن

.القراراتهذهعلىةالجودانعكاس

 : منهجية الدراسة  عاشراا 

 منهج الدراسة  

ةاإلداريالقراراتماهيةوصففيالمقارنالتحليليالوصفيالمنهجالباحثيستخدمسوف

ومدىواأركانهوبيان النصوصوتحليلقراءةخاللمنوذلكالقيادةحسنعلىتأثيرهاانواعها

المملكةاألردنيةومانعُسلطنةمنلكلالقضائيةاألحكاموكذلكاإلداريبالقانونالمتعلقةالقانونية

.الهاشمية
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 أدوات الدراسة

وأدواتأتتكون واألنظمة القانونية النصوص من بموضوعالدراسة تتعلق التي المحاكم حكام

.ي(األردنالتشريع)فيوالتشريعاتالمقارنةوبصورةخاصةفيالتشريعالعمانيالدراسة
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 : الفصل الثاني
 اإلداري ماهية القرار  

القرارات السلطةاإلداريإن تصدرها التي الوسائلاإلدارية أهم من تعتبر ألنهاالقانونية،ة

حيثتحقيقالمصلحةالعامةإلىيهدفالذياإلداريمباشرةنشاطهااإلدارةالوسيلةالتيتخول

القرارات بيان القانوناإلدارييعتبر ويعودالسببوراءاإلطالق،علىاإلداريةمنأدقمواضيع

سواءاإلداريذلكلمايثيرهالقرار (1).منإشكالياتنظريةوعمليةعلىحد 

حيثتستطيعاإلدارةمنخاللالقراراتالفعالية،ةمنالوسائلذاتاإلداريكماتعتبرالقرارات

سيماأنهالمنوطةبهاالواألهدافاألساسيةةالملزمةلكلاألفرادأنتحققالمصلحةالعامةاإلداري

واألفراد.ةاإلداريبينالسلطةللتواصلمنأفضلالطرق

أنأهمالمميزاتالتييتمتعبهااإلداريحيثبهاالقراريتميزواليمكنإغفالالمميزاتالتي

يبقىكذلك،(2)المركزيةأواداريةوطنيةسواءكانتهذهالسلطةمركزيةسلطةأنهصادرعن

إحداثأثرقانونيعلىواقعةمعينةبصرفالنظرإلىنهائيويصدرمنفرديسعىاإلداريالقرار

باإلضافة،(3)بإلغائهأوبتجديدهأوعديلهيغيرهذااألثرالقانونيسواءبتالحدثالذيعنطبيعة

ةوإالاعتبرتهذهالقراراتمشوببعيبيفقدهاإلدارياألركانالتييجبأنتتوافرفيالقراراتإلى

يتمتقسيمهذاالفصلأحدأهمالخصائصالتييتميزبها. مبحثينعلىالنحوإلىوعليهسوف

.اإلداريالمبحثالثاني:أركانالقرار.وخصائصهاإلداريالقرارمفهوم:األولالمبحثاآلتي:

 

.11ص،مرجعسابق،سليمان،الطماوي1))
 .151ص،2ط،القاهرة،دارالكرالعربي،القانوناإلداري.(1988)عبدهللاعبدالغني،بسيوني2) )
 .145ص،1طالعراق،بغداد،مطبعةجامعةاإلداري،القانون.(1989ماهرصالح)،الجبوري(3)
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 : األول المبحث
 وخصائصه  اإلداري  القرارمفهوم 

المدىعلىالعمليةأويالحياةالشخصيةفبالغةأهميةلهابشكلعامالقراراتخاذعمليةنإ

يعتبركماوالجماعة،الفردنشاطاألساسيلجوهرالالقراراتخاذلذاتعتبرعمليةوالقريب،أويدالبع

وفيالواقع(1)ةاإلداريالمنظماتوطبيعةاألفرادفيحياةأثرااوأكثرهاالعناصرأهممنالقراراتخاذ

ولمتتعرضوالقضاء،نجانبفقهاءالقانونمتعريفهمتفقد،اإلداريللقرارواحدتعريفاليوجد

للتعريفاتنقصنتيجةإتقاءالماقديقعفيالتشريعمناإلداريتعريفالقرارإلىغلبالتشريعاتأ

(2).التييفرضهاالواقعالعملي

اآلتي:مطلبينعلىالنحوإلىوعليهسوفيتمتقسيمهذاالمبحث

   .اإلداري القرار  : التعريفاألولالمطلب 

   .وأنواعه اإلداري خصائص القرار  الثاني:المطلب 

 

 

 

 

 

 

 

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

حيثأنمعظمهاتتشابهوالقضاء،علىمستوىالفقهاإلداريالتعريفاتللقرارمنهناكالعديد

يتمالبحث،اإلداريوتتفقمعالعناصراألساسيةللقرار ثماإلداريالقرارتعريفاتفيلذاسوف

اآلتي:فرعينعلىالنحوإلىوعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلبجودته،عن

  اإلداري تعريف القرار  :األولالفرع 

من كل يضع واألردنالمشّرعلم للقرارالمشّرعي معيناا تعريفاا تركا،اإلداريالُعماني حيث

محاولينفيذلكوضعتعريفجامعمانعين،اإلداريالمجالمفتوحاأماماجتهاداتالفقهوالقضاء

 اإلداريللقرار

 فقهياا   اإلداري تعريف القرار  أول:

فقهي اتجاه "عرفه إداريةبأنه هيئة عن يصدر قانوني لهاأوعمل خاصة امتيازاتهيئة

(1).لسلطاتممنوحةفيالدستور"أوويصدرتنفيذااللقوانينإدارياا،موضوعهالسلطةالعامةويكون

ةفياإلداريأيضاابأنه"عملقانونيمنجانبواحديصدربإرادةاحدىالسلطاتوتمتعريفه

(2).إلغاءوضعقانونيقائم"أوتعديلهأوجديدقانونيوضعنشاءبإالدولةويحدثأثارااقانونية

منهاعلىسبيلالمثالنورداإلداريكماقامالعديدمنفقهاءالقانونبوضعتعريفاتللقرار

تعريفالعميدالفرنسي"ديجي"كلعملإدارييصدرعناإلدارةبقصدتعديلاألوضاعالقانونية

(1).كماتكونفيلحظةمستقبليةمعينة"أوكماهيقائمةوقتصدورها

 

 .237ص،عمان،دارالثقافةللنشراألردني،القانوناالداري.(2005)نواف،كنعان(1)
 .198ص،2ط،عمان،الثقافةللنشردار،اإلداريالوجيزفيالقانون.(2011محمدجمال)،الذنيبات2) )
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" الذيبأنه"رفيرووعرفه المراكزبواسطتهالعمل تعديل في سلطتها باستعمال اإلدارة تقوم

(2)".القانونيةبإرادتهاالمنفردة

ونةاألخيرةوالجديربالذكرأناإلدارةأصبحتتتطوربشكلملحوظممافرضعليهافياآل

تقوم إداريةصدارإبأن حيثقرارات القرارإلكترونية اإلدارةتلقي"اإللكترونياإلدارييعرف

القراربإصدارالملزمةرغبتهاعنوإفصاحهااإللكتروني،موقعهاعلىاإللكترونيالطلبالعامة

بمقتضىسلطةمنلهبمااإللكترونيبريدهعلىالشأنصاحبوإعالنإلكترونيا،عليهوالتوقيع

المصلحةابتغاء،قانونااوممكنااجائزاايكونمعينقانونيأثرإحداثبقصدوذلكواللوائح،القوانين

(3)_."العامة

منلهابماالملزمةالمنفردةإرادتهاعنالعامةةاإلداريالسلطةإفصاحكمايمكنتعريفهبأنه

كانمتىقانونيةأثارترتيببقصدإلكترونيةوسائلعبرالنافذةواألنظمةوانينالقبمقتضىسلطة

إالالتقليدياإلداريالقرارعناإللكترونياإلداريالقراريختلفالوعليه،قانونااوجائزااممكنااذلك

(4).اإلرادةعنالتعبيروسيلةناحيةمن

من أنه الباحث يرى القرارالممكنوعليه عملاإلداريتعريف عن عبارة بأنه اإللكتروني

علىإلكترونييترتبعليهاشرافقانونيمعينبأسلوبصادرعنسلطةإداريةانفراديقانوني

أنيتماإللزاميةبالقراراإللكترونيمنخاللالتواقيعاإللكترونية.
 

 .154صسابق،مرجعصالح،ماهرالجبوري،ليهإاشار(1)
)العازمي،ليهإاشار(2) طالل العمل.(2012نواف على القانونية وآثاره اإلداري القرار في االختصاص اإلداري،ركن

 .17صاألوسط،جامعةالشرقماجستير،رسالة
)،األحبائي(3) محمد .(2018نبراس االلكترونية اإلدارة المرافقأثر إدارة الجامعةالعامة،في مصر،الجديدة،دار

 .101ص
مستقبالا،فيعمليةصنعالقراراإلداريالمحلية(أهميةدورالحكومةااللكترونية)اإلدارة.(2015عبدعايد)صالح،(4)

 .11ص،28العدد،2القانونية،المجلدمجلةجامعةتكريتللعلوم
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 قضائياا  اإلداري ثانيا: تعريف القرار 

العليا العدل محكمة القراراألردنعرفت السابقة ارادتهااإلداريية عن اإلدارة إفصاح " بانه

تعديلمركزقانونيمتىأوبمقتضىالقوانينواالنظمةوذلكبقصدأحداثسلطةالملزمةبهامن

  (1) ." جائزَاقانونااأومانذلكممكناا

القضاء بأنهاإلداريوعرفتهمحكمة عــناإلدارةفيهتفصــحقــانونيّعمــلفيسلطنةُعمان

والّلــوائحنيالقـوانمـنمســتمدةســلطةمــنلهــابمــاالقــانونطلبــهيتالـذيالشـكلفــيالملزمــةإرادتهــا

الباعثوجائزااممكناـاذلــككانامىمتقانونيأثــرإحـداثبقصـد مصلحةعليهوكـان ابتغاء

(2).عامة

المصريةالمحكمةأما الملزمةاإلداريالقرارعرفتالعليا إرادتها عن اإلدارة إفصاح " بأنه

تتجه حيت واللوائح القوانين بمقتضى العامة سلطتها على بناءا اإلدارةلألفراد مركزإرادة إلنشاء

(3).قانونااوبباعثالمصلحةالعامةالتييبتغيهاالقانون"وممكنااقانونييكونجائزاا

المقارناألردنالفقهعرفهكما الفقه وضعها التي التعريفات بذات والعماني فيأوي ورد ما

.اإلداريأحكامالقضاء

  

 

.اتمركزعدالةمنشور،26/9/2005(تاريخ271/2005سابقاارقم)قرارعدلعليا(1)
مجموعةالمبادئالقانونيةالتي20/3/2004(الصادرفيجلسة19/3محكمةاستئناففيسلطنةعمانقراررقم)(2)

في االداري القضاء جلسة28/2رقم)ةاالبتدائيوالدعوى،241ص،2003قررتهامحكمة ،2002في18/6/2002(
.250ص

،2السنة،مجموعةالمبادئالقانونية2/2/1957االداريةالعلياالصادرحكمهاقالمحكمة3(لسنة47الدعوىرقم)3) )
 448ص
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ة وأهميتها اإلداري: مفهوم جودة القرارات يالثانالفرع 

الغايةالصادرمنأجلهاالقرارباختالفتختلفاإلداريالمتعلقةبجودةالقرارالتعريفاتإن

إدارييجبأنيتصفاإلداري المتفقعليهأنأيقرار الجودةحتىتنعكسءبشيإالأن من

.علىالمصلحةالعامة

   اإلداري جودة القرار  تعريف أولا:

القرار جودة المشكلةمئتاليالتالمتعددةلألهدافدقيقوواضحتفهمبأنهاإلداريوتعرف

عليهااالعتماديمكنيقةوبطرالممكنة،لئبداالكاملنهمعرفةكمايمكنتعريفهبأ،القرارموضوع

(1).يترتبعلىاختياركلبديلماتقديرفي

عمليةعقالنيةتتبلورفياالختياربينالبدائلالمتعددةاإلداريأنجودةالقرارالقولويمكن

(2).ذاتمواصفاتتتناسبمعاالمكانياتالمتاحةواألهدافالمطلوبة

   اإلداري أهمية جودة القرار  ثانياا:

(3):ةبإيجازعلىالنحواآلتياإلدارييمكنتوضيحأهميةجودةالقرارات

.القرارموضوعالمشكلةمعتتالءميالتالمتعددةلألهدافالدقيقوالواضحالفهمعلىتساعد:1

.المختلفةوجوانبهاللمشكلةدقيقووشاملمحدديفتعريتعط:2

تحقيقها.يفالمرغوبواالهدافبديل،لكجئنتاينبالعالقةتحدد:3

للمشكلة.بينالبدائلالتيتحققالحلاألمثللالختيار:تعطيالحريةالكاملة4
 

بكر1) ) محمد،أبو )،مرعي االستراتيجي.(2019وآخرون التخطيط في ودورها اإلدارية القرارات سبها،جودة ،جامعة
.16ص،بحثمنشور،الجزائر

 .50عمان،صوالنشر،داروائللطباعةالشاملة،المنهجيةالمتكاملةإلدارةالجودة.(2010زيدمنير)،عبوي(2)
شمس،مكتبةعينالقاهرة،االبتكاري،اتخاذالقراراتتحليلالمنهجالعلميمعاهتمامبالتفكير.(1997سيد)،الهواري3) )

.165ص
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 : الثاني  المطلب
 وأنواعه  اإلداري  القرار خصائص

هذا القرارالمطلبيتضمن خصائص من م،اإلداريمجموعة تشكل التيوالتي القرار اهية

عن أغيره،تميزه عملحيث يصدرنه ومنعنقانوني سلطةاإلدارة، ذات وصالحيةجهة

أنواعإلىةاإلداريلتيتصدرهاالسلطةحيثيمكنتقسيمالقراراتاقانونية،تحدثنتيجةوبالتالي

اآلتي:فرعينعلىالنحوإلىوعليهسوفيتمتقسمهذاالمطلبمختلفة،

  اإلداري خصائص القرار  :األولالفرع 

خالل القانونالمفاهيممن فقهاء وضعها أناإلداريالمحاكموأحكاماإلداريالتي يتضح ة

الخصائصاإلداريالقرار من مجموعة على لهأويشتمل المميزة الراهن،العناصر الوقت وفي

أغلب تجتاح التي التكنولوجية الثورة فأنضمن الحكومية والمؤسسات قداإلداريالقرارالدوائر

ذو تقليديةيكون القرارإلكترونية؛أوطبيعة خصائص الباحث يتناول سوف مناإلداريلذا

لكترونية:الناحيتينالتقليديةواإل

 عمل قانوني    اإلداري  القرار أولا:

التيتصدرعناألعمالالعملالذييصدرعناإلدارةحيثيوجدنوعانمنطبيعةتختلف

ف قانوني واآلخر مادي أحدها العامة عملإالسلطة بالتالي فهو قانوني أثر العمل على ترتب ذا

سيماأنالعملالقانونيوهوال،(1)الماديةاألعمالقانونيوإذالميرتبأيأثرقانونيفهومن

فيهايعتبرتأثيرفيالنظامالعملالذيمنشأنهأنيؤثرفيالمراكزالقانونيةحيثأنأيتأثير

ذاته حقكما،القانوني عن يعبر القانوني المركز القانونية،إلتزامأوأن المراكز تعتبر لذلك
 

وعناصره.(2017)،محمد،الحسيني(1) اإلداري القرار القانونية،تعريف للعلوم الحلي المحقق العدد،والسياسيةمجلة
.515ص،العراقاألول،



16 

والواجبات الحقوق من تكن،(1)مجموعة لم التي القانونية المراكز خالل من التأثير يتجسد فقد

التغييراتعلىمركزأوقديكونالتأثيرمنخاللإجراءبعضالتعديالتأو،موجودةمناألساس

إظهار"وعليهيعرفالعملالقانونيبأنه،(2)القانونيةالمراكزإنهاءوجودأوبإلغاءأو،قانونقائم

منالقانونيالوضعفيتغييرإحداثبهدفلإلرادة الرغم مجردليسالقانونيالعملأنعلى

العالقةفيتغييرإحداثإلىيتجهاراديعمل"بأنهريفيروعرفهوقد،وحسبلإلرادةإظهار

(3)."القانونيالوضعتعديلإلىأوإصدارهلحظةالقائمةالقانونية

التقليديخصوصاااإلدارياإللكترونيفهواليختلفعنالقراراإلداريبالقراريتعلقأمافيما

.الوصفهذامنحهماهوإداريةسلطةعنصادراإلداريالقرارأن

عبارةعنعملقانونييصدربهدفإحداثأثرقانونياإلداريويتضحمماسبقأنالقرار

فأنكلمنحذفهاوبالنهايةأوإلغائهاأوالتعديلعليهاأوسواءبخلقواقعةلمتكنموجودةمسبقاا

بإنشاءقانوني،نفسالغايةوهيإحداثثرإلىونييهدفالتقليديواإللكتراإلداريالقرار وذلك

نيأنهيصدرويصبحقابلللتنفيذ.غيرأنمايميزالقراراإللكترو،مراكزقانونيةجديدة

 لإلدارة  المنفردة اإلرادة عن اإلداري القرار  يصدر ثانياا:

القرار السلطةاإلدارييصدر وهو واحد جانب يعد،ةاإلداريمن ال العملحيث إداريَا قراراا

نتيجةالقانوني العقد،إرادتينالتقاءالصادر مناإلداريومثاله وجوده يستمد اتفاقالذي

 

 .25صاإلسكندرية،الجامعي،دارالفكرالمستعجلة،قضاءاألموراإلدارية.(2006عبدالعزيز)،خليفة(1)
والقانون.(1999عمار)،عوابدي(2) واإلدارة العلم بين اإلدارة قرارات والنشر،2طاإلداري،نظرية للطباعة ،دارهومة

 .23،الجزائر
 .299ص،مرجعسابق،صالح،الجبوريأشارإليه3) )
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_إرادتين
بذلكوهيمنها،المطلوبةاآلثارلُتنتجوحدهااإلدارةإرادةفيهاتكفيالتياألعمالنإف،(1)

جسديالذيهولإلدارةالقانونيةاألعمالمنالنوعوهذا،لهاأخرىإرادةانضمامعلىتتّوقفال

صادراكونهبينُتحدثهالذياألثرحيثمنلإلدارةالمنفردةاإلرادةفيفرقوال،اإلداريالقرار

القراركماأن،(2)تنظيميااقراراايكونأنأووذاتهبصفتهمعلوم(أفرادةمجموعأو)فردبمواجهة

أنبمعنىفيه،عدةأشخاصاشتراكعنلإلدارةالمنفردةاإلرادةعنصدورهصفةيفقدالاإلداري

باسمهاويتصرفاإلدارةيمّثلواحدطبيعيشخصعنيصدرالممكنأنالمناإلداريالقرار

عددهمعنالنظربصرفالصفةهذهيتمتعونبواحدشخصمنأكثرعنيصدربلولحسابها

مؤسساتمنمؤسسةإدارةمجلسعنيصدرالذياإلداريالقرارفيهوالحال،كماقلأوكثر

فييشتركمنهممجموعةاألقلعلىأوالمجلسأعضاءمجموعأنالبديهيمنإنَّهإذالدولة،

فيالوزراءمنعددفيهفيشتركالوزراءمجلسعنتصدرالتيالقراراتوكذلكوإصداره،صنعه

وإن؛لذااإلداريالقرارفيتوافرهالمطلوباالنفرادعنصريمسالالتعددوهذاكلهم،أوالمجلس

بإرادتهاأيواحدة،إرادةذاتإداريةجهةعنصدرالواقعفياإلداريالقرارفيالمشاركونَتعدد

(3).المنفردةأوالواحدة

،األفرادمنمسبقرضاأوعلمدونالمنفردةبإرادتهااإلدارةتصدرهكذلكوالقراراإللكتروني

اإلداريالقراريبقىإلكترونية،قراراتوصدرتلإلدارةاألفرادمنإلكترونياالطلبقدمولوحتى

(4).إداريوامتيازسلطةاألفرادمنلوأستثيرو

 

 .28ص،مرجعسابق،نواف،العازمي1) )
.521،مرجعسابق،محمد،الحسيني(2)
 .521ص،،القاهرةدارالثقافةالجامعية،مبادئقانوناإلداري.(1977محمدسعيد)،امين3) )
)،العقون4)) اإللكتروني.(2018مرية العام للمرفق القانوني النظام حول: الدولي العلمي ،آفاق-تحديات-واقعالمؤتمر

 .4ص،الجزائر،جامعةمحمدبوضيافالمسيلة
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يجبأنيكونتعبيراإلدارةعناإلداريالخاصيةالتييتمتعبهاالقرارهذهويشترطلتطبيق

حكملهااألردنيةفيياوبناءاعليهقضتمحكمةالعدلالعلأخرى،إرادتهاالذاتيةوليسعنسلطة

اليعدقرارااإدارياارفضدائرةاألراضيوالمساحةرفعإشارةالحجزعناألرضبناءاعلىبأنه"

سلطة إرادة عن يعبر تصرفاا يعد الرفض هذا ألن الكنسية المحكمة من صادر والأخرى،قرار

(1).خرى"أوإنمايعدجزاءتنفيذياالقرارصادرعنجهةقانونياا،يحدثبدايةأثراا

 عن سلطة إدارية وطنية     اإلداري القرار  صدور ثالثاا:

مخوللهاقانونااسلطةإصدارالقراراتإداريةصادرةعنسلطةاإلداريبدأنيكونالقرارال

القرارغيرملزملإلفرادإالبحدودوإالكان التصرفالصادراألعمالعتبرتحيث  ،تفاقاإلهذا

لطةالقضائيةوالسلطةعنسلطةعامةأخرىإداريةقرارااإدارياامثلالقراراتالتيتصدرعنالس

العملالتشريعية، يعتبر ال الوقت الدولةأووبذات هيئات من هيئة أي عن الصادر التصرف

 (2).الخاصةوالمؤسساتوالمستشفياتقرارااإدارياامثلالمدارسالخاصة

سلطتها حدود خارج عامة إدارية جهات من الصادرة القرارات أيضاا إدارية قرارات تعد وال

يةبأنهاألردنوعليهقضتمحكمةالعدلالعلياالعامة،العامةوبمقتضىصفةأخرىغيرصفتها

لعدماالختصاصعلىاعتباراألردن"التسمعالدعوىالتيتقامعلىإحدىالسفاراتاألجنبيةفي

(3).جزءمنبلدالمبعوثالدبلوماسي..."السفارةهينأ

 

 .منشوراتمركزعدالة،23/5/1996تاريخ(،307/1996قرارعدلعليارقم)(1)
.239صسابق،مرجعنواف،كنعان،(2)
 عدالة.منشوراتمركز،1/3/1996(تاريخ119/96)رقمابقااأردنيةسعدلعليا(3)
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القضاء أن الصااإلداريكما القرار يعتبر ال بإدارالمصري والخاص األوقاف وزارة من ةدر

ناظرةعلىألنهصادرمنوزارةاألوقافبصفتهاإدارياا؛مالشخصمعنويخاص)كالوقف(قراراا

(1).ةاإلداريحيثأنهذاالقرارخارجعنحدوداختصاصالمحكمةالمتنازعريعه،الوقف

القضاء المحاكماإلداريويالحظأن اندرجعن بما تأثر المصريةحيثاإلداريالعمانيقد ة

دارةبمالهامنسلطةهوتصرفقانونييصدرعناإلاإلداريإنالقراركامها"أحجاءفيأحد

األفرادوبناءلعددمنأومركزقانونيقديملفرديؤثرفيانونيااجديداالينشأمركزااقعامةملزمة

(2).القوانينواللوائح"العامةبمقتضىعلىسلطتها

ويرىالباحثبناءعلىماسبقأنهحتىيكونالقرارإدارياايجبأنيصدرعنسلطةوطنية

هذه كانت داخلسواء الدولةالسلطة القرارحدودها،خارجأوحدود يكون أن اإلداريويجب

وهذاالذيذلك،عبرةبتغييرصفتهبعدإصدارهوالةوقتاإلداريعنشخصعاملهالصفةصادر

.طةالتشريعيةوالقضائيةعنغيرهمنالقراراتالصادرةعنالسلاإلدارييميزجوهرالقرار

 في المركز القانوني    تغييراا رابعاا: يحدث  

حتى سابقا بينا أثراإلداريالقراريكونلقد إلحداث تتجه نيتها تكون أن البد إدارياا عمالا

التحضيريةالتيتسبقإصداراألعمالنكلإفاإللغاء،وبالتاليأوالتجديدأوبتعديلهقانونيأما

قراراااإلداريالقرار يعد والال اثارااإدارياا الموضوعقانونية،ينتج لدراسة لجنة فأنتشكيل وعليه

 

 .222صالقاهرة،النهضة،اإلداري،مطبعةأصولالقانون.(1984)الوهاب،عبدرفعت،محمد(1)
عاميها(2) في عمان بسلطنة اإلداري القضاء محكمة قررتها التي القانونية المبادئ من ،2006والثاني،األولمجموعة

 .247ص
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ال(1)االستيالءعليهإصدارقرارولةاالتفاقمعصاحبةالعقارقبلومحا،رارفيهقالتخاذتمهيداا

إدارياا.يعتبرقرارا

 نهائياا  اإلداري القرار  يكون : أن اا خامس

نيكونقابلللتنفيذواليحتاجللتصديقمنها.إ

 أن يصدر عن الدارة بوصفها صاحبة سلطة بمقتضاها القانونية والنظمة.  اا:سادس

   اإلداري أنواع القرار  الثاني:الفرع 

أنواع ينظراإلداريالقراراتتختلف التي الزاوية باختالف النظرإليها،ة تم القراراتإلىفاذا

حيثاإلداري من بسيطةأنفأماالمكانةة الرقابةمركبة،أوتكون حيث من إليها النظر تم وإذا

ماتمالنظراليهاإذاويوجدقراراتيجوزالطعنبهاوقراراتاليجوزالطعنفيهاهالقضائيةفأن

أوتكاشفةاميةامامنحيثاألثرفقدتكونقراريتنظأوفإماانتكونفرديةمنحيثالمدعي

 سلبية.أومنشئةوقدتكونصريحةتنظيمية

 ة من حيث التكوين  اإلداري القراراتأولا: 

قسمين:إلىتنقسمالقراراتمنحيثالتكوين

 ة البسيطة  اإلداري. القرارات 1

عمليةإلىتستندومستقلبكيانتتميزالتيالقراراتتلكهيالمستقلةأوالبسيطةالقرارات

الصورةوأخرقانونيبعملمرتبطةغيرواحدهقانونية .ةاإلداريالقراراتفيشيوعاااألكثرهي

(1).نقلهأوترقيتهأوموظفبتعينالصادرالقرار:ذلكمثال

 

فؤاد)،مهنا(1) الديمقراطي.(1967محمد النظاماالشتراكي ظل في العربي اإلداري المعارف،القانون ،االسكندرية،دار
 .1014ص،2ط
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 المركبة  ةاإلداري القرارات. 2

حيثالتتخذبذاتهاشكالامستقالاالسابقة،هيتلكالقراراتالتيتكونعلىعكسالقرارات

إدارية عملية من جزءاا تتخذمركبة،ويعتبر التي االدارةعمليةإلنهاءكالقرارات بين عقد ابرام

أوالقرارالصادرباعتمادهأوالعقدبإبرامباإلذنفالقرارالصادرمنالجهةالمختصة،وطرفآخر

تمامياتالغاوإنمااتخذتتتخذلذاتهاالالمزايدةكلهاقراراتأوالمناقصةبإرساءالقرارالصادر

(2).عمليةإداريةمركبة

 ة من حيث عموميتها  اإلداري القرارات ثانياا:

:همارئيسيينقسمينإلىعموميتهاحيثمنةاإلداريالقراراتتنقسم

 التنظيمية  ةاإلداري لقراراتا ـ 1

الذيناالفرادجميععلىتسريمجردةعامةقواعدتتضمنالتيالقراراتهيالتنظيميةلقراراتا

تشريعحقيقتهافيهيالتنظيميةوالقراراتالعامة،القاعدةفيوردتالتيالشروطعليهمتنطبق

االدارة.عنيصدرأنهالإالعادي،التشريعجانبإلىيقومثانوي

القرارات مراإلداريتلك تنظم التي عامةة قانونية وذلكاكز المراكزإلألفراد هذه بإنشاء ما

للموظفين،ميالخاصبزيادةسنويةوعلىسبيلالمثالالقرارالتنظيإلغائها،أوتعديلهاأوالعامة

كافةفهذا الموظفين فئات يشمل المناطقأوالقرار في الموظفين فئة بزيادة التنظيمية القرارات

(3).النائية


 

 .218صسابق،مرجعجمال،محمدالذنيبات،1) )
 .103ص،مرجعسابق،عليخطار،شطناوي(2)
 .219ص،مرجعسابق،محمدجمالالذنيبات،3) )
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 الفردية  ةاإلداري القرارات ـ 2

أفرادمعينينبذواتهمأيأوإنالقراراتالفرديةتتضحمناسمهافهيقراراتتصدربصددفرد

وعليهموظف،مثلالقرارالصادربترقيةواللوائح،دينبمقتضىالقوانينيستفيدمنهاأشخاصمحد

النتائج أهم ذكر التييمكن علىالقانونية والفرديةتترتب التنظيمية القرارات بين اتخاذالتفرقة

والفردية:القراراتالتنظيمية

الرسميةوهوعلممفترضيفترضأنأ: بالجريدة بالنشر يكون التنظيمي بالقرار ألنه،العلم

تاريخبدءمقدمااويكونأنهاليمكنتحديدمنسيتمتطبيقعليهمالقرارعامةكمايتضمنقواعد

ال نشرنفاذ بعد الحق آخر تاريخ يحدد لم طالما األفراد مواجه في يتعلقأمنفاذه،قرار فيما ا

أنهمنشخصيااإالوهوعبارةعنتبليغالشخصالمعنيبالقراراتالفرديةفأنالبدءفيتنفيذها

الممكنالنشرأيضافيالقراراتالفرديةبدالامنالتبليغفيحالةكانالمطلوبتبليغهمعددكبير

(1).غيرمعروفينلدىاإلدارةأومناألشخاص

فأيشتملب: عامة قانونية لتنظيممراكز وذلك ومجردة عامة قواعد على التنظيمي نالقرار

التنظيميةالترتب القراربذاالقرارات تعديل وبالتالييجوز أوالتنظيميتهاحقوقاامكتسبةلألفراد

الوسطالذيالفرديةفهوأمابالنسبةللقراراتاتخذته،ةالتياإلداريالسلطةإلغاؤهفيأيوقتتشاء

أفرادأوسيماأنالقرارالفردييتعلقبفردالاإلدارةترتيبالحقوقالمكتسبةمنخاللهتستطيع

حقوقأوإلغاؤهمتىرتبحقااأورجعيسحبهبأثرأنالقرارالفرديفاليجوزبذواتهمكمامعينين

(2).أفرادمعينينأولفرد

 

 عدالة.منشوراتمركز،1982(لسنة53/1981قرارمحكمةالعدلالعلياسابقاارقم)(1)
 .221ص،مرجعسابق،محمدجمال،الذنيبات(2)
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اّلتيديوالمواعاإلجــراءاتمــنبالعديدالقــانونةحــاطإأنالنوعمنالقراراتهــذانتــائجومــن

اإلجــراءاتتلــكتـراعلـمفإذاصحته،نةيقرانةيصوتكفلاإلداريالقرارمراجعةدعوىرفعتسبق

التيةالمــدخــالل كـانولـواإلداريالقــراراكتســبخاللهــا،عوىالــدرفــعنونالقــافــرضالزمنية

قبلمنواإللغاءالّسحبكـذلكعنـهوتمنـعذلـك،بعـدةيالقضـائالمراجعـةعنـهتمنـعحصـانةباـايمع

للجهـاتجوزيأنه"مـنبسلطنةُعماناإلداريالقضاءمحكمةقضتذلكوفية،ياإلدارالوحدة

حة؛يالصــحالقــراراتوإصدارهاـحبللسـةيالقانونةالمـدخـاللالخاطئـةقراراتهـاتسـحبأنةياإلدار

ــايتحق عــاديالمبفــواتنتتحصالخاطئــةالقــراراتأنأخــرىــةيناحمــنأّنـهإالة،يالمشــروعلمبــدأقا

القانونيةللمراكزاستقرارااحيالصــحالقــرارحكــمفــيالخــاطئالقــرارصــبحيولســحبها،القــانوني

(1).ةبالمكتس

الفرديج: القرار على يسمو التنظيمي القرار يحترم،أن أن يجب أنكلقرارفردي حيث

عليهالتنظيمييترتبعلىأنمخالفةالفرديللقراراإلداريوقداستقرالقضاء،القرارالتنظيمي

(2).عدممشروعيته

 ة من حيث رقابة القضاء اإلداريثالثاا: القرارات 

قسمين:إلىةمنحيثرقابةالقضاءاإلداريتنقسمالقرارات

 : قرارات تخضع للرقابة القضائية  1

مناإلدارةأعمالعلىالقضاءرقابةتعتبر لحقوقضمانااواألكثرالرقابةصورأهمواحدة

أحكامبهتتمتعومااستقاللمنالقضائيةالرقابةبهتتميزخصوصاافيظلما،وحرياتهماألفراد
 

عبدالعزيزبن،نقالاعنالصقري،محكمةالقضاءاإلداري،17/3/2008جلسة،(ق.س8(لسنة)4االستئنافرقم)1))
.10ص،منشورمنمحكمةالقضاءاإلداري،مشروعيةالقضاءاإلداري،(2011أحمد)

 .30ص،عمان،جامعةالشرقاألوسط،رسالةماجستير،نفاذالقراراتاإلداريةبحقاألفراد.(2013رائد)،العدوان2))
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البديهي،واحترامهابتنفيذهاالجميعتلزموحجيةقوةمنالقضاء القراراتجميعتخضعأنومن

نوعينوجودالمستقرومنالمشروعية،لمبدأأعماالاوذلكالقضاءلرقابةبصورتهاالنهائيةةاإلداري

نظامفيسمىالثانيأماالموحد،القضاءيسمىاألولاإلدارةأعمالعلىالقضائيةالرقابةنظممن

(1).المزدوجالقضاء

المزدوج القضاء نظام القضاءجهةمستقلتين،قضائيتينجهتينوجودأساسعلىويقوم

تتصرفعندمااإلدارةوبينبينهمأواألفرادبينتنشأالتيالمنازعاتفيبالفصلوتختصالعادي

الخاصالقانونأحكامالنزاعهذاعلىالقضاءويطبقالخاص،القانونأشخاصمنكشخص

عندماواإلدارةاألفرادبينتنشأالتيالمنازعاتفيبالفصلتختصالتياإلداريالقضاءوجهة

بامتيازاتوالسلطةصاحبةبصفتهااإلدارةتظهر القضاءواألفرادبهايتمتعالتتمتع علىيطبق

(2).العامالقانونالنزاعأحكامهذا

لرقابة خاضعة تكون الشكل بهذا الصادرة القرارات فأن قابلةالقضاء،وعليه تكون وبالتالي

خالياامنالعيوبالتيالتعويضوصدورهأوطريقاإللغاءعناإلداريللطعنفيهاأمامالقضاء

.اإلداريتمسالقرار

المشروعية مبدأ تقرير سبقفي ذات عمان كانتسلطنة وازدواجوقد أكد،القضاء حيث

(علىأنسيادةالقانونهي101/96النظاماألساسيللدولةالصادربالمرسومالسلطانيرقم)

صلينظمالقانونالف(منذاتالمرسومعلىأن"67)ونصفيالمادة،أساسالحكمفيالدولة

ال دائرةاإلداريخصوماتفي بواسطة يبينأوة خاصة ممارستهامحكمة وكيفية  نظامها القانون

 

.185ص،1ط،عمان،دارالقنديل،القضاءاإلداري.(2005ليلومازن)،راضي(1)
.496ص،مرجعسابق،عبدهللاعبدالغني،بسيوني(2)
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مشروعيةبعضأعمالالجهازبهذهالمحكمةسلطةمراجعةالمشّرعوعليهأناط"اإلداريقضاءلل

(1)."دعاوياإللغاءأوةاإلداريوأعطاهاصالحيةالنظرفيدعاويمراجعةبعضالقراراتاإلداري

 : قرارات ل تخضع للرقابة القضائية 2

القرارات تخضعاإلداريإن التي طائفتينلرقابةة في تتمثل أعمالالقضاء عن عبارة وهي

صراحةعلىاستبعادهاوهذهاألخيرةيمكنالطعنبهاحالياالمشّرعالقراراتالتيينصأوالسيادة

علىالرغممنتحصينهاالتشريعيفقدأصبحتتخضعللرقابةالقضائية.

   السيادةأ: إعمال 

التيتصدرعنالسلطةالتنفيذيةباعتبارهاالسلطةالعليااألعمالبأنهاالسيادةيقصدبأعمال

الداخلي،وليسباعتبارهاأوفيالبالد،أيحكومةتمّثلالدولةفيمجالالقانونالعامالخارجي

بأنهاتلك العليافيهااألعمالجهةإدارية،وعرفتأيضاا الصادرةمنالدولبماتصدرهالجهات

المنظماتسواءكانتأوالجمعياتأوالهيئاتأوامعالدولاألخرىوالتيتدخلضمنعالقاته

قراراتالهدفمنهاالحفاظعلىالسلمواألمناإلجتماعيأوإقليميةومايماثلهامنأعمالأودولية

والصحةالعامة،فحقيقتهاأنهاقراراتإداريةتصدرعنالسلطةالعلياوتتمّيزبعدمخضوعهالرقابة

(2).بالتعويضأوسواءأكانباإللغاءالقضاء

 

(منقانونالمحكمةعندصـدورهكانـتقـدحـّددتفـيبنودهـااختصاصـاتالمحكمـة6أنالماّدة)إلىتجدراإلشارةهنا(1)
التعويضأوالعمــومّيينوبالــدعاوىاّلتــييقــّدمهاذووالّشــأنبمراجعــةالقــراراتاإلداريةالموظفينبـالّنظرفـيبعــضدعــاوى

المتعّلق وبالــّدعاوى بــالعقودعنهــا، الحصــراإلداريةــة ســبيل علــى واردة االختصاصــات هــذه أن علــى المحكمــة واســتقّرت ،
م،المنشـورفـيمجموعـةالمبـادئ10/11/2001(ق.سالصادربجلسـة1(لسـنة)1)انظــرقرارمحكمةاالسـتئنافرقـم)

وببـدءالعمـل)،13والثـاني،صاألولفيسلطنةُعمانفيعاميهاالقضـائييناّلتـيقررتهـامحكمـةالقضاءاإلداريالقانونية
 .(اصبحتالمحكمةمختصةبسائرالخصوماتاإلدارية3/2009بالمرسـومالّسـلطانّيرقـم)

 نشر.دونتاريخ،2ص،السيادةوالقضاءاإلداري،بحثمنشورفيالجريدةاإلقتصادية،محمد،السنيدي2) )
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قضت العلياوقد العدل علىبأعمالالنظرهااختصاصبعدممحكمة قانونها فنص السيادة

أورقابتهابقولها"التختصمحكمةالعدلالعليابالنظرفيالطلباتالسيادةمناستثناءاعمال

."الطعونالمتعلقةبأعمالالسيادة

بأنهاألعمالببسلطنةُعمانةاإلداريضتالمحكةوقدق أن"التيتعتبرمنأعمالالسيادة

اإلداريالقضاءبقوانينذلكفيأسوةلها،تعريفاايضعولمالسيادة،أعماليحددلمالقانون

السيادةأعمالمنيعتبرماالتقديريةبسلطتهالتقررللمحكمةاألمرتركأنهيعنيماوهوالمقارن،

المشّرعيتدخلقدذلكمعولكنلرقابتها،فتخضعهاكذلكيعتبرالومااختصاصها،منفتخرجها

لرقابةخضوعهامنلهاحصانةإضفاءبقصدسلطانيأمرأوبمرسومإما،األعمالبعضويحدد

تلكاستبعاديجبالحالةهذهوفيالدولة،مصلحةتقتضيهامعينةالعتباراتوذلكالقضاء،

غيرهاإلىيمتدأندونالمحكمةاختصاصمنالسلطانياألمرأوالمرسومحددهاالتياألعمال

هذافيالتقديريةلسلطتهاوفقااالسيادةأعمالإطارفيتدخلأنهاالمحكمةىترلمما،األعمالمن

(1)."الشأن

 القانوني عليها   المشر عمن الرقابة القضائية لنص  تستبعدالقرارات التي  ب:

أن لرقابةاإلداريالقراراتجميعاألصل تخضع حقوقالقضاء،ة على حفاظاا األفراد،وذلك

سواءالمشروعية،لمبدأوتأكيداا الصادرة بالقرارات بالطعن الحق األفراد يمنح أوبإلغائهحيث

عنه أنه،التعويض تشأال لورود القضائية للرقابة تخضع ال إدارية قرارات قانونيةثمة ريعات

أنهال،خاصة الطعنسيما جواز عدم على تنص التي القانونية النصوص من العديد يوجد

 

 .25/6/2005جلسة،الصادرعنمحكمةالقضاءاإلداري،(ق.س6رقم)استئناف1) )



27 

الخاصةبالقراراتالصادرةبموجبالنص القانونية يريد،وصوالتشريعات أنالمشّرعوعليهعندما

(1).اإلداريستبعدهذهالقراراتمنخضوعهالرقابةالقضاءيتخذهذاالمنحىفإنهي

العلياإلىوبهذاالصددالبدمناإلشارة القراراتالمحصنةحيثجاءبحكملمحكمةالعدل

محصنامنالطعناإلدارياستقرعليهاالفقهوالقضاءأنهإذاصدرالقرارالتيالمبادئ"منبأنه

محصناثمصدربعدذلكقانونجديديجيزالطعنبمثلهذاالقراربدعوىاإللغاءفأنالقراريبقى

.الجديد"يسريعليهحكمالقانونوال

 ة من حيث األثر  اإلداريالقرارات  رابعاا:

.قراراتكاشفةوقراراتمنشئةإلىتنقسمالقراراتمنحيثاألثر

القانونية،فيالمراكزجديداستحداثتلكالقراراتالتيالتقومعلىهيالكاشفة  القراراتف

المنشئةبينماقائمة،واقعةأوعلىإثباتحالةوإنمايقتصردورها هيتلكالقراراتالتيفالقرارات 

القانوني.يترتبعليهاإنشاءآثارومراكزقانونيةجديدةفيالنظام

 . السلبية، الضمنية والصريحة تبالقرارا: من حيث تعتبر اإلدارة عن إرادتها اا خامس

  

 

.223ص،مرجعسابق،محمدجمال،الذنيبات1) )
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 : المبحث الثاني 
 وشروط صحته اإلداري أركان القرار 

عناإلداريالخصائصوالمميزاتالتييتمتعبهاالقراراإلداريبّينكلمنالفقهوالقضاء

القر من العامةغيره السلطات تصدرها التي القرارإلىباإلضافة،ارات علىاإلداريأن يقوم

حيثمشروعيته،مجموعةمناألركاناألساسيةيترتبعلىعدموجودأحدهابطالنالقراروعدم

القراأنهفيحالة يفقد القراراإلداريرتخلفركنمناألركان صحتهأيأنمنشروطصحة

يتمبيانهسوهذامامتوافروموجودفيالقرارالصادرعناإلدارةانتكونجميعاألركاناإلداري

الحقاا.

اإلداريبالقرارأركانه،حيثمناإللكترونياإلداريالقراركثيربيناختالفكماأنهيوجد

فيعليهاطرأومااإللكترونيةاإلدارةمقتضياتتطبيقهوطريقةبينهمااالختالفإالأنالتقليدي،

.اإلداريالقرارإصداربآليةالطرقالمتعلقةواألساليب

سوفوعل المبحثيتميه هذا فيمطلبين،إلىتقسم كلركنين بتناول الباحث سيقوم حيث

اآلتي:النحومطلبعلى

 الركان الشكليةو  الختصاص : ركناألول المطلب

 الموضوعية(االركان)ركن الغايةو  ركن المحلو  السبب ركن الثاني: المطلب
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 : األولالمطلب 
 الختصاص والركان الشكلية ركن 

يال أن القراربد ذاتاإلداريكون جهة من أوجبه،اختصاصصادر الذي بالشكل متمثل

فرعينعلىالنحوإلىوعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلب،ةوفقاالإلجراءاتالمتبعخاذهاتالقانون

اآلتي:

 ركن الختصاص  :األولالفرع 

أوإجراءماالتخاذةاإلدارييعرفركناالختصاصبأنه"الصلحيةالتيتتمتعبهاالسلطة

أيقرارإداريمالماتخاذةالتستطيعاإلدارينالسلطةإف(1)"القانونيةاألعمالالقيامبعملمن

(2).يكنهذاالقرارداخلضمنحدوداختصاصها

منبإصدارهصدرممنيملكاالختصاصصحيحااومشروعااإذااإلداريوبالتالييكونالقرار

ال مشوب،اإلداريةسلطةأعضاء يكون فأنه بإصداره مختص غير من القرار صدر إذا ألنه هذا

ويعتبرركناالختصاصالركنالوحيدمنفيه،ومعرضاالإللغاءوالطعناالختصاص،بعيبعدم

فيحالةتمللمحكمةأنثيرهمنتلقاءنفسهاالمتعلقبالنظامالعامحيثيحقاإلداريأركانالقرار

(3).طلبهأحدممنيرتبلهمالقرارحقوقااالطعنبهحتىلولمي

عدم مصدراألولصورتيناالختصاصويأخذ يقوم بأن اإليجابي االختصاص بعد تكون ى

عداالختصاصسلبيااالثانيةيكونأماالصورةإليه،القرارإصدارالقرارفياختصاصلميسند

 

 .360ص،1ط،مطبعةجامعةالكويت،سحبوإلغاءالقراراتاإلداريةفيدولةالكويت.(1983ناصر)،الزيدي(1)
.36ص،مرجعسابق،طاللنواف،العازمي(2)
.151ص،مرجعسابق،،ماهرصالحالجبوري(3)
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فيحينأنهاختصاصهاليدخلفينطاقباعتقادهأنهبأنيمتنعمصدرالقرارفيإصدارالقرار

(1).داخلضمناختصاصه

توافر االويفترض لركن عندعناصر العناصراإلداريالقراراتخاذختصاص هي:وهذه

المكاني.والعنصرالزماني،والعنصرالموضوعي،العنصرالشخصيوالعنصر

دونبالعنصرويراد لهم المسموح باألفراد االختصاص تحديد في إصدارالشخصي غيرهم

فردمعينإلىإذاعهدالمشّرعقضتمحكمةالعدلالعليابحكملهابأنه"أناإلدارية،وقدالقرارات

معهغيرهذاأشتركإباختصاصمافيجبعليههوأنيمارسهذااالختصاصدونمشاركةأحدف

اتجاه في أثرها المشاركة لهذه يكون قد إذ القرار إبطال ذلك شأن من فأن القرار إصدار في

(2).الرأي"

أمابالنسبةلعنصراالختصاصالموضوعييتعينوجوبصدورالقرارعنالجهةالتيتملك

يحدد حيث فيه والتقرير لموضوعه التصدي اختصاالمشّرعقانوناا إدارية جهة اللكل محدد ص

تتجاوز أن لها لجهإلىيجوز مقرر معيباااختصاص قرارها كان وإال أخرى االختصاص،ة أما

اإلداريلإلقليمالذيعلىالشخصمصدرالقرارأنيصدرقرارهالمشّرعالمكانيفأنيتمثلبتحديد

منخاللهااصدارفترةزمنيةيجوزالمشّرعالزمانيحيثحدداالختصاصواخيرااعنصر،(3)فيه

وتاريخاإلداريالقرار وظيفته في القرار مصدر تعيين بداية بين الفترة هذه انتهاءتكون

 

 .158سابق،مرجعالغني،عبدهللاعبد،بسيوني(1)
 .منشوراتمركزعدالة،1975(لسنة11/1975رقم)علياسابقااقرارعدل2) )
 .72ص،مرجعسابق،طاللنواف،العازمي3))



31 

بالتطرق(1)_اختصاصه الباحث يقوم وسوف عنإلى. الحديث عند االختصاص ركن عناصر

.اإلداريمشروعيةالقرار

التطوراإللكترونيةاإلدارةظلفياإلختصاصركنلعناصروبالنسبة لحقومواكبة الذي

مصدرالقرارالممنوحالصالحيةالقانونيةيلتزمالشخصيلالختصاصفوفقاا،ةاإلداريالمعامالتب

فيمايتعلقباإلختصاصأماذلك،بغيرالقانونيقضيلمماإلكترونياوإصدارقراراتهمهامهإلداء

خاصةتحدداإللكترونيةاإلدارةنظامفإنالزماني، الزمانياإلختصاصبدايةتاريخبسجالت

أجهزةبينالكاملالتنسيقلوجودوذلكالمكاني،اإلختصاصعيبيتالشىيكادإالأنهونهايته،

(2).اإلدارةاإللكترونية

وبناءعلىماسبقفأنالباحثيرىأنهمنالضروريالتقيدبركناالختصاصوذلكلتجنب

كماأنتطبيقفكرةالقراراإللكترونيالتخل،لقراراتالصادرةبحقاألفرادبينااختالطوجود

اإللكترونية،اإلدارةلنظاموتطبيقهاأعمالهانقلظلفيةمستمرالوةقائمالاإلختصاصقواعدبالتزام

صدوره،كيفيةعنالنظروبصرفموطنهكانأياللقراربالنسبةواجبةاإلختصاصفكرةوذلكألن

ببصورتهاإلختصاصركنتعريفللباحثويمكن الذيأنه)اإللكترونية( صالحيةيعكسالقرار

لما،الوثيقةشكلفيإصدارهبسلطةوتمتعهااإللكترونيةباإلجراءاتقرارهاالتخاذاإلدارة وفقاا

تحقيقذلك.إلىتملكهاإلدارةمنوسائلتؤدي

  

 

 .209صسابق،مرجع،محمدجمال،الذنيبات1))
 .103-102ص،مرجعسابق،محمدنبراس،األحبائي2) )



32 

 الفرع الثاني: ركن الشكل  

بغضالنظراإلداريالصورةالتييوضعفيهاالقرارأوالصيغةاإلداريالمرادبشكلالقرار

اإلداريحيثيجبعلىالقراراإللكترونية،تمتبالوسائلأوسواءكانتكتابةالصورةعنطريقة

بيدأنالقانون،اإلداريوبالتالييصدرالقرارأنيتخذمظهرااخارجياابأنتعلناإلدارةعنإرادتها

عناإلفصاحقديفرضعلىاإلدارةأنتتبعشكلوإجراءاتمحددةعلىنحوأفضليمكنهامن

(1).(اإلداريإرادتهاويصطلحعليه)بقواعدالشكلواإلجراءاتبالقرار

بالذكرو اإلداريالقرارفيواإلجرائيةالشكليةالقواعدباحترامتلتزماإلدارةأنالجدير

إلىالقرارانتقالأنعلىتأسيسااالتقليدي،اإلداريللقراربالنسبةالحالهومثلمااإللكتروني،

فحسبشكلهفيليستحكمهالتيواألحكامالقواعدكافةنقلإلىيؤديوأنبدالاإللكترونيالواقع

(2).أركانهكليشملبل

ةاإلداريصدارمختلفالقراراتأناإلجراءاتوالشكلياتالتييتطلبهاالقانونإلالباحثويرى

الصعوبةاإلحاطةبها.خرىومنأإلىكثيرةجدااومتنوعةوتختلفمنحالة

  

 

.297ص،مرجعسابق،عليخطار،شطناوي1))
)،شبير(2) سليمان للقرار.(2015محمد اإللكتروني مقارنةدراسة-اإلداريالنفاذ عين،دكتوراهرسالة،تطبيقية جامعة

 .93صالقاهرة،،شمس
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 : المطلب الثاني 
 ركن السبب وركن المحل وركن الغاية    

القرارإلىباإلضافة يكون أن البد السابقين الذياإلداريالركنين السبب علىركن مشتمل

الأسيماأنههذاالقرارسوفيرتبأثرقانونيال،هذاالقرارالتخاذالسلطةمنأواإلدارةدفع

ركن السعي،المحلوهو من الهدف تحقيق بهدف بركناإلداريةالقراراتالتخاذوذلك المتمثل

اآلتي:ثالثةفروععلىالنحوإلىوعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلبالغاية،

 ركن السبب  :األولالفرع 

اإلدارة،رجلعنبعيدةقانونيةأوواقعيةحالة"أنهإلىاإلداريالقرارفيسببالالفقهعرف

البعضويعرفه،(1)"ماقراراايتخذوأنيتدخلأنيستطيعبأنهلهفتوحيتتمإرادته،عنومستقلة

القرارواتخاذبالتصرفلإلدارةتسمحالتيوالقانونيةالواقعيةالعناصرمجموعةبأنهالفقهمنخراآل

العديدمنالشروطأهمهاأنيكونموجودوقائمااومشروعااوأناإلداريالقراريسبب،(2)اإلداري

هذهالشروطيكونالقرارمعيببعيبعدمالسببوقدمخالفةوفيحالة،(3)يكونمحددااوحقيقياا

بالمرسومالصادرالمحكمةإنشاءقانونمن(8)المادةفيةبسلطنةُعماناإلداريقضتالمحكمة

العيوبعنبذاتهوقائمااومستقالاصراحةالسببعيبوذلكعندماذكر،91/99رقمالسلطاني

نصتصحتهبعدمالحكمومشروعيتهعدمإلىتؤديوالتي،اإلداريالقرارعيوبمناألخرى

القراراتبمراجعةالمتعلقةالدعاوىفيالدعوىسنديكونأنيتعين"أنهعلىمنه(8)المادة

 

.200ص،مرجعسابق،سليمان،الطماوي1) )
)،الربيعي2) ) بخيت بن السبب.(2018سيف ركن على رقابته عند اإلداري القضاء محكمة،تطور عن منشور بحث

 .5ص،القضاءاإلداريبمحكمةالقضاءاإلداريبسلطنةعمان
.ومابعدها8ص،مرجعسابق،سيفبنبخيت،الربيعي3) )
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أواللوائح،أوالقوانينمخالفةأوسببه،أوالقرار،شكلفياابعيأواالختصاص،عدمة،اإلداري

(1)."السلطةاستعمالإساءةأوتأويلها،أوتطبيقهافيالخطأ

بفيماأما بإمكانيةالقوليمكنالالحاليوضعهفيفإنهاإللكتروني،اإلداريالقراريتعلق

وأسبابهالتقديرية،بالسلطةيتمتعالفهوالقرار،أسبابتقديرعلىالمبرمجاإللكترونيالبرنامج

بإمكانومستقبالاألمورتتطوردقولكنالحصر،سبيلعلىمحددة البرنامجالقراريكون

وصالحياتمهاميمارسأن،االصطناعيالتفكيرأسلوبوفقبهالعملتمماإذااإللكتروني

(2).اإللكترونياإلداريالقرارأسبابتقديرفيالتقديريةالسلطة

 : ركن المحل الثانيالفرع 

اإلداريالذييميزالعملومباشرةوهوهواألثرالمترتبعليهحاالااإلداريإنمحلالقرار

  (3).قانونيأثرالذيليسلهالماديعنالعمل

ركنالمحلأنيكونجائزقانونااوأنيحثأثرااقانونيااوأنيكونمشروعااحيثفيويشترط

بصرفالنظرعننوعاألثراإلداريوالقضاءوضعهاالفقهيتضحذلكمنخاللالتعريفاتالتي

تجديد.أوإلغاؤهأوسحبهأوأمابتعديله

للقرار اإلداريالقرارمحلعنيتغيرالينطبقمحلهفإناإللكتروني،اإلداريوبالنسبة

الوسيطأنأي،محدداادائماايكوناإللكترونياإلداريالقرارمحلأنخصوصااالتقليدي،

 

.(91/99(منقانونمحكمةالقضاءاإلداريالعمانيرقم)8المادة)نص(1)
أركانالقراراإلدارياإللكتروني،مجلةالقانونوالدراساتوالبحوثالقانونية،العدد.(2010)طارقعمار،عبدالعزيز(2)

30ص،20
 .80صالجزائر،والتوزيع،دارالعلومللنشراإلدارية،القرارات.(2005محمدالصغير)،يعلي3) )
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للقياممبرمجوذلكألنهالقرار،محلاختيارمجالفيتقديريةسلطةلهليسالمبرمجاإللكتروني

(1).معينبعمل

 : ركن الغاية الثالثالفرع 

القرارإصداروراءمنتحقيقهاإلىالعامةاإلدارةتهدفالتيالنهائيةالنتيجةالغايةبيقصد

اإلدارة،(2)_اإلداري رجل يدفع الذي الهدف واألصلأي القرار اتخاذ عند تكون،تحقيقه أن

مايوصفك،وإالكانمعيباافيغايته،اإلدارييةالتييستهدفهاالقرارالمصلحةالعامةهيالغا

اليلجأإليهإالعندماالتنصفهاألركاناألخرىاإلداريأيأنالقاضيهذاالركنبأنهاحتياطي

(3).والعلةفيذلكأنركنالغايةركننفسيصعبالتنبؤبهوإثباته

الزيادةتحقيقأنيتماإلدارةقبلمناإللكترونيةاإلدارةنظامتطبيقمنالغرضوبالتاليفأن

أكثروبذاتالوقتتصبحتملكها،التيالمعلوماتمعالتعاملعلىقدرةكثرألتصبحكفاءتها،في

(4)ة.تكلفوأقل،أسرعبشكلمعهاالمتعاملينالقراراتبينمتلقيوبينهاالعالقةتحسينعلىقدرة

الهدفالباحثويرى تحقيقشكبالهواألعمالهألتمتإلكترونينظامبرمجةمنأن

أوكانتتقليديةبصرفالنظرعننوعهاةاإلداريللقراراتاإلدارةإصدارفإنالعامة،المصلحة

.األحوالكلفيالعامةالمصلحةتستهدفأنيتوجبإلكترونية




 

 .25ص،عمارطارق،مرجعسابق،عبدالعزيز(1)
.8ص،سابقمرجع،مرية،العقون2) )
.217ص،محمدجمال،الذنيبات3) )
.11ص،مرجعسابق،نبراسمحمد،األحبائي(4)
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 : الفصل الثالث
 اإلداري نعكاس جودة القيادة على اتخاذ القرار ا

القيادة سواءاإلداريأصبحت واختصاصاتها أنواعها بشتى والمؤسسات التصور عصر في ة

اقتصادية الرئيسيأليمؤسسةتسعىلفرضأوتجاريةأوكانت المحرك الدولة حتىمؤسسات

قيادةاستراتيجيةفعالةفيأيوقتمضىأهممنإلىفلمتكنالحاجة،نفسهافيعصرالمنافسة

فأنهذاالوقتيفرضعلىقادةالمؤسساتأنيخلقواوعيااإداريةوعملياتمتجددة،الوقتالحالي

جهالعديدمنالتحدياتفيواقعالعملاليوميحيثالبدلهممنإنكلقائدإدارييوا،حيوية

ظل في خصوصاا مثالي بشكل اإلدارة على قدراتهم القيادةازديادتطوير فياإلداريأهمية ة

تمكين بهدف وذلك المعلومات إدارة في الشاملة الجودة منهجية على أثرت التي المؤسسات

و التحديات هذه مواجهة من الخارجيةالمؤسسات البيئة في تجري التي الوقت،التغييرات وبذات

حتىتتولىإدارةالبيئةالداخليةبكفاءةوفعاليةفالبدالتحكمفيالسلطةوالفاعلينفيالتنظيموفي

الذين القرار صانعي عن جداا بعيدة السلطة مركزية " أنه على كروزي ميشال أشار السياق هذا

مجموعاتمتجانسةوفصلهاعنإلىزاتهمميدانيااوالتقسيمالطبقيلألفرادسوفتأثرقراراتهموإنجا

بعضهاالبعضوفيكثيرمناألحيانعنطريقالحواجزالغيرسالكةوأخيرااتطويرقويموازية

للتنظيمات الداخلي القانون في يدون لم هذا وكل التفاوض يجب لذلك الشك منطقة حول

مبحثينعلىالنحواآلتي:إلىوعليهسوفيتمتقسيمهذاالفصل،(1)_والمؤسساتبصفةرسمية"

ةالمبحثالثاني:دورالقيادةفيتطبيقمبادئإدارةاإلداري:ماهيةجودةالقيادةاألولالمبحث

.الجودة

 

اليه1) ) )النذير،اشار ثاني بمشروع.(2010عبدهللا وعالقتها اإلدارية العموميةةاستراتيجيالقيادة بالمؤسسة االتصال
.2صالجزائر،االجتماعية،كليةالعلوموهران،–جامعةالسانيةماجستير،رسالةالجزائرية،االقتصادية
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 : األولالمبحث 
 ة اإلداريماهية جودة القيادة 

نجاحيعودوالعالمي،المستوىعلىةاإلدارياألوساطفيواسعااجدالاالجودةمصطلحآثار

يتحققالعامةاإلدارةقطاعفياستثمارهفإن،عليهايرتكزالتيةاإلداريالمبادئإلىالمصطلحهذا

ونجاحهافعاليتهاتأثبتوالتي"الجودة"مصطلحهذاالعليهايقومالتيةاإلداريالمبادئخاللمن

القطاعاتفي "،(1)مختلف القيادةفيعني تحقيقنحوالعاملينتحفزإنسانيةعمليةأمامصطلح

العمل،وجماعةالقائد،منمعقدمركبنتاجولكنهاشخصية،خاصيةليستفهيالتنظيم،أهداف

وامكاناتالمجموعةداأفرورغباتحاجاتبينوالتوافقالتجانستحقيقوتستهدفالتنظيم،وظروف

القائديمتلكصفاتأواإلداريفالبدأنيكونالمدير،(2)"إليهينتمونيالذالتنظيمواحتياجات

القرارات أتخاذأفضل يتمكنمن العملحتى تمكنهمنتشجيعوتحفيزاألفرادوالجماعاتعلى

مجموعةأوأيقرارفرديالقرارمتعلقبفردةبصرفالنظرعننوعالقرارسواءكانهذااإلداري

كرهفيالفصلالسابقمنلماتمذمناإلفرادحيثيكونالقرارالصادربحقهمقرارتنظيميوفقاا

مطلبينعلىالنحواآلتي:إلىوعليهسوفيتمتقسيمهذاالمبحث،هذهالدراسة

 وأهميتها   ةاإلداري القيادة جودة  مفهوم: األولالمطلب 

 ومبادئها  ةاإلداري القيادة جودة أنواع: الثاني المطلب

 

 

 

 .254،ص1ط،األردن،عالمالكتبالحديثة،اإلدارةالجامعيةدراساتحديثة.(2006أحمد)الخطيب،(1)
 .223صالقاهرة،غريب،مكتبةاإلدارة،السلوكاإلنسانيفي.(1987علي)السلمي،(2)
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 : األولالمطلب 
 ها  تهميأو  القيادة اإلدارية مفهوم جودة

كلمصطلحمركببينالوقت،ياإلداراتالعامةبهذاالقيادةالمستخدمفجودةإنمصطلح

مختلفوالقيادة،الجودةمن على كبيراا رواجاا نالت التي المصطلحات من الجودة تعتبر حيث

المؤسساتالثقافات، مختلف على بتطبيقها المناداة للقيادةواإلدارات،وتم بالنسبة الحال وكذلك

وعليهسوفيتمتقسيم،(1)فأنهاعبارةعنعمليةالتأثيرفيالناسوتوجيههمإلنجازأهدافمعينة

فرعينعلىالنحواآلتي:إلىهذاالمطلب

 ة  اإلداري جودة القيادةمفهوم  :األولالفرع 

،أوخاصةأنواعهابكافةبالمؤسساتالواعيةاإلدارةإن فيالجودةتحقيقإلىتهدفعامة

ةاإلداريالمؤسساتفيالجودةإلىتشيرالتيمصطلحاتحيثتماستخدامالعديدمنأعمالها،

فياإلدارةنجاحإلىلإلشارةالمصطلحاتمنوغيرهاالفاعليةواإلنتاجيةالكفاءةمصطلحاتمثل

لذاالوظائفمختلفممارسةوفياألبحاث ماتستوعبشموليةبمفاهيمالجودةمصطلحجاء؛

ألنهاالجوانب،تلككافةتتضمنالجودةلتحقيقسعيهافياإلدارةألنذلكمصطلحات،منعداها

الجودةمتطلباتتشكل بالمؤسسة،لتحقيق الفعالة القيادة خالل من الجودة هذه تفعيل يتم حيث

قادرعلىأتخاذأفضلالقراراتبجودةعالية.اإلدارييكونالقائد

  الجودة اإلدارية  تعريفأولا: 

بدمنالتطرقلتعريفالجودةمنالناحيةاللغويةومنثماالصطالحيةال

 

األكاديميةماجستير،رسالةالشاملة،دورالقيادةفيتطبيقأسسومبادئإدارةالجودة.(2012برهانالدين)،السامرائي(1)
.101اإلمارات،صالعالي،العربيةالبريطانيةللتعليم
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 من الناحية اللغوية   أ:

صارأيوضمهاالجيمبفتح(جودةا)يجودأيالشيءجادتأتيمنالفعلاللغةفيالجودة

الشيءجيداا،  ،(1)رااكثييجيدأيبالكسرجوادُم وشاعرتجويداا،أيضااوجّودهفجادويقالوأجاد

فجاد،الشيءوأَجدتجّيداا،صارأيوَجودةُجودةالشيءوجادالرديء،نقيض:الجّيدوقيل

عملهفيفالنأجاد:وُيقالالفعل،أوالقولمنبالجيديأ:وأجادَجوَدةجادوقدمثله،والتجويد

وجاد واستجادجيداا،أعددته:الشيءواستجدتُجوداا،بالماللهوُجْدتَجْودة،جودعملهَوأجوّد

 (2).داَجيّطلبهأوجّيدااوجده:الشيء

 ب: من الناحية الصطالحية  

الجودة اإلدارة علماء من العديد تهدفاإلداريعرف التي التعريفات من بالعديد نفسإلىة

بها تدار التي الوسيلة أنها " بأنها أوكالند جون عرفها حيث لتطورالغاية فاعليتهاالمنظمة

"ووضعهاومرونتها ككل العمل نطاق على ب،(3)التنافسي جابلونسكي عرفها تلكأكما " نها

كما،(4)الصفاتبالجودة"قيمةهذهخدمةماالتييقرنالمستفيدبهاأوالصفاتالمميزةلمنتج

بأنها قدرتهاإلىتؤديالتيالخدمةأووالخصائصللسلعةالصفاتمجموع"يمكنتعريفهاأيضاا

(5).ضة"مفترأومعلنةرغباتتحقيقعلى

على تلبيةالتعريفاتوبناء على القدرة بين ربط عن عبارة الجودة أن الباحث يرى السابقة

مستمر،ةلهموتحققرغباتهمبشكلببحيثتكونمناسالمجتمعوالخدماتالمقدمةاحتياجاتأفراد

 

 .67ص،1طبيروت،العربي،دارالكتابالصحاح،مختار.(ه1423)زينالدين،الرازي(1)
.254ص،لبنان،دارصابر،لسانالعرب.(1994)،منظورابن(2)
.26صسابق،مرجعالدين،برهان،السامرائي(3)

(4) jablonski. R. joseph (1991). Implementing total quality management, sandiego p: 130.   

 .18ص،القاهرة،دارغريبللنشر،إدارةالجودةالشاملةومتطلباتالتأهيللأليزو.(1999)عليالسلمي،(5)
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تنعكسبالمؤسساتبحيثاإلداريوتتغيرجودةهذهالخدماتوفقااللتطوراتالتيتصيبالجهاز

عامة.منفعةمنهاتحقيقالهدفاألساسيوالذييعتبرةاإلداريبشكلإيجابيعلىالقرارات

 ة   اإلداري: تعريف القيادة ثانياا 

ةمنالناحيةاللغويةومنثمالناحيةاالصطالحيةاإلداريالبدمنتعريفالقيادة

 اللغوية   الناحيةمن  أ:

ويقصدبهاأيضاابأنها،(1)حبليقادبهويقصدبهامهنةالقائدقيدوقودأيالقيادةمنالفعل

وظه قائد فهو القائد ويتقاودمصدر وينقاد يقود األرض من رأسه،ر قيادة أمرهويقال دبر أي

(2)_.بنفسه

 من الناحية الصالحية   ب:

ال من العديد حيثوضعت بالقيادة المتعلقة تعريفهاتعريفات التأثيرفيالفردقدرة"أنهاتم

علىوحفزهمتعاونهمكسبأجلمنوإرشادهموتوجيههماألشخاصمنمجموعةأوشخصعلى

كمايمكنتعريفهابأنها،(3)"الموضوعةاألهدافتحقيقسبيلفيالكفايةمندرجةبأعلىالعمل

للعملدفعهمأجلمنوذلكوالجماعاتدااألفرسلوكعلىالتأثيرخاللهامنيتمالتيالعمليةهي"

الفقيه،(4)"محددةأهدافلتحقيقواضحةبرغبة العمليةاإلداريوعرفها " بأنها ةاإلداريدودين

 

 .479ص،2طلبنان،المشرق،دارالعربية،المجندفياللغة.(2001صبحي)حمودي،1))
 .371صسابق،مرجع،أبنمنظور(2)
.163ص،1والتوزيع،سوريا،طدارالفكرللنشراإلدارة،(أساسياتفي1995كمال)المغربي،(3)
 .185ص،4طاألردن،،المفاهيماإلداريةالحديثةمركزالكتباألردني.(1994فؤادالشيخ)،سالم4) )
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التأثيرعلىسلوكاألفرادوالجماعاتوبهدفدفعهمللعملبرغبةواضحةمنالتييتممنخاللها

(1)".اجلتحقيقأهدافتنظيميةمحددة

القيادةيمكنوعليه جودة تسييراإلداريتعريف على القدرة بأنها الباحث نظر وجهة من ة

األفرا من معينأودمجموعة بعمل للقيام خدمةأوالجماعات المجتمعلتلبيتقديم احتياجات ة

لديهمعنطريقوذلكمنخاللتحفيزهموصورة،بأفضل القوة نقاط القائداإلداري،وذلكإبراز

علىالجميع.تعودبالنفععامةوبالتاليلتحقيقمصلحة

 جودة القيادة باإلدارة     عالقة: ثالثاا 

القيادةواالدارةوذلكمنخاللعالقتين ىكوناإلدارةجزءمناألوليمكنبيانالعالقةبين

 القيادةوالثانيةكونالقيادةجزءمناإلدارةعلىالنحواآلتي:

 اإلدارة جزء من القيادة   أ:

فكرة تطويرها؛القيادةإن على والعمل اكتسابها يمكن وإنما اإلنسان مع تولد ظهرتال لذا

يادةلهانظرياتومنهذاالمنطلقأصبحتالق،القيادةالمولودةبالفطرةأونظرياتالقائدالمولود

،(2)وبذاتالوقتيمكنتنميتهابالخبرةوالممارسةعلىأساساعتبارأنهامكتسبة،أدواتووسائلو

ةاإلداريمعالمواقعوأساسهاالتعاملاإلداريوالجديربالذكرأنالقيادةدائماماتكونفيقمةالهرم

ترتبط،والقيادية اإلدارة أن ظلاخصوصاا إالفي تعمل بالسلطةفهيال مباشراا إجراءاترتباطاا

ألنطبيعةالقيادةتهتمبالتشجيعوالتحفيزللعاملينوذلكمنخاللخلقبيئةعمل،نانيمحددةوقو

بالقائدتتالءم يتعلق فيما أما التنظيماإلداريمعهم القائمفأنهيعملعلى العمل ،واإلشرافعلى
 

ا،جامعةجدارمنشور،بحثالشاملة،أثرالقيادةاإلداريةفيتطبيقمبادئإدارةالجودة.(2019فريدمحمد)،القواسمة1) )
 .261ص،األردن

 .29صسابق،مرجعثاني،عبدهللا،النذير2))
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الوسائلواألساليبلتحقيقوإنمايملكصالحيةتوظيفةالعملوليسلهصالحيةفيتغييرطبيع

(1).أفضلاألهدافوتحقيقالمنفعةالعامة

 جزء من اإلدارة   القيادةب: 

يتم المديراعتبارحتى يكون أن يفترض اإلدارة علماء لبعض وفقَا اإلدارة من جزء القيادة

الهرماإلداري القيادةهياإلداريمهماكانموقعهفي قائدااخصوصااعلىاعتبارأنوظيفة

أناإلدارةحيثيعتقدبعضفقهاءعلم،الواجباتالملقىعلىعاتقالمديرواحدةمنالمسؤولياتو

أتباعأفضلالسبللتحقيقإلىباإلضافة،جوهراإلدارةهوالقدرةعلىصناعةالقراربكلاألشكال

حيثذكركالامنالفقيهان)كيليكوأيرويك(واجبات،(2)المهاموالقيامبالتنسيقوالتخطيطوالتنظيم

( بكلمة وجمعاها التنفيذي الكلمةPosdcorbالمدير من حرف كل نسب خالل من وذلك إلى(

واجبمنواجباتالمديرالتنفيذيبحيثيقصدباألحرفمايلي:

P))التخطيط :O))التنظيم :S)الهيئة :D) (التوجي التنسيق((C(ه: :R))االبالغ :

(B.)الموازنة:

استخداممصطلحهوالقائدإالأنهبذاتالوقتيتماإلدارياإلدارةبأنالمديرعلماءكمايقول

إالأنهيوجدجانبمنالعلماء،قبينكلمةمديروقائدليسكبيرالمديرالتنفيذيوذلكألنالفر

صانع ليس المدير أن للسياسةقرار،يقولون وفقاا واإلشراف التنظيم بعملية يقوم من هو وإنما

(3).والعكسصحيحفالقائدهوصانعالقرارالمؤسسة،المتبعةفي

 

 .141ص،1ط،مصر،دارالعالمالعربي،اإلدارةالتعليمة.(1984محمد)،موسى(1)
 .30ص،مرجعسابق،عبدهللاثاني،النذير2) )
.32-31ص،1ط،األردن،دارالزهران،(القيادةاإلدارية1997محمود)،كاللدة3) )
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سيماأنالمديريتوجبيتفقمعالجانبالذيأخذبأنالمديرهوالقائدالفأنهوبرأيالباحث

عليهاإلشرافعلىالعاملينلديهوتوجيههمواتخاذالقراراتبحقهمومشاورتهمفيبعضالمسائل

األمثلومايؤكدرأيالباحثأنهمناإلداريالقرارإلىالمتعلقةبالمنفعةالعامةمنأجلالوصول

يكونالمديرقائداامنخاللالتجربةالعمليةفيبعضالمسائلحيثإذاكانالمديريملكالممكن

له للقانونيحق لهوفقاا يقوماتخاذصالحياتممنوحة قائد الحالة بهذه القراراتويعتبر وإصدار

القرار باالستناد،اإلداريبصنع اتخاذإلىوذلك في أساسي ركن يعتبر الذي االختصاص ركن

داخلالقرارهذايكنلمماإداريقرارأياتخاذستطيعيالاإلداريالمديرفأنةاإلداريالقرارات

يتم،(1)هاختصاصحدودضمن حتى هنا بالذكر معينةاتخاذوالجدير قضية في إداري قرار

(2):هيجبأنيتوافربهاعناصرأساسيةةيتواإلداريمطروحةأمامالسلطة

:منالبديهيأنهيوجدعدد من الحلول التي تتناسب مع طبيعتها  أو: وجود مشكلة تتطلب حل  1

ألنهمنغيروجودمشكلةاليوجدمبررلقيامالسلطة،داريوقانونيسليمإحلإلىمشكلةتحتاج

قرارإداري.باتخاذةاإلداري

المتخذة  2 للحلول  بدائل  وجود  مناتخاذهاالمحتمل    أو:  بد ال للمشكلةأكثراتخاذ: حل من

يتمتطبيقالحلاألنسبمنضمناإلداريالمعروضةأمامالسلطة الحلول ةبحيثإذافشلأحد

الحلولالبديلةاألخرى.

تقللاإلداريإنالتغييراتالمتجانسةالتيتطرأعلىالقرار:ومتباينة: وجود متغيرات متجانسة  3

وأسرع.أسهلسيلمبشكلقرارإداريإلىوبالتالييتمالوصولالتعقيد،من

 

 االختصاص.منهذهالدراسةالمتعلقةبركن30صإلىلطفااأنظر(1)
 .124-123ص،مرجعسابق،عبدهللاثاني،النذير2) )
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اإلداريالقراراتخاذأنالهدفمن:اإلداري : وجود أهداف وغايات يتم تحقيقها من خالل القرار  4

غاية تحقيق بحيثهو القراراتمعينة صحة لمدى مقياس الغاية هذه المتخذاإلداريتعتبر ة

(1)_ودقته.

 ة وخصائصها اإلداريأهمية القيادة   :الثانيالفرع 

 ة  اإلداريالقيادة  أهمية ولا:أ

ةاإلداريخصوصااانالقراراتالمؤسساتالعامةوجودهافيفالبدمنكبيرةإنللقيادةأهمية

يتم أخرىاتخاذهاالتي جهة من بالمؤسسة وبالعاملين جهة من العامة بالمصلحة وتكمنتتعلق

(2):يليفيماالقيادةأهمية

بها.:تعتبرالقيادةعبارةعنحلقةربطبينكلمنالمؤسسةوالعاملين1

والغايات.:تمثلالقيادةقدرةالمؤسسةعلىتحقيقاألهداف2

:تعميمالقوىاإليجابيةفيالمؤسسةوبالتاليإضعافالجوانبالسلبيةبقدراإلمكان3

نها.بشأالقراراتالالزمةواتخاذةالي:السيطرةعلىالمشكالتالتيتطرأووجودحلولمث4

:مواكبةالتغييراتالمحيطةبالمؤسسةوتوظيفهابشكليخدمأهدافالمصلحةالعامةحيثتبرز5

المدير به يقوم الذي الدور خالل من القياد داخلاإلداريأهمية التنظيمية الجوانب في )القائد(

العمل.ادةالعاملينوتحفيزهمعلىوذلكمنخاللبيانقدرتهعلىقالعامة،المؤسسة

القيا تبرزأهمية الجانباإلنسانياإلداريدةكما الجانبةفي والتنظيمي،اإلداريوليسفقط

(1).المتبادلالتفاهمعلىوالعامليناإلداريوذلكمنخاللمجالالعالقاتاإلنسانيةبينالقائد

 

 .255صسابق،مرجعمحمود،كاللدة،(1)
وجامعةرسالةماجستيرمغنية،(القيادةاإلداريةواإلتصالفيالمؤسسةدراسةحالبمؤسسةبنطال2016امال)يحتي،(2)

.4صالجزائر،بلقايد،ربكرأبي
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 ة  اإلداريالقيادة  خصائصثانياا: 

(2):ةبمايلياإلداريالخصائصالتيتتمتعبهاالقيادةحصريمكن

القيادةعبارةعننشاطوحركةألنالقائديتعاملمعأشخاصلديهمقدراتجسميةوعقليةإن:1

ووجدانيةفأنالقائدالناجحهوالذييوجههذهالقدراتتوجيهابناءبحيثيحققأفضلاألهداف

  .القدراتدونأنيحبطهذه

بالقيادة:2 مباشراا تأثير تؤثر عام والجماعاتبشكل تحقيقاألفراد تسعىبغية مشترك هدف

.الفرضيأتيعنطريقالمناقشةواإلقناعالعنطريقاألمرعادةاالتأثيرلتحقيقهوالجماعة

روح3 يبعث أن القائد على يجب الجماعة بمصلحة تصب التي المشتركة األهداف حالة في :

بيناألفرادحيثأنالقيادةبمضمونهاعبارةعنتعاونبينالقائدوالجماعةالتعاون

األهدافواجبالقائدأنيحفزاألفرادحتىينشطواألجلتحقيقوعليهفأنالقيادةهدفحيوي:4

المطلوبةمنهم.

 : المطلب الثاني 
 ة  ومبادئها   اإلداريأنواع جودة القيادة 

ومنهاماهوديمقراطيينشأعنسلطةمختصةالقيادةفمنهاماهورسميجودةتتعددانواع

وألجلمتنأساليبباستخداموذلك القيادةوعة، الاإلداريتطبيق مؤسسة بأي منة االلتزامبد

اآلتي:فرعينعلىالنحوإلىوعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلبالمبادئ،بمجموعةمن

  
 

 .115-114صاألردن،والتوزيع،دارالثقافةللنشراإلدارية،القيادة.(2009نواف)كنعان،(1)
 .9صسابق،مرجعيحتي،امال،(2)
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 ة اإلداريالقيادة  جودةأنواع  :األولالفرع 

وإلىةاإلداريالقيادةتنقسم التيقسمين السلطة حيث من وذلك منتتخذها، حيثكذلك

اتباعها.االساليبالتييتم

 من حيث السلطة  أولا:

عند اإلدارة بالقيادةأن متمثالا قرار رسميةاتخاذها قيادة عن صادر يكون أن غيرأوأما

التاليين:رسميةوفقالمدلولين

 الرسمية    القيادةأ: 

التنظيمالقيادةهي خالل من المنظمة في سلطتها تستمد والتي االرسمي لمتداخلةعالقته

و االرتباطات طبيعة التنظيماإلداريالمسؤولياتحسب الهيكل خطوط في المتمثلة وهي،(1)ية

الذياإلداريفالقائدالمنظمة،أعمالتنظمالتيوالقوانيناللوائحوفقمهامهاتمارسالتيالقيادة

والقوانينالوظيفيمركزهقبلمنومسؤولياتهمحددةسلطاتهتكونالمنطلقهذامنمهامهيمارس

(2).بهاواللوائحالمعمول

اإلشرافيأنالباحثويرى يلعبالجانب المنظمةدورااوالتنظيمي أنشطة إدارة في المهما

أن يعتبرالمديرسيما الوظائفالقائدفيها بممارسة يقوم األفرادةاإلداريالذي من جماعة تجاه

سواءكانالمديرالتنفيذيالمنظمة،هيكلفيتنظيميالمستوىاليمثلوبالتاليهذاالمديرالعاملين

معين.مديرقسمأوللهيكلكامل



 

.6ص،مرجعسابق،امال،يحتي1) )
(2(http://biala.50webs.com/page_mana/manag_02.htm25/7/2021الزيارة،تاريخ.

http://biala.50webs.com/page_mana/manag_02.htm
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 ب: القيادة غير الرسمية 

عالقاتاالجتماعيةالقائمةبيناألفرادللنتيجةغيرالرسميةفيمواقفاجتماعيةالقيادةتتجلى

والمؤهالت الشخصية السمات يكونأومثل إذا األفراد هؤالء يمتلكها التي المتراكمة اإلمكانات

ظهورهذاالنوعمنعلىويساعدمنالقيادةغيرمتوفروالتوجدصفةإلزاميةفيهالجانبالرسمي

(1).العمليةمكانتهماالجتماعيةوأدوارهماألفرادواختالفقابليتهم،والقيادةطبيعة

الباحثومن الرسميةهيفإوجهةنظر القيادةغير عالقاتاجتماعيةحصيلةعبارةعنن

تقومعلىأساسطةبالشخصالمدير)القائد(بحيثالظروفالمحيأووخبراتمكتسبةمنالعمل

التعبيرعنأومهنيةتؤهلهللدفاعأومؤهالتشخصيةتتوافرفيهالقائدعلىأنللمديرالثقةمنح

.مصالحالجماعة

 ساليب القيادة أ حيثثانياا: من 

ذكرهاعلىالنحواآلتي:سيتمتتعددأساليبالقيادةو

اإلنسانيةالسليمةالقيادةالتيتعتمدعلىالعالقاتهذااالسلوبمناساليب: القيادة الديمقراطيةأ:  

مرؤوسهحيثيقومالقائدهنابالمشاركةوالتعاونوتبادلاآلراءمعالجماعةالتييعملبينالقائدو

 .معها

هوويصبح،عاملينمعهلعلىاالقراراتخاذسلطةالقائديتركأنوهي  الموجهة:ب: القيادة غير  

وعلميةثقافيةمستوياتذويأفرادمعالقائديتعاملعندمااألسلوبوينجحهذاالمستشارحكمفي

والجامعات.والدراساتاألبحاثمؤسساتفيالحالهوكماعالية

 

.7ص،مرجعسابق،امال،يحتي1) )
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 ةاإلداريالفرع الثاني: مبادئ جودة القيادة 

القيادةالمبادئتعددت جودة في استخدامها تم تحديداإلداريالتي على االتفاق تم أنه إال ة

تستندإليهاإدارةجودةالقيادة.المبادئالتي

الفعالة القيادة  ووضعاألهداف،وصياغةالبعيدة،الرؤيةابتكارعمليةهيالفعَّالةالقيادة:أولا: 

تحقيقأجلمنللعملالهممواستنهاض،اآلخرينفيوالتأثيرالتعاون،وتحقيقتيجيات،ااالستر

(1).األهداف

الحقائق:   أساس  على  القرار  اتخاذ  تاراالقراتخاذإلىيدفعالحقائقعلىاالعتمادإنثانياا: 

للفارقانعكاسإالهووماالفعالة،غيرواإلدارةالفعَّالةاإلدارةبينالفرقعنيكشفوهذاالناجحة،

.هاتخاذعلىالثانيةقدرةوعدمالسليمراالقراتخاذعلىىاألولقدرةبين

 الستراتيجي  التخطيطثالثاا: 

تيجية،ااإلسترصياغةمنسيمكنواسعةوأهدافاورسالةرؤيةعلىتعتمدشاملةخطةوضعإن

باعتمادوالخارجيةالداخليةللبيئةمعمقتحليلضوءفيمجاوالبرالسياساتوضعتسهلثمومن

وضعلغرضالخارجيةالبيئةفيوالمخاطروالفرصالداخليةالبيئةفيوالضعفالقوةنقاطتحليل

(2).للمؤسسةالتنافسيةللميزةدعمقابليةيوفرالذيبالشكلالشاملةالخطط

الجماعي والعمل  المشاركة  تحسينااتتطلبفالجودةثابتة،عمليةليستالجودةتحقيقإن:رابعاا: 

ماااوالتزالعاملين،قبلمنقويةمشاركةتستوجبالتحسيناتوهذهوللعملياتللمدخالتاامستمر

 

الشاملةبوكالةالغوثبغزةفيضوءمبادئالجودةنالتربوييللمشرفيناإلشرافيةواقعالممارسات.(2006عاهد)،المقيد(1)
 .96صبغزة،الجامعةاإلسالميةمنشورة،غيرماجستير،رسالةتطويره،وسبل

.82صسابق،مرجعالدين،برهان،السامرائي2) )
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عليه،يعولماهود،ااألفرجهودوليسالمؤسسة،فيالعاملينمجموعفجهودشامالا،مؤسسياا

مستمربشكلويركزيشجعتنظيمياامناخااالمؤسسةفيالمديرونيخلقحينمافقطتتحققفالجودة

(1).المنتجاتجودةعلى

المستفيدخامساا:   رضا  على  كلمةتقتصرالوهناالجودة،إدارةفيالموجههوالمستفيد:التركيز 

المستفيدإلىالمستفيدكلمةتمتدبلالمنتج،جودةيحددالذيالخارجيالمستفيدعلىالمستفيد

الذينفااألطرولكونهمالعمل،وبيئةوالعملياتدااألفرجودةتحديدفييساعدالذيالداخلي

الخدمةبيقومون  يعتمدالذيالفردبوصفهالداخليبالمستفيدالعليااإلدارةاهتمامويشكل،تقديم

عملضرورياتمنضرورةالمؤسسةفياألخرىاألقسامفياآلخرينالعاملينمخرجاتعلى

عنلهالعكسيةالتغذيةوصولوعدملهالعليااإلدارةوإغفالبالمستفيداالهتمامعدمألنالجودة،

(2).الرضاتحقيقأمامتقفكبيرةعوائقسيشكلبهايقوميالتاألعمالونتائجالعمليات

 التحسين المستمر والتميز  سادساا:

المؤسسة،فيالعملمجاالتكافةعلىمستمرةتحسيناتإدخاليعنيالمستمرالتحسينإن

الجودةإدارةتطبيقتعمليالنجاحضروريمطلبفهومعها،والتكيفتاالتغيرمواكبةأجلمن

 (3).يزيالتموتحقيقواألفضلبالجديداإلتيانيتمحيث

 

 

 

 .256صسابق،مرجع،أحمد،الخطيب1))
.84صسابق،مرجعالدين،برهانالسامرائي،2) )
 .98صسابق،مرجععاهد،المقيد،3) )
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 : المبحث الثاني 
 جودة ال إدارة مبادئ  تطبيق في القيادة دور

القائمةالعالقةفهيينبآخرالشخصعالقةعنتعبروهيمستمرةبفاعليةتتميزعمليةالقيادة

دااألفرسلوكعلىامباشرااتأثيرايؤثرأنلهذاالمديريمكنبواسطتهاوالتيالمديروالعاملينبين

جوهرته،ارالقرالضروريةالمعلوماتيعطيوأنمعهيعملونالذين أن إلىعوديالقيادةإذ

هاوسياساتهاخططفيمتواصلتغييرتطلبالحالةالتيتأوالقضيةظروفتغيرفيريةااالستمر

يجعلالتغيروهذاحياتهخاللدائماايتغيرالفردفسلوكمستمرتغيرفهوفينفسهاإلنسانكذلكو

وعليهسوفيتمتقسم،المديروالعاملينمعهبينالعالقةفيتعديلهناكيكونأنالضروريمن

مطلبينعلىالنحواآلتي:إلىهذاالمبحث

 : متطلبات تطبيق إدارة الجودة األولالمطلب 

 المطلب الثاني: إدارة الجودة الشاملة والقيادة  
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 : األول المطلب
 الجودة  إدارة تطبيقلبات متط

داخلأيمؤسسةالهدفاألساسيمنهاتقدمأفضلخدمةللمنتفعينجودةاإلدارةتحقيقإن

يتمتقسيم،لمصلحةالعامةوتحقيقا وفيسبيلذلكالبدمنتوافرمتطلباتاإلدارةوعليهسوف

اآلتي:فرعينعلىالنحوإلىهذاالمطلب

 : المفاهيم األساسية للتطبيق الناجح إلدارة الجودة األولالفرع 

وجودستةمفاهيميتطلبتوافرهافيجودةاإلدارةإلىتشيردراساتالباحثينفيمجالاإلدارة

(1):الناجحةوهي

المنظمةأسفلإلىأعلىمنالدعملتقدموذلكاألعمالكافةفيومندمجةماالتزلديهاإدارة.1

.مستمرةبصورة

.والخارجيالداخليللعميلثابتاهتماممحور.2

.العاملينلكافةالفعالواالستخداماإلندماج.3

.واإلنتاجيةةاإلداريالعملياتلكافةالمستمرالتحسين.4

.كشركاءالموردينمعالتعامل.5

.العملياتلكافةلألداءومقاييسمعاييروضع.6

 ةاإلداريأهمية تطبيق الجودة  :الثانيالفرع 

عامسواءكانتمؤسساتعامةتهدفاإلدارةفيالمؤسساتبشكلجودةقتكمنأهميةتطبي

يلي:مؤسسةخاصةتختصبنوعمعينمنالخدماتبماأوتقديمخدمةمعينةلصالحالعامإلى

 

بعدها.وما140صسابق،مرجعالدين،برهان،السامرائي1))
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 الميزة التنافسية  تحقيقأولا: 

جودة نجاح المؤسسةدارةاإلأن بين التنافس خالل من فأنغيرهاويتحقق المؤسسات من

تحقيقهذهالميزةللمجتمعفأنالمؤسساتالعامةتحققميزةالتنافسعنطريقتقديمأفضلخدمة

(1):يتوقفعلىثالثةعواملهي

العالقاتوتدعيمبناءفيعليهميعتمدالذينوالعاملينالقادةمنالمتاحةالكوادرتميزدرجةأ:

.المستمرة

.هامقدمهااكمايرالخدمة،وليسمستوىالجودةللخدماتكمايقرهاالمجتمعمتلقيب:

ويرىلها،مواستخدامه،لمجتمعالمحليلالخدمةوتقديمبإنتاجالمرتبطةالمعلوماتيةالتكنولوجياج:

ال اإلدارة عمليات في المستمر لتطور ونظراا العامل بهذا يتعلق فيما إدخالبدالباحث من

العامة.التكنولوجياالحديثةبحيثتنعكسإيجابااعلىالمصلحة

 مستوى جودة الخدمة    تطويرثانياا: 

وجودخمسةمحدداتأساسيةيجبتوافرهاحتىيرفعمنمستوىالخدمةإلىتشيرالدراسات

أنهفيوبرأيالباحثأنبعضهذهالمحدداتقدالتتوافرفيالمؤسساتالعامةالسيما،المقدمة

اإلجراءات في والتعقيد التراخي يتم قد األوقات مناإلداريبعض المستهدفة الفئة أن خصوصاا ة

(2):المحدداتهيأهمهذهفأنبأكمله،دتطالمجتمعتقديمهذهالخدمةق

عليهااإلعتمادمنيمّكنبشكلبهاوعدتالتيالخدمةأداءعلىالمؤسسةقدرةوهيالثقة:أ:

.والدقةالصحةمنعاليةبدرجة
 

.144ص،مرجعسابق،برهانالدين،السامرائي1) )
.145ص،سابقمرجع،الدينبرهانالسامرائي،2))



53 

الملموسة: الجوانب الخدمية،المؤسسةلدىالمتاحةالماديةالتسهيالتمظهرإلىويشيرب:

.معهماإلتصالوسائلووأدوات،عمتلقيالخدماتالعاملينمومظهروالمعدات،

متلقيخدمةفيدائمبشكليكونواأنفيالمديرينوالعامليناستعدادإلىويشيرج:االستجابة:

.لهااحتياجهمعندلهمالخدمةأداءعلىتهماوقدر،هذهالخدمات

 وتشغيل الكوادر المتميزة  استقطاب ثالثاا:

بأن الباحث العامةوفعاليةنجاحيرى بدرجةتتوقفالخدماتمجالفيالعاملةالمؤسسات

وتنميةاستقطابفينجاحهامدىعلىكبيرة الفعَّالالتنفيذعلىقادرةمتميزة،كوادروتشغيل

 .للمؤسسة

 تطوير الخدمات  أسس رابعاا:

التيالخدماتتطويرمنمنظمةأيلتتمكنبإنجازهامااإللتزمنبدالأمورخمسةهناك

والكفاءاتالمواهبعلىالحصولأجلمنوالمنافسة،الخدمةدورتحديد:وهيتقدمها

تحديدفيوالتميزالمصداقية،نحووالسعيالخدمات،فيالجماعةروحعلىوالتركيزواستخدامها،

.المشكالتوعالج

 : المطلب الثاني 
 والقيادة الشاملة  الجودة إدارة

تعتبركماالجودة،إدارةوتنفيذبإدخالعالقتهاحيثمنوضروريةمهمةتعتبرالقيادةإن

علىوللتعرفعملالمؤسسةبشكلمثاليالستمرارأساسياامطلبااللهدفةالموجهةالفعالةالقياد

اآلتي:فرعينعلىالنحوإلىسوفيتمتقسيمهذاالمطلبالجودةوالقيادة،إدارة
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 الجودة   ومكافأة تحسيناتالتطور الستراتيجي   :األولالفرع 

أنفردكليستطيعبحيثمعينةرؤيةتحديدتتطلبالشاملةالجودةإدارةبرنامجقيادةإن

خالليفهمها، من ذلك تحقيقهاالعاملينأوالموظفينمنيفترضفرعيةأهدافوضعويتحقق

الخطةمنجزءاايشكلوالذي،محددزمنيعملجدولضمناألهدافوضعكمايجب،واقعياا

منمحددعددباختيارالجودةتحسينفيالتقدممتابعةتسهيليمكنبالتاليو،تيجيةااإلستر

تأكدالمديرالمسؤولأنيأوالجودةقائدعلىوالجديربالذكرهناأنهيتوجباألساسية،تاالمؤشر

منالعكسيةالتغذيةاستغاللالمهمومنت،االمؤشرهذهقبةالمروثابتهواضحةءاتاإجروجودمن

حقيقيةالجودةتحسينعمليةتصبححتىبالنتائج،الموظفينوإعالممناسببشكلقبةاالمرءاتاإجر

فقداألشكالالعديدمنتتخذأةالمكافنإأمافيمايتعلقبمكافأةتحسيناتالجودةف،(1)لهمةبالنسب

شكل على واحدةأوترقيات،أوتقدير،شهاداتتكون لمرة كانت سواء مالية زيادات أوحتى

نتائجحققواالذيناألشخاصأوالشخصعنإعالنتقديمأوبشكلمستمرعلىالراتبتضاف

ردبقشخصيةالمكافآتجعلالمهممنأنهإلىوتجدراإلشارة،فيعملهمبهذهالمؤسسةمتميزة

وبالتاليزيادةالمنافسةبينالموظفينلتحقيقأفضل،الفرديلرضاابالموظفيشعرحتىاإلمكان

(2).خدمة

 باعتبارها جزء من القيادة  الجودة من  الموظف استفادة : مدىالثانيالفرع 

تحسينإلىالنظرويجبالمؤسسة،موظفيجميعيفيدسوفأعلىجودةعلىالحصولأن

الخدماتأكبررضاعلىالحصولخاللمنالجودة وعليلمتلقي تستمرهوالمديرين، سوف

بهاممكنةفترةألطولالمؤسسة تكون التي األوضاع في أما خاصة مؤسسة كانت حال في
 

(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 . 

.164صسابق،مرجع،برهانالدين،السامرائي2))
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يقدّ التي الخدمة جودة أن إال األحوال بكل تستمر سوف فأنها عامة أي حكومية مهاالمؤسسة

تنعكسسلبااعلى علىتعتمدوظائفهمأنيفهمواأنالموظفينعلىويجبأدائهم،الموظفينقد

(1)_.المؤسسةبقاء

الوبطانامترمصطلحانإداريانالجودةادارةوالقيادةأنيتضح،ماسبقذكرهبناءاعلىكلو

باقيعنمنعزلةأنشطةالجودةعمليةاعتباريمكنكماأنهال،همالبعضبعضعنفصلهمايمكن

النظرأعمالهامنضروريااجزءااتشكلبلالمؤسسة،أعمال والقيادةإلىويمكن منالجودة

الثانيةناحيةأما،ومناسبةفعالةقيادةبدونالجودةتحسينيمكنالىاألولفمنالناحية،ناحيتين

وسائلمنوسيلةالجودةأنيعنيالمؤسسةعملياتمنمتكاملجزءالجودةاعتبارحقيقةفإن

.األساسيةالمؤسسةأهدافلتحقيقوسيلةتعتبرالجودةإنفشيءكلوقبلتهاإدار



  

 

 .235ص،طنطا،دوندارنشرالتسويق،استراتيجيات.(1994عبدالفتاح)،رضوان1) )
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 : الرابع الفصل 
 القيادة جودة علىة المشروعة والغير مشروعةاإلداريأثر القرارات  

القرارات مرونةاإلداريتعتبر أكثر عامة بصفة منة الاألخرى،القانونيةاألعمالوسهولة

القرارات أن الخاصاإلداريسيما القوانين تنظمها التي القواعد عن تختلف لقواعد تخضع فأن،ةة

تاإلداريالقرارات العامة السلطة تصدرها التي العامةإلىهدفة المرافق سير ألنه،حسن ذا

القانون العاموالذييعتبرمرجعأساسيفيقواعد يقوماإلداريالمرفق ثابتةالحديث علىأسس

بانتظامواطرادوهيدوامس العام المرفق والتبديلفيكل،ير للتغير بينواوقت،وقابليته لمساواة

به.المنتفعين

،ةمشروعبأصلهووصفهاإلداريلطةالصادرعنالساإلداريومنالمتصورأنيكونالقرار

عدمأوفأنمبدأمشروعيةالقرار،يرتبأثارااسلبيةوإيجابيةعلىجودةمشروعمماوقديكونغير

اتقدتؤثرفيجودةيترتبعليهمناستثناءنتائجوماومايتصلبهمناإلداريمشروعيةالقرار

القرار القرارهذا يتعرض يتم،التعديلوعليهأواإللغاءأوالسحبإلىوبالتاليقد وعليهسوف

اآلتي:مبحثينعلىالنحوإلىتقسيمهذاالفصل

 اإلداري  القرار مشروعية:  األول المبحث

 اإلداري  القرارمشروعية  الثاني: عدم المبحث
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 : األولالمبحث 
  اإلداري مشروعية القرار 

وهياإلداريأنيصدرمشروعمكتملاألركانالتيوضحهاالفقهاإلدارياألصلفيالقرار

وعلىهذااألساسفأن،وأنيكونغيرمخالفللقانون،الشكلوالمحلوالسبباالختصاصركن

أيباتخاذتعتبرركيزةأساسيةاليمكنتجاوزهاعندقيامالسلطةالعامةاإلداريمشروعيةالقرار

قراراتها أنال،من القراراختاللسيما أركان من ركن مشروعيتهإلىيؤدياإلداريأي ،عدم

ةالقراراتالتيتصدرهاجودسلبيعنانطباعويعكس،اليإلحاقالضرربالمصلحةالعامةوبالت

ال،السلطة المشروعيةقضتمحكمة أهميةمبدأ على أنهاإلداريقضاءوبناء ُعمان إذابسلطنة

أنهأيةالعامالمصــلحةــقيتحقتســتهدفتــهيغاوأن،اإلداريمشروعيةالقرارهـواألصـلكـان

اإلثبـات،طرقةبكافالعكسإثباتتقبلطةيبسنةيالقرهذهأنإاليةوالمشروعحةالصنــةيبقرتمتعي

كـونيفـه،يفالعامـةالمصـلحةتـوافرعـدمالقـرارإصـداروظـروفمالبسـاتمـناتضـحمـافـإذا

ـقيتحقاستهدفاإلداريالقراربأنلقولاجبيفلطة،سالاستعمالإساءةبيعشـابهاقـدتـهيغا

فــيصــداهاتجــدأنجــبيوإنمامرســلقــولمجــردالمصــلحةهــذهتكــونال،أنالعامـةالمصـلحة

الوأنللقــرار،والمعاصــرةالسـابقةوالمالبســاتوالظــروفاإلجــراءاتعنهــاتكشــفبــأنالواقــع،

مطلبينعلىالنحوإلىالمبحثوعليهسوفيتمتقسيمهذا(1)أخرىتنفيوجودها"قــرائنتوجـد

 : اآلتي

 

 

 .9صسابق،مرجعالعزيز،عبدالصقري،نقالعن،2006إبريللعام،22ق.سجلسة(6(لسنة)4االستئنافرقم)(1)
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 : األولالمطلب 
 مفهوم المشروعية وشروطها 

القانونية،بادئذيبدءالبدمنبيانمفهومالمشروعيةمنالناحيةاللغويةومنثممنالناحية

وعليهسوفيتمتقسيم،اإلداريشروعيةالتيحددهاالفقهحتىيتمكنالباحثمنبيانشروطالم

اآلتي:فرعينعلىالنحوإلىهذاالمطلب

 المشروعية   تعريف :األولالفرع 

 من الناحية اللغوية  لمشروعيةاتعريف  :لا أو 

الشروع أفعال من وهي وشروعاا شرعاا يشرع أي لهم،شّرع سن يقال كما القوم شرع ويقال

الشرعوماكانضمنحدودالشرعإلىويقالشرعيمنسوبالقوانين،مشرعأيشرعفهوشريعة

لهلعبادهمنالدينومنهقولهتعالى"لكلجعلناإويقصدأيضاابالشريعةماشرعه،(1)وموافقااله

تتبعأهواء(2)منكمشرعةومنهاجا" فاتبعهاوال "ثمجعلناكعلىشريعةمناألمر تعالى وقوله

(3).الذيناليعلمون"

 من الناحية القانونية    المشروعيةثانياا: تعريف 

الكماالقانونيةألثارهامنتجةوالصحيحةتكونالالملزمةراراتهاوقالعامةالهيئاتأعمالأن"

بحيثتحكمها،التيالعلياالقانونلقواعدمطابقتهابمقدارإالبهاالمخاطبيندالإلفرملزمةتكون

 

.562ص،دمشق،مديريةالرقابةمنجيالطالب،.(2001وزارةاإلعالمالسورية)(1)
 .48اآليةالمائدة،سورة(2)
 .18اآليةالجاثية،سورة(3)
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طلبالمصلحةذويراداألفحقمنويكونمشروعةغيرتكونالقواعدلهذهبالمخالفةصدرتمتى

(1)."المختصةالمحكمةأماموالتعويضعنهاإلغائها

مبدأ عن عبارة هي القانونية الناحية من بالمشروعية المقصود فأن الباحث نظر وجهة ومن

الحكاماحتراميتضمنفيفحواه سيماأنالوالمحكومين،القانونوسيادتهوسريانهعلىكلمن

ليحكمالعالقةبينهموبينهيئاتالقانوناليحكمسلوكاألفرادبعضهمالبعضوحسبوإنمايمتد

الحكمفيالدولة.

 ضمانات تطبيق مبدأ المشروعية   الثاني:الفرع 

وكذلكالحالبالنسبةبها،منالمفترضقانونااأنلكلمبدأقانونيضماناتمعينةيلزمالجميع

ثالثةشروطأساسيةبحيثإذالميتوافرأحداهاإلىلمبدأالمشروعيةفأنفكرةتطبيقهواقعيااتحتاج

مشروع.يعتبرمبدأالمشروعيةغير

 بمبدأ الفصل بين السلطات   الخذ :األولالضمانة 

البديهيأنيكونهناكومنسلطاتتشريعيةوتنفيذيةوقضائيةيوجدفيالدولةالقانونيةثالث

بين لتسهيلأعمالهموعدمتداخلهاواحتفصلما السلطات ترابط،رامحقوقاألفرادهذه حيثأن

،ةاإلداريقراراتاإلجراءاتوإصدارالقراراتممايؤثرعلىجودةالتباطؤإلىهذاالسلطاتيؤدي

السلطات بين الفصل بمبدأ األساسيةوالمقصود السلطات توزيع الهيئاتهو على الدولة في

وأنالترتكزهذهالسلطاتفييدهيئةواحدةخصوصااأناإلندماجهذهالسلطاتآثار،المختلفة

ذاوالتييترتبعليهاانتهاكوتعسففيحقوقاألفراد؛لةخطرةجدااعلىالمصلحةالعامةقانوني

 

القرار.(2015)الديننوركدة،بن1) ) في المشروعية خيضرماجستير،رسالةاإلداري،مبدأ محمد بسكرة،–جامعة
 .9صالجزائر،
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فأنهمنغيرالمتصوراجتماعالسلطاتفييدالسلطةالتنفيذيةفأصبحتثالثةسلطاتكلمنها

(1).ومستقلةعناألخرىمنفصلة

 التحديد الواضح لختصاصات اإلدارة   الثاني: الضمانة

ةاإلداريإنمبدأالمشروعيةكفكرةاليمكنتحقيقهاواقعيااطالماأنأعمالوصالحياتالسلطة

وواضحةأو محددة غير التنفيذيةإفالتنفيذية السلطة أعمال تحديد بينن من السلطاتحصراا

قواعدهاسيماأنأعمالالسلطةالتشريعيةواضحةحيثتكفلالدستورببيانالاألخرىمهمجداا

ددةأيضَاومحالقضائيةواضحةالسلطةأعمالوصالحياتأنإلىباإلضافةبها،طةووأعمالهاالمن

(2).الفضفيالمنازعاتوالخصوماتوفقااألحكامالقانوننمهمتهااألساسيةهيإف

ف السلطةالمشكلةنإوعليه في تبقى وأوسعةالتنفيذياألساسية باألفراد احتكاكاا أكثر كونها

اإلقليميةماأولمركزيةةالمختلفةسواءااإلدارينطاقااومنهناينتجعنتحديداختصاصالجهات

وتجسيدمبدأالمشروعيةوبالتناوبعلىذلكفأنمبدأالمشروعيةيوجبضبطاألعمالمعيتالءم

(3).وذلكبقصدتحقيقالمصلحةالعامةاإلدارياإلدارةباختصاصمعينوعملمحددتحتتنظيم

 وجوب رقابة قضائية فعالة   :ةالثالثالضمانة 

توزيع يفرض المشروعية مبدأ أن الباحث بين وأن الدولةسبق أجهزة بين االختصاصات

أوالدستوريةوالمحددةفيالقواعدالمنوطةبهااألعمالمكلسلطةبوعليهيجبأنتقو،المختلفة

حتىالنصوص؛لذافأنمبدأالمشروعيةيفرضماتفرضهالسلطةالقضائيةالتيأوقواعدالقانون

 

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

 .12صسابق،مرجعالدين،نوركدة،بن(2)
.6ص،االسكندرية،منشاةالمعارف،القضاءاإلداري.(1996عبدالعزيزعبدهللا)بسيوني،(3)

http://WWW.Droitadministratif.dz:http
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ةاإلداريفمثالاعندقيامالسلطة،التجاوزثبوتلفللقانونفيحالةتتولىتوقيعالجزاءعلىالمخا

حتىأوصدارقراريقضيبفصلموظفعنوظيفتهدوناعطاءهالحقفيالدفاععننفسهإب

فأنكلموعدحضورالجلسةالمنعقدةبحقهدونتبليغهأوععلىملفهالتأديبيتمكنهمناإلطال

للتصحيحبعدمالحاالتهذه القضاء للقانونوهيقرارغيرمشروعويظهرهنادور تمثلخرقاا

(1).ومنثمإلغاؤهلذاتالسبباإلداريمشروعيةالقرار

 : المطلب الثاني 
 والرقابة اإلداري أهمية المشروعية في القرار 

يدلعلىمدىأهميةءشيوإندلهذاعلى،منالمبادئقديمةالظهورالمشروعيةإنمبدأ

إالأنهالبدمنتوافرضماناتلتأكدمنصحةمشروعية،مشروعيةالتياحستبهاالمجتمعاتال

فرعينعلىالنحوإلىوعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلبالعامة،القراراتالتيتصدرهاالسلطة

اآلتي:

  اإلداري أهمية المشروعية في القرار  :األولالفرع 

قرار صدور عند المشروعة أهمية تخلفاتظهر التي العامة االدارة من مشروعة غير ت

نفوس لإللغاءاألفراداالضطرابفي أيلحظة الغيرمشروعةمعرضةفي القرارات أن السيما

ف وبالتالي استقرارها عدم يعني مما القراراتإوالسحب جودة مدى تظهر المشروعة القرارات ن

لماينتجهمبدأباإلضافةواستقرارهابياتهاعلىاالفرادوذلكثباتهاةوفاعليتهاوانعكاسإيجااإلداري

 

.225صمصر،الجامعي،دارالفكرتأديبي(اإلداري)قضاءالقضاء.(1995)سليمان،الطماوي1) )
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احت من يحققالمشروعية ومما سلطة لكل الوظيفة االختصاصات تحدد التي القوانين إلحكام رام

(1).مبدأالفصلبينالسلطات

مناإلداريالباحثأنوجودسلطةرقابةعلىالقراراتيرىوعليه ةيمنحاألفرادمستوىعال 

الطمأنينةوبالتالييحفزذلكاإلدارةعلىاصدارقراراتذاتجودةوفاعليةممتازةينعكسصداها

الواقع.علىأرض

  اإلداري المشروعية في القرار  الرقابةالفرع الثاني: 

إنمبدأالمشروعيةيحققكفالةجديةمنالناحيةالنظريةللحفاظعلىالحقوقوالحرياتفي

القرارات السلطةمواجهة قبل من الةاإلداريالصادرة وحده المبدأ هذا العملي الواقع في أنه إال

تعملوجودضماناتلذاالبدمنالعامة؛يستطيعالتصديلكلالقراراتالصادرةمنقبلاإلدارة

تأكيده دور،(2)على إغفال دون المشروعية لضمان القضائية الرقابة من أفضل يوجد ال فأنه

للقرارات.ةالذاتيةاإلداريالرقابة

كالرقابةاإلشارةوتجدر المشروعية مبدأ على مباشرة غير الرقابة من أخرى أنواع هناك أن

يما التي للشعبالتشريعية تمثيله في البرلمان العامرسها الرأي فيمثلها السياسية والرقابة

الوثيقبمبدأالرتباطهماةوالقضائيةاإلداريغيرأنالمهمفيموضوعناهوالرقابة،(3)_واألحزاب

.المشروعية



 

 .56سابق،صمرجعالدين،نوركدة،بن(1)
.66صسابق،مرجعالدين،نوركدة،بن(2)
 .69صسابق،هللا،مرجععبدالعزيزعبدبسيوني،(3)
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 : الثاني  المبحث
 اإلداري  القرارعدم مشروعية 

من    ةاإلداريالقراراتتعتبر تحقيقالتيالقانونيةاألعمالجزء  أجل من اإلدارة بها تقوم

كانتسواءلألشخاصالقانونيةالمراكزبهامخاطبةقراراتهااإلدارةتصدرحيث،لحةالعامةالمص

القرارات أاإللغاءحتىأوالتعديلأوالحذفأوباإلضافةهذه المتصور ومن هي واإلدارةن؛

مراكزمنتجعلقانونيةغيرإجراءاتعلىباالستنادأخطاءترتكبقدالقراراتهذهإصداربصدد

القراراتالمشّرعمنحلذلك،للضررعرضةالقانونيةاألشخاص إلغاء التياإلدارياإلدارةسلطة ة

كمايجوز،ويمسبحقوقاألفراد،اصدرتهاإذاكانهذاالقرارمشوببعيبيجعلهمخالفللقانون

أثره وينصرف سواء  حد  على الفردية والقرارات التنظيمية بالقرارات اإللغاء هذا يكون إلىأن

عنمبدأحيثأنخروجالقرار،ةالماضيةاإلدارياتالمستقبلدونأنيرتبأيأثرعلىالقرار

إبطاله يتوجب التالمشروعية واألركان الشروط القرار يراعي لم إذا فيهخصوصاا توافرها يجب ي

المشوببعيبفأنهذايرفعمنجودةقيادتهااإلداريفعندقياماإلدارةبإلغاءالقرار،عنداصداره

متمتعة اإلدارة تكون المصلحةوبالتالي في تصب عالية جودة ذات قرارات إصدار على بالقدرة

:مطلبينعلىالنحواآلتيإلىوعليهسوفيتمتقسيمهذاالمبحث،العامة

 : األول المطلب
 اإلداري  القرار مشروعية  عدمصور 

سيماأنهيصدرذوصحةالاإلداريالبديهيأنيكونالقرارمننظرالباحثأنهوجهومن

القانونعن التيحددها المشروعيةف،الجهة أناإلداريأن تقضي مطابقة اإلدارة تصرف يكون

قديعتريهاإلداريإالأنطبيعةالحياةالعمليةوضحتأنالقرار،للقوانينواالنظمةالمعمولبها

تحووض،أركانهأوأحدأسبابهالنتقاصوذلك،بعضالعيوبالتيتجعلمنهقرارااغيرمشروعاا
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(بقولها"8فينصالمادة)91/99منالمرسومالسلطانيرقمالعمانياإلداريمحكمةالقضاء

القرارالمتعلقةالدعاوىفيالدعوىسندكونيأننيتعي أواالختصاص،عدماإلداريبمراجعة

"فأنالسلطةاستعمالإساءةأو،لهيتأوأوقهيتطبفيالخطأأو،بهسبأوالقرارشكلفيباايع

يكونغيرمشروعإذاتوافرتفيهأحداالسبابالمذكورةفينصالمادةسالفةالذكراإلداريالقرار

أما القرار عدممشروعية تكون،سحبهأوبإلغائهويتمتالفي قد المشروعية عدم أسباب فأن لذا

يتمتقسيمهذاالمطلب،خارجيةأوداخليةأوموضوعيةأويةشكل فرعينعلىإلىوعليهسوف

النحواآلتي:

 : وسائل عدم المشروعية الخارجية  األولالفرع 

فيالطريقةالتيتمبهااتخاذالقراروليسعلىاإلداريتنحصروسائلعدممشروعيةالقرار

تقريره تم القرارفأنما من تجعل التي جودةاإلداريالوسائل على سلباا وتنعكس مشروع غير

األفرادمنههي:استفادةومدى

  الختصاصعيب عدم  أولا:

إالأن،اإلدارينهركنمنأركانالقراركوالباحثالمقصودبركناالختصاصنبيّوأنسبق

ميّ نوعين االختصاص عدم بلعيب الفقهيز عاإلدارينهما مباشر بشكل يؤثران مدىواللذان لى

األخيريعتبراألكثرشيوعااالبسيطفإنسيموعيبعدماالختصاصالج،اإلداريمشروعيةالقرار

والهيئاتوانتشاراا العامة اإلدارات وبين التنفيذية السلطة داخل يقع األاإلداريألنه ويكونة خرى

بمايلي:(1)عيبعدماالختصاصالبسيط

 

جامعةالشهيدحمهماجستير،رسالةمشروعة،مسؤوليةاإلدارةعنالقراراتاإلداريةالغير.(2015حباس)،اسماعيل1) )
.59صالجزائر،لخضر،
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 الموضوعي    الختصاص: عيب عدم 1

الذينلهمصالالمشّرعإن بتعييناألشخاص يكتفي ،ةاإلداريحيةممارسةاالختصاصاتلم

منهم لكل حدد لهماألعمالوإنما يجوز منحيثممارستها،التي أي اختراق عند أنه

لهم منحها التي مشروعالمشّرعاالختصاصات غير يصدر القرار بطالن(1)فأن عليه ويترتب

اآلتية،(2)انعدامهأواإلداريالقرار األشكال الموضوعي االختصاص عدم يعتبروالتيويأخذ

بسيطا:العيبفيها

 على صالحيات الرئيس  المرؤوساعتداء  أ:

يتعلقاإلداريالقراريكونحتى قراراا المرؤوس يصدر أن الممكن غير من فأنه  باطالا

الخاصة الرئيسالمنطقةبالنفقات اختصاص ضمن يشكلألنالواقعة القرار علىاعتداءهذا

التيأنهإال،(3)الرئيسصالحيات االختصاصات إغفال يمكن أهمهاالقانونهايمنحال ومن

هذهعلىالرغممنأن،األعلىوالسلطةاألدنىلسلطةالمتقابلةوالتيتكونبينااالختصاصات

التياختصاصاتهاسلطةلكليكونأنهوالحدوثوكثيرالعملية،الحياةفيالحدوثنادرةالحالة

 

رقم1)) حكم األردنية2010لسنة1353قرار الضريبة حقوق بداية محكمة عن تاريخ،وصارد ،4/10/2012فصل
قسطاس ب،منشورات والقضاء الفقه اجتهاد استقر "حيث االختصاصأبقولها عدم بعيب مشوبها كان اذا االداري القرار ن

التوسعفيتطبيقفكرةاغتصابإلىاغتصابالسلطةيترتبعليهانعدامالقراراالداري،وقداتجهالقضاءاالداريأوالجسيم
وت بسيط، اختصاص عدم تمثل كونها على الفقه يجمع حاالت في معدوما االداري القرار واعتبار المسلكالسلطة هذا مثل

المرؤوسعلىاعتداء-باعتداءهيئة)سلطة(علىاختصاصهيئةاخرى)سلطةاخرى(.-للقضاءفيالحاالتالتالية:ا
رئيسه. االداريحالة-جاختصاص القرار فان ذلك من وبالرغم الباطل. االختصاصإذاالتفويض عدم بعيب مشوبا كان
يرتقي ال االنعدامإلىالبسيط االختصاصمرتبة عدم المكاني. االختصاص عدم يلي: بما تتمثل المسلك هذا وحاالت

 .الزماني:ويقصدبذلكصدورالقراراالداريممناصدرهبوقتاليكونمختصافيه"
.226صالجزائر،،3طالجامعية،ديوانالمطبوعاتاإلداري،(شرحالقانون2013حسين)فريحة،(2)
 .59صسابق،مرجعحباس،اسماعيل،3) )
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السلطةعلىتعتديأناألدنىللسلطةيجوزالالحالةهذهوفيبها،تستقل اختصاصات

(1).األعلى

اعتداء أن الباحث صالحياتالمرؤوسينويرى يؤثرعلى القراراتالرئيس جودة على سلباا

قراريدخلضمناختصاصاتالرئيسيبعثشعوربإصدارحيثأنهعندقيامالمرؤوسة،اإلداري

المرؤوسين الرئيساآلخرينلدى كفاءة فأنبعدم وبالتالي ألوامره هذاواالنصياع مشروعية عدم

.اإلداريالمصلحةالعامةوهيالهدفاألساسيمناتخاذالقرارإلىالقرارتمتآثارهاحتىتصل

 سلطات المرؤوس  علىب: اعتداء الرئيس 

اختصاصات في يتدخل الذي هو الرئيس أن حيث السابقة الحالة عكس الحالة هذه إن

هذاإفمرؤوسيه، القراراالعتداءن مشروعية مدى في بحقاإلدارييؤثر كان سواء الصادر

يقللاالعتداءاتعلىالمصلحةالعامةبشكلعامالسيماأنهذاالنوعمنأوالمرؤوسينأنفسهم

.عللمجتمالمقدمةالخدمةجودةوبالتاليضعفالعاملينأداءفاعليةمن

 خرى أاعتداء الهيئات على اختصاص هيئات  ج:

 الهيئات لمركزية د: اعتداء الهيئات المركزية على 

 باطله  إنابة أوحلول  أونتيجة تفويض  اإلداري ه: صدور القرار 

أنهفية،اإلداريوالالمركزيةالمركزيةاساسعلىالدولمعظمفياإلداريالتنظيميقوم إال

تصاصسلطاتإداريةأخرىبصرفالنظرفيماإذاخبعضاألحيانقدتعتديسلطةإداريةعلىا

وقدتتدخلالسلطاتباإللغاء،طعنمحلالعملمنجعلفيمركزيةالالأومركزيةالهيئةكانت

السلطات بعمل األاإلداريالقضائية يصل السلطاتحتى بين الفصل مبدأ بذلك مخالفة إلىمرة

 

 .176صاالسكندرية،الجامعية،ديوانالمطبوعاتاإللغاء،قضاء.(2001)مصطفىفهميزيد،ابو(1)
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يةبحكملهاعلىأنه"األردنةالعليااإلداريحيثقضتالمحكمة،(1)العامالنظامداخلالتداخل

المستدعيفإنالنظامية،المحاكممامأمنظورحقوقينزاعهوالدعوىموضوعالقرارنأحيث

يمثلقرارهكوناالحمربالشمعالمستدعيمقربإغالقمختصايعتبرالة(اإلداري)السلطةضده

عدمعيبهبويشوجهةمنالدستورقررهاالتيالسلطاتبينالفصلمبدأعلىاعتداء

(2)"الحالةهذهفيعنهالصادرالطعيناإلداريالقرارالغاءيستوجبمماجهة،منصاالختصا

ف قراإنإوعليه ما هيئة إداريةصدار بهيئة يتعلق إدارياا أنراا وطالما مشروعاا غير يكون أخرى

القراراإلداريالقرار وفاعلية جودة تعيق السلبية أثاره فأنه وباطالا مشروع فيمااإلداريغير اما

القرار انعدام الجسيموالذيترتبعليه العيب نتيجة فإنهاإلدارييتعلقاالختصاصالموضوعي

حاالتاالنعدام:فيالتاليةيأخذاالشكال

 صدورالقرارمستخدمهيمثلاإلدارة. .1

 ةوالقضائية.ياعتداءالسلطةالتقديريةعلىاختصاصالسلطةالتشريع .2

 خرىمستقلةعنها.أداريةإاعتداءسلطةاداريةعلىاختصاصسلطة .3

صدارقرار.إصدورقرارعنموظفاداريليسمنصالحيته .4

 المكاني   الختصاص: عيب عدم 2

إقليماإلداريالمكانيلبعضاالختصاصيمنح ينالحقفيممارسةاختصاصاتهمعلىكافة

والحكام والوزراء الوزراء مثلرئيس النطاق،يناإلداريالدولة تحديد يتم األعم الغالب انهفي إال

 

.60ص،مرجعسابق،حباس،اسماعيل1) )
منشورات،12/10/2016فصلتاريخاألردنية،صادرعنالمحكمةاإلداريةالعليا.2016لسنة(275)الحكمرقم2))

.قسطاس
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ممارستهم حين يتجاوزه أن اإلدارة لرجال يجوز ال الذي يقصد،(1)الختصاصهالمكاني حيث

الحدود وحصر تحديد " المكاني اإلالدأوةاإلداريبالعنصر لرجل يجوز التي المكانية دارةائرة

ويرىالباحث(2)ة"اإلداريالمختصأنيزاولفينطاقهاحدودهااختصاصاتهبإصدارالقرارات

علىجودةالقراربناءعلىعدماالختصاصالمكانيتؤثرأيضاااإلداريأنعدممشروعيةالقرار

قراراااإلداري شخص أصدر إذا يتناسبخصوصاا ال قد حيوية ذات بمنطقة المناطقيتعلق مع

،ةاإلداريجودةوكفاءةالقراراتوبالتاليفأنهذاالقرارقدينعكسسلبااعلى،األخرىاألقلحيوية

اختصاصبقولهالهاحكمفييةاألردنالعلياالعدلمحكمةقضتاألردنوفي ينحصر حيث "

أشخاصيقيمونفيبينالمتكونالتحكيمالنزاعإلىنإدارةالقرىبأنيحيلوالمتصرفبموجبقان

أص فإذا والمدينةالمدينة القرية في مقيمين بين المتكون الخالف بإحالة قرار المتصرف إلىدر

(3).التحكيمفيكونقدتجاوزاختصاصهويتعينإلغاؤه"

: عيب عدم الختصاص الزماني 3

منوعيباالختصاصالقراراتإصدارخاللهامنيجوزالتيالمدةأوالزمنيالبعدتحديدهو

وهما:(4)صورتينفيغالبايوجدالزمنحيث

 

المجلد،مجلةعلومالشريعةوالقانون،عيبعدماالختصاصوأثرهفيالقراراإلداري.(2015سميرعبدهللا)،السماعنة(1)
.787ص،2العدد،42

 .160ص،مرجعسابق،عمار،عوابدي(2)
 .788صسابق،مرجع،سميرعبدهللا،السماعنة(3)
التوسعفيإلىوقداتجهالقضاءاالداريعلى"2012لسنة1890الضريبةفيحكمهارقمبدايةحقوققضتمحكمة(4)

كانمشوبابعيبعدماالختصاصالبسيطإذاالقراراالداريمعدومافانتطبيقفكرةاغتصابالسلطةواعتبارالقراراالداري
يرتقي الزماني:إلىال االختصاص عدم المكاني. االختصاص عدم يلي: بما تتمثل المسلك هذا وحاالت االنعدام مرتبة

مختصا يكون بوقتال اصدره ممن االداري القرار صدور بذلك الحالةبإصدارهويقصد ايضا: حالتين صدوراألولفي ى:
:إلصدارهبعدانتهاءالرابطةالوظيفية.الحالةالثانية:صدورالقراربعدانتهاءالمدةالزمنيةأوتقلدمهامالوظيفةالقرارقبل
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   الوظيفة:قبل توليه  أوموظف زالت صفته الوظيفية  من  اإلداري  القرارأ: صدور 

القرارات الموظففيإصدار يطوالاألردنوالُعمانيالمشّرعمنحددهكلةاإلداريإنحق

الوظيفةحيثانالموظفتنتهيخدمتهعندبلوغعددسنواتمحددعندانقضائهايفقدمدةتقلده

ففيحالةقيامالموظففي،واليستطيعبعدهاإصدارأيقرارالعامةاألعمالصفتهفيمزاولة

صفته زوال بعد قرار أي بعيبأوإصدار معيب قراره يكون للوظيفة الرسمي تسلمه قبل

توجباإللغاء.يمشروعيتهوويفقدالزمانياالختصاص

:أيإذاتجاوزمصدرالقرارالمدةالتيبعد الميعاد الذي حدده القانون   اإلداري ب: صدور القرار  

القرار يكون القانون الزمانياإلداريحددها االختصاص عدم بعيب ومشوب مشروع ،(1)غير

منه الفائدة لتحقيق الزمنية المدة انقضاء بعد العام بالصالح يتعلق إداري قرار صدور فأن وعليه

القرارات.اتخاذةفياإلداريتفقدالقرارجودتهوبالتاليتظهرعدمكفاءةالسلطة

 ثانيا: العيب الشكلي واإلجرائي   

القرا في واالجراء الشكل بركن المقصود الباحث وضح وأن اإلداريرسبق من باعتباره

للقرار المكونة الخارجية الشكل،(2)اإلداريالمظاهر عيب منهافأن الهدف وسيلة إال هو ما

خ معتحقيق المعقول غير من فأنه معينة الشكلدمة احترامه عدم على القرار مصدر اقبة

،علىالغايةالمنشودةمنالقرارالمنصوصعليهقانونااإالفيحالةأثرتتلكالمخالفةالشكلية

يةبقرارلهاعلىأنه"أنعيبالشكلالذييشوبالقراراألردنحيثقضتمحكمةالعدلالعليا

 

إلصدارهكانيحددالمشرعمدةزمنيةلممارسةاختصاصمعين،فاذاصدرالقراراالداريبعدانتهاءالمدةالزمنيةالمعينة
.اشترطالمشرعذلكبصفةامره"إذاتصاصيعتبرباطالومعيبابعيبعدماالخ

.788صسابق،مرجععبدهللا،سمير،السماعنة(1)
.(فيالفصلالثانيمنهذهالدراسة33لطفااأنظرصفحةرقم)2) )
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تعويضمالميكنهذاالسببموثرااللضرورةأساسااإلغائهاليصلححكماوبالإلىيؤدياإلداري

األ المشروعية عدم أوجه بخالف وجوهره القرار مخالفةفي وعيب االنحراف عيب مثل خرى

القرار(1)_القانون" جودة على يؤثر ال الشكل عيب أن السابق الحكم خالل من الباحث ويرى

وإنمامنالممكناتباعشكليةمعينةتكون،طالماأنالشكلاليؤثرفيالمصلحةالعامةاإلداري

سلبي أثر ذات الشكلية هذه تكون ال بحيث قانوناا اتباعه المراد الشكل من مدىقريبة على

القرارمروريتعينالتيالخطواتأمافيمايتعلقبعيباإلجراءفيقصدبه،وجودتهمشروعيةالقرار

،(2)معينإجراءلصدورهاالقانونيشترطقدةاإلداريالقراراتفبعضاإلصدارقبلابهاإلداري

إجراءرتبقرارإدارياتخاذنهيتوجبتوجيهإنذارمنقبلالسلطةقبلإومنوجهةنظرالباحثف

ينعكسعلىالمصلحةالعامة.

  المشروعية الداخليةالفرع الثاني: وسائل عدم 

منأسبابومخالفةللقانوناإلداريإنوسائلعدمالمشروعيةالداخليةتتعلقبمايحتويهالقرار

   السبب: عيب 1

خصوصاااإلداريالقانونيةالتيتبررالغايةمنإصدارالقرارأوإنالسببهوالحالةالواقعة

الفقه يتمإصدارهمسببااومستنداالسببصحيحاإلداريأن إداري يكونكلقرار ،(3)افترضأن

الواقعإن القراراإلدارةوفي الغايةمنوراءإصدار بذكر إالفيحالةنصاإلداريغيرملزمة

وبتاليتمإيجادقرينةقانونيةمفادهاأنلكلقرارإداريسببمشروعوكلمن،القانونصراحة

يدعيخالفذلكيقععليهعبءاإلثباتفإذاأفصحتاإلدارةعنالسببمنتلقاءنفسهادونأن

 

 قسطاس.منشورات،14/2/1995فصلتاريخ،1994لسنة348قرارمحكمةالعدلالعليااألردنيةرقم(1)
.63صسابق،مرجعحباس،اسماعيل،(2)
.102ص،األردن،دارالثقافةللنشروالتوزيع،القضاءاإلداري.(1998محمدخلف)الجبوري،(3)
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نعدممشروعيةالسببإف،(1)القانونفأنهذاالسببيكونخاضعللرقابةتكونملزمةبمقتضى

تكمنفيالغلطبالوقائعاألساسيةعندماتقوماإلدارةبإصدارقراراتإداريةبناءعلىوقائعغير

تصدرقراراتهابناءعلىنصوصالتتماشىمعالواقعالعمليللواقعةأومنصوصعليهاقانوناا

إصد القرارالمراد ثانويةأما،بشأنهااإلداريار أسباب في الغلط كان فيإذا تؤثر ال أنها أي

(2).ثارهمضمونالقرارفأنالتصرفيبقىقانونيصحيحااومنتجااآل

 : عيب مخالفة القانون  2

بالقرار المحل ركن يصيب الذي العيب المشروعيةاإلداريهو أوجه من وجه يمثل الذي

وبالتاليحدوثتغييراإلداريالذييرتبوينتجاألثرالقانونيفيالقرارهوالداخليةفأنالمحل

بدمنوطالماأنهالخاصةأوعننوعهاسواءكانتعامةفيالمراكزالقانونيةبصرفالنظر

غيرمشروعوذلكلمخالفتهللقانونفمثالاأنيكونفأنهمنالمتصوراإلداريللقراروجودمحل

ال غيرمشروع يعد العامة الحريات بتقيد يفيد قرار بهذاإصدار المساس يحرم القانون أن سيما

الحقوق من مخالفته،النوع على االتفاق يجوز ال كمبدأ  اآلمرة القواعد أن عليه المتعارف ومن

هذه أن قانوناااألوامروطالما عليها مشروعةمنصوص غير تعتبر مخالفتها كحال،فأن حالها

يةالقراراتومبدأعدمرجع،رامحقوقالمواطنالتياليجوزالمساسبهاكمبدأاحتاألخرىالمبادئ

(3).وأيضااالمبدأالذييقضيبعدمإيقاعأكثرمنعقوبةمننوعواحدعلىالفعلذاته،ةاإلداري

 

 .50ص،مصر،دارالجامعةالجديدةللنشر،(القانوناإلداري2006)،راغبماجد،الحلو1) )
 .66ص،مرجعسابق،حباس،اسماعيل2) )
.241ص،مرجعسابق،مصطفىفهمي،ابوزيد(3)
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القانون مخالفة صور القانونيةومن للقاعدة مباشر هو للقاعدةأوما مباشرة غير مخالفة

(1).المشّرعالقيودالموضوعيةمنطرفتطبيقهفيالخطأأوخطأالتفسيرفيالقانونيةتتثمل

 : الثاني  المطلب
 ة على القرارات الغير مشروعة اإلداريوسائل الرقابة 

اإل تخولهاالتقديريةسلطةالالعامة،دارةتمتلك معظمةمباشرفيالتصرفحريةالتي

تعاظممعوالعامةالمصلحةعلىكونهاتعتبرالسلطةالمهيمنةالقانونيةؤولياتهاومساختصاصاتها

مجاالتوتداخلتشعبنتيجةالراهن،الوقتفيالعامةةاإلداربهتضطلعأصبحتالذيالدور

في،الحقفيسحببعضماتصدرهمنقراراتالمشّرعمنحها،(2)الحديثةالدولةؤولياتومس

مشروعة غير القرارات هذه كانت المرافقتتالءمالأوحالة سير وحسين العامة المصلحة مع

دورهدونإغفال،ياالتيعلىعاتقهالقضاءالمثقلبالقضاإلىوذلكلتخفيفمناللجوء،العامة

وعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلب،ةباإللغاءوالتعويضاإلداريبالرقابةعلىمشروعيةالقرارات

فرعينعلىالنحواآلتي:إلى

   اإلداري القرار  سحب سلطة: األول الفرع

من العديد القرارالفقهاءاختلف لسحب واضح مفهوم وضع سبب،اإلداريحول ويرجع

منهاالختالف كل ينظر التي لزاويا الفقهاء القرارإلىمبين سحب مناإلداري،موضوع فمنهم

القرارإلىينظر التطرقاإلداريسحب دون القرار أصدرت التي السلطة زاوية طبيعةإلىمن

بحد القرارذاته،القرار لسحب القانونية الطبيعة زاوية من إليه ينظر اآلخر البعض اإلداريأما

القرار.بجانبالسلطةمصدر
 

.68ص،مرجعسابق،حباس،اسماعيل1) )
 / /https://www.mohamah.net/law،أنظرالموقعاإللكتروني،سحبالقراراإلداري.(2017سامحفكري)،حسن(2)

https://www.mohamah.net/law/
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   اإلداري سحب القرار  مفهوم أولا:

بأثررجعييقصدبهاإلداريالمقصودبسحبالقرارإن ويتميزهذاالتعريف،(1)اإللغاء

مهمينألنه  بسهولة أمرين يتضمن السحب قرار إن الوجوداألول،يبين إنهاء يعني اإللغاء هو

رالمسحوبينتهيوبالتاليتنتهي،أمااألمرالثانييبينأنالقراالمسحوبالماديوالقانونيللقرار

،رماكانتعليهقبلصدورالقراإلىالماضي،فيعيداألوضاعأوكلأثارهسواءبالنسبةللمستقبل

" بأنه أيضاا علىترتبتالتياآلثاركافةإلغاءيوبالتالصدورهتاريخمنذرجعيأثرويعرف

اإلداريالقرارسحبإنأي،صدورهعلىمستقبالاتترتبإنيمكنالتيأوالماضيفيصدوره

(2)."أصاليصدرلمكأنالقرارذلكاعتبارإلىيؤدي

مبهاإلدارةبأنهإجراءقانونيتقواإلداريويرىالباحثأنهمنالممكنتعريفسحبالقرار

مشروع غير قرار إصدارها حالة منفي تصدره لم اإلدارة كأن رجعي بأثر األفراد بحق ويسري

األساس.

 اإلداري  القرار سحب طبيعة ثانياا:

وفقاااإلداريالقرارسحبفيالحقالقرارةمصدرةاإلداريالجهةمنحقدالمشّرعنبيناسابقااأ

مخالفالقرارهذاأنوجدتإذا،لخصوصاهذابالقانونالمنصوصعليهافيوالقواعدلإلجراءات

المشّرعمنحهاالتيالتقديريةالسلطةلمبدأتطبيقاايعتبروذلك،مشروعغيرنهأأوللقانونبأصله

وللوقوف،المشروعيةلمبدأوتحقيقاالإلدارة األفراد حقوق على فيوللحفاظ اإلدارة تعسف أمام

فطالماأناإلدارةتمتلكصالحيةسحبالقرارفأنهذهينعكسعلىمدىجودةاإلدارةفي،قراراتها

العامةأت بالمصلحة تصب قرارات قامت،خاذ التي القرارات أن اإلدارة ترى قدباتخاذهاوعندما
 

 .577ص،مرجعسابق،سليمان،الطماوي1))
.500صالقاهرة،،1طالعامة،القانوناإلداريدراسةمقارنةلتنظيمنشاطاإلدارة.(1981أحمدحافظ)،نجم(2)
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سحبالقرارإلىتشكلعقبةفيجودتهاوقدرتهاعلىتحقيقالمصلحةالعامةفأنهاسوفتتجه

وفقاالإلجراءاتالقانونية.

قضت "لسـلطنةااإلداريالقضاءمحكمةوقد تسـحبأنةاإلداريللجهـاتجوزيأنهُعمان

ــايتحقحة؛يالصــحالقــراراتوإصدارهاللّسحبـةيالقانوندةالمـخـاللالخاطئـةقراراتهـا لمبــدأقا

القــانونيعــاديالمبفــواتــنصتتحالخاطئــةالقــراراتأنأخــرىــةيناحمــنأنهإالة،يالمشــروع

(1)استقرارااللمراكزالقانونيةالمكتسبة"حيالصحالقــرارحكــمفــيالخــاطئالقــرارصــبحيولســحبها،

محكم قضت العلياكما العدل لهااألردنة بقرار سابقاا سحبية أن على استقرت االجتهادات أن

بأثررجعيكلياااإلداريالقرار يترتبعليهإعادة،جزئياابحسباألحوالأويرتبإعدامه كما

المشكومنهشأنهفيذلكشأنإلغاءالقرارالمشكومنهماكانعليهقبلإصدارالقرارإلىالحال

وذلك،ةالمعيبةاإلداريلكلذيشأنأنيقدمطعناافيالقراراتالمشّرعأعطى؛لذا(2)قضائياا"

منخاللطريقتين:

  اإلداري ى: التظلم األولالطريقة 

بالتظلم المقصود طالباااإلداريإن اإلدارة على حالة بعرض الشأن صاحب قيام هو

_نصافاإل
وذلكمنخاللاإلدارةنفسهاةاإلداريقانونيةلفضالمنازعاتوسيلةوكذلكيعتبر،(3)

.(4)جزئيااأوسواءاستجابتاإلدارةلطلباتصاحبالشأنكلياا

 

.17/3/2008جلسة،(ق.س8(لسنة)4االستئنافرقم)،اإلداريالعمانيمحكمةالقضاء1))
 عدالة.منشوراتمركز،15/1/1998(تاريخ21/98قرارمحكمةالعدلالعليااالردنيةرقم)(2)
.170ص،2طالقاهرة،العربية،دارالنهضةاإلداري،أصولإجراءاتالقضاء.(1987كمال)مصطفى،وصفي(3)
عمان،القضائي،المعهداألردنية،المجلةالقضائيةاإللغاء،التظلمكشرطلقبولدعوى.(1998عليخطار)،الشطناوي4) )

 .3ص،12عدد
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شاكياالهامنقراراإلدارةمصدرةالقرارإلىالشأنويرىالباحثأنالتظلمهولجوءصاحب

قانوناا.ةالمحددتعديلهضمنالمددأوإلغاؤهأوسحبهمعيببهدف

القرار من للشاكي يحق أنه بالذكر )اإلداريوالجدير مدة خالل لإلدارة تظلماا يقدم (30أن

(1).(27/2014يرقم)األردناإلداري(منقانونالقضاء8)المادةيومااوفقاالنص

المادة)30وخاللمدة) يومااوفقاالنص القضاء9( قانونمحكمة الُعمانيرقماإلداري(من

حيثأنهإذامضتهذهالمدةولميقدمالشاكيتظلمَافقدحقهبالطعنبهذاالقرار،(2)(91/99)

(3).حتىلوكانمخالفااللقانون

القول الناإلداريالتظلميعتبرخالصة المنازعات لحل ودية اإلدارةوسيلة بين دواألفرااشئة

منالقضاياالكثيرتقللاإلداريفأنفكرةالتظلم،السلطاتالممنوحةلإلدارةنفسهاوذلكمنخالل

تالقائمةسيماأنالقضاءقديأخذوقتأطولللفصلبالنزاعاالاإلداريالتيتثقلكاهلالقضاء

واألفراد اإلدارة تظ،بين في محق الشأن صاحب كان حالة في أنه الباحث تتخذويرى ولم لمه

تصرفاا أي القيادةاإلدارة جودة على سلباا ينعكس سوف هذا فأن الصادر القرار تغيير شأنه من

العامة.لإلدارة

  

 

امتناعهاعنأوحالرفضالجهةالمختصةاتخاذالقرارفي-ه"األردني/ه(منقانونالقضاءاالداري8نصالمادة)1
ذلكتبدأمدةالطعنبعدلتلكالجهةلتتخذذلكقضاءثالثينيوماامناليومالتاليلتاريختقديمالمستدعيطلبااخطيااللقرار."

المادة)(2) اإلداري9نص القضاء قانونمحكمة تاريخ91/99)العمانيرقم(من من يوما ثالثين التظلمخالل (ويقدم
منتاريختقديمه،ويعتبرمضيعلمهبهعلمايقينيا،ويجبالبتفيهخاللثالثينيومااأوإخطارصاحبالشأنبالقرار

 الثالثينيوماالمذكورةدونأنتجيبعليهالجهةالمتظلمإليهابمثابةرفضه."
 .10صسابق،مرجعأحمد،نعبدالعزيزبالصقري،(3)
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   يالطريقة الثانية: الطعن القضائ

اللجوء علىإلىيتم الحصول الشأن صاحب يستطيع لم حالة في القضائي الطعن طريق

حيثيكفلالقضاءلألفرادحمايةحقوقهمتكريساالمبدأ،التيطالببهاعنطريقالتظلمحقوقه

العامة.ةاإلداريرقابتهعلىأعمالالسلطةوفرضالمشروعية

متعبكافةمعينةتتسانيدأتحتويعلىاإلداريالدعوىالمقدمةأمامالقضاءتكونويجبأن

القضائية الدعوى و،سمات دعوى اعتبارها يتم ال فقدانها حال في ألنه إداريإوذلك قرار نما

(1).يستوجبعليهتقديمتظلم

دعوىيالحاالتالتييجوزبهارفعاألردناإلداري(منقانونالقضاء7حيثبينتالمادة)

أنويشترطفيهالمطعونالقرارأصدرمنعلىالدعاوىقاموهي"تاإلداريالقضاءأماممحكمة

أوالدستورمخالفة-ب،االختصاصعدم-أ:التاليةسباباألمنأكثرأوسببعلىالدعوىتستند

بعيبصدارهاجراءاتإأوالقراراقتران-جـ،تأويلهاأوتطبيقهافيالخطأأونظمةاألأوالقوانين

".السلطةاستعمالساءةإ-د،الشكلفي

بينت قانون8)المادةكما من القضاء( ذكرهاالُعمانياإلداريمحكمة التي األسانيد ذات

(2).يتمقبولالدعوىأمامالمحكمةالدعوىحتىفيتوافرهاويشترطياألردنالمشّرع

الرجوعيجوزإداريةقراراتإالهيماالسحب،قراراتأنيتضحكلهبناءعلىماسبقذكرهو

لصحةقانونااالمقررةاألركانتوافرلصحتهايلزمنهأو،قانونااللسحبالمقررةالمدةاللخفيها

 

 .370،صالقاهرة،دارالنهضةالعربية،وسيطالقضاءاإلداري.(1999احمد)،رسالن(1)
"يتعينأنيكونسندالدعوىفيالحاالتالمنصوصعليهااإلدارياالردني(منقانونمحكمةالقضاء8نصالمادة)(2)

أواللوائح،أومخالفةالقوانينأوعيبافيالشكل،أو(،عدماالختصاص،6المادة)(من5(و)4(و)3(و)2فيالبنود)
تطبيقها في اإلداريةأوتأويلها،أوالخطأ السلطات رفض اإلدارية القرارات حكم في ويعتبر السلطة. استعمال أوإساءة

وائح."امتناعهاعناتخاذقراركانمنالواجبعليهااتخاذهوفقاللقوانينوالل
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أنهيجبإلىباإلضافة،والمحلوالغايةوالشكلوالسبباالختصاصحيثمنة،اإلداريالقرارات

التظلم أنيسلكطريق الشأن يلجئاإلداريعلىصاحب تم ومن وذلكلطعنإلىأوالا القضاء

.بالقرار

 ةاإلداري القرارات سحبل اإلدارة جواز مدى: ثالثاا 

منووالماضيللمستقبلبالنسبةاإلداريالقرارآثارانهاءيعدبمثابةاإلداريالقرارسحبإن

مناإلداريالقرارنهاءإلبإرادتهادارةاإلتستخدمهاوسيلةوهورجعيباثراعدامهأيصدورهيوم

القضائيااللغاءيشبهبهذهالحالةوهو،يكنلمكأنالمسحوبيعتبرنالقرارإف،القانونيالوجود

خطاءاألتصحيحإلىاإلداريللقرارسحبهاوراءمندارةاإلوتهدف،عليهالمترتباالثرناحيةمن

نأحيث،قراراتهالمالحظةدارةاإلتعتمدهاالتيالرقابةوسائلمنوسيلةنهأكما،فيهاوقعتالتي

أوللقانونالمخالفةبمظهروالظهورالقضاءأمامالوقوفمنلهاأفضللقراراتهادارةاإلسحب

المشروعيةلمبدأاحترامااالمشروعةغيرةاإلداريقراراتهاتسحبوهي،سلطاتهاباستعمالالمتعسفة

سحبهإالبناءاعلىأساسقانونيأوحيثاليمكنأليجهةإداريةأنتقومبإصدارقرارإداري

؟ةاإلداريعندقيامهابسحبقراراتهاةفماهواألساسالذيتعتمدعليهاإلدار،المشّرعياهإمنحها

فهلهذااألساسينبثقمنمبدأالمشروعيةأمأنهيقومعلىأساسالمصلحةاإلجتماعيةالعامة

قراراتها.حولأيأساسيتماعتمادهلتبريرتصرفاإلدارةفيسحبالفقهيةراءاختلفتاآللألفراد؟

 الجتماعية   المصلحةظرية : ن1

فيه،وقعتاخطاءتصحيحمنةاإلداريالجهةلتمكينالمشّرعهاقرّ،ةاإلداريالقراراتسحبنإ

أسسعلىاإلداريالقرارقامإذاأماللقانون،مخالفااصدرقدسحبهالمرادالقراريكونحيث

مسوغلوذلكسحبه،اإلدارةجهةعلىيمتنعنهأفالقانونيةشروطهمستوفيااصحيحة وجود عدم

وتحقيقاالألوضاعواستقراراااحترامااوذلك،اإلداريالقرارسحبتمتشريعفكرةولهذهالغاية،قانوني
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السحبمنيتحصنالمعيبالقرارأنعلىالفرنسيوالمصريالفقهاجمعوقدالعام،للصالح

الحالةهذهفيالقراريصبححيثباإللغاءعليهالطعندونالقضائيالطعنمددبمرورواإللغاء،

(1).مشروعاا

اإلدارةالسلطةعلىوالتيمنخاللهايتممنحاإلداريإنالمصلحةالعامةهيأساسالعمل

سحبالقرارالمتعارضمعهاتأتيأوالمصالحالعامةالتيتوجبالغاءكماأن،سحبالقرارات

وسيرالمرفقالعامبانتظاموهذايتطلبمنهمهاالمحافظةعلىالصحةالعامةمندوافععديدة،ا

(2).الترتبعلىمخالفتهاعدممشروعيةالقرارإو،دارةمراعاةحدودهذهالمصلحةبدقةاإل

النظريةهوضرورةاستقراراألوضاعوالمراكزويرىالباحثأناألساسالذيتقومعليههذه

القانونيةلألفرادألنذلكسوفينعكسعلىالمصلحةالعامةككل.

   المشروعيةمبدأ  :2

وأن المشروعيةوضحسبق بمبدأ المقصود مخالفاإلداريالباحث عمل كل  أن حيث ة

العمانياإلداريوعليهقضتمحكمةالقضاء،للقانونيعتبرغيرمشروعويكونجديرباإللغاء

المصــلحةــقيتحقتســتهدفتــهيغانوأ،اإلداريالقــرارةيمشـروعهـواألصـلكـانإذابقرارلها"

العكسإثباتتقبلطةيبسنةيالقرهذهأنإالة،يوالمشروعالصــحةنــةيبقرتمتعيأنـهأيالعامة،

المصـلحةتـوافرعـدمالقـرارإصـداروظـروفمالبسـاتمـناتضـحمـافـإذااإلثبـات،طرقبكافة

اإلداريالقراربأنقولالجبيفالسلطة،استعمالإساءةبيعشـابهاقـدتـهيغاكـونيفـه،يفالعامـة

أنجــبيوإنمامرســلقــولمجــردالمصــلحةهــذهتكــونالأنالعامة،المصـلحةـقيتحقاستهدف

 

.3ص،مرجعسابق،سامحفكري،حسن(1)
 .672ص،مرجعسابق،سليمان،الطماوي2) )
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والمعاصــرةالسابقةوالمالبســاتوالظروفاإلجــراءاتعنهــاتكشــفبــأنالواقــع،فــيصــداهاتجــد

(1).أخرىتنفيوجودها"قــرائنتوجــدالوأنللقــرار،

غيرمبادرةاإلدارةفيحالةإصدارهاقرارتظهربقةمبدأالمشروعيةبسلطةالسحبفإنعال

كما،وذلكبسحبهذاالقراركجزاءلعدممشروعيته،تصحيحاألوضاعالمخالفةللقانونمشروعب

لحقتاإلدارةأضرارااأحيثأنهإذا،أنهاليجوزلإلدارةأنتتعسففيسلطةالسحبالتيتملكها

(2).فلهمالحقبالمطالبةبالتعويضدباألفرا

   اإلداري : سلطة اللغاء الثانيالفرع 

بإنهاءبموجبهاالعامةاإلدارةتقومالتيالقانونيةالعمليةهواإلداريالقرارإلغاءبإنالمقصود

اإلجراءهذااإلدارةاتخاذتاريخمناعتبارااوذلك،للمستقبلبالنسبةةاإلداريللقراراتالقانونيةاآلثار

المحكمة،(3)المفعولساريةالتاريخهذاقبلالقرارثارآتضلفيما قضت الاإلداريوعليه علياة

ضدهالمطعونأصدرةاإلداريالمحكمةلدىالدعوىنظروأثناء..."يةبحكملهاعلىأنهاألردن

قائماايعدلممنهالمشكواإلداريالقرارفإنوعليه،منهالمشكواإلداريالقرارإلغاءالمتضمنقراره

إلغاءالمتضمنالثانيالقراربصدورجديدقانونيمركزفيأصبحتالطاعنةألنالدعوىفي

المستقبلوبالتالييضمنإلغاءإلىالغيرمشروعتمتدأثارهاإلداريإلغاءالقرارأنأي(4)"القرار

ةعنداستخداماإلداريةالغيرمناسبةللمصلحةالعامةومنهناتظهرجودةالقراراتاإلداريالقرارات

.سلطةاإللغاء

 

مجموعةالمبادئالقانونيةالتيقررتهامحكمةالقضاء،2006/ابريل/22(ق.سجلسة6(لسنة)4االستئنافرقم)1))
.404ص،2006اإلداري،المكتبالفنيبمحكمةالقضاءعمان،نةطاإلداريفيسل

.10صالجزائر،خضير،جامعةمحمدماجستير،رسالةاإلداري،سحبالقرار.(2015)سالطنيةالدين،خير(2)
 .91صسابق،مرجعحباس،اسماعيل،3))
 قسطاس.منشورات،3/10/2017فصلتاريخ،231/2017العليااألردنيةرقماإلداريةقرارمحكمة(4)
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 : الفصل الخامس
 الخاتمة والنتائج والتوصيات 

 أولا: الخاتمة  

الدراسةتتناول بأاإلداريالقراراتهذه تنعكس بحيث جودتها ومدى علىة صورة فضل

وكيف العامة القراراتالمصلحة هذه بالمشروعيةةاإلداريتؤثر بالجودة عدمحأوالمتمتعة تى

القرار،المشروعية مشروعية عدم حالة في أنه سيما مناإلداريال كل العمانيالمشّرعسمح

المعيببأيعيبمناإلداريللسلطةالعامةبسحبالقراراإلدارييضمنأحكامالقانوناألردنو

ت التي القرار القانوناإلداريشوبعيوب تطبيق في العيب ذلك أكان باالختصاصأوسواء

داألفرابحيثاليرتبأثرعلىاإلداريأنيتمإلغاءالقرارأو،بالشكلالمتبعأولممنوحللسلطةا

األساسالصادر من يصدر لم وكانه تو،بحقهم الدراسةوعليه هذه نهاية في الباحث إلىصل

والتوصيات.النتائجمجموعةمن

 : النتائج ثانياا 

مجموعةمنالنتائج:إلىتوصلتالدارسةفينهايةهذهالدارسة

البدمناستخدامالسلطةالعامةتوالتكنولوجيا:فيالوقتالراهنالذيتجتاحفيهثورةاالتصاال1

بشكلإلكترونيبطريقةمبسطةبحيثيستطيعالجميعالتعاملمعهاإلداريصدارالقرارإأسلوب

ويعكسمدىجودةالقيادةبحيثيشعرمتلقيالخدمةبالكفاءةوالفاعليةعنبعد.

الشاملةالقيادةجودةمبادئتطبيقحيثمناألهميةغايةفيدورةاإلداريالقيادةتلعب:2

خدماتتقدمالتيالعامةالمؤسساتعملفيتغييرإحداثعلىوالقادرةالمسؤولةباعتبارها

.العامةالمصلحةعلىتنعكس
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ببعضاألحيانبطريقةأنهمنالممكنأنيصدرإالمشروعاإلداري:األصلأنيصدرالقرار3

القرارغيرمشروعة أمابسحب القانون العامةصالحيةبموجب السلطة أمام يكون الحالة وبهذه

.بإلغائهأواإلداري

قعومدىةعلىأرضالوااإلداريةمنخاللرؤيةفاعليةالقراراتاإلداري:تبرزجودةالقرارات4

سواءكانهذاالقرارمتعلقبالقراراتالتنظيميةدونأنتلحقأيضررتحقيقهاللمصلحةالعامة

الفردية.أو

 ثالثاا: التوصيات  

يوصيالباحثبالتوصياتالتالية:

ودةجــتفعيــليــتمحتــىالقــرارهــذاالتخــاذدفعهــاالــذيالســبببيــانةاإلداريــالســلطةقيــامضـرورة.1

يبـينمـدىاإلداريعليـهفـأنتسـبيبالقـراروالعـامليناألفـرادممايـنعكسعلـىمـدىانتاجيـةالقيادة

.تهجودمشروعيتهو

تقديمخدمةعامةعلىاختيارالكفاءةالتيتتوفرفيهاإلىيجبأنتعملأيمؤسسةتهدف.2

الخدمة.القدرةعلىإيجادرؤيةمستقبليةواضحةمنأجلتعزيزفاعلية

ةعلىكيفيةتطبيقمفاهيمومبادئإدارةالجودةالشاملةاإلداريحبذالويتمتدريبالقيادات.3

.ادئجودةاإلدارةمنمبأبعادأخرىإجراءدراساتمستقبليةتتناول.4
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