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كلٍح العلىم القاًىًٍح و االقتصادٌح 

 تطىاى  -و االجتواعٍح 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 :إٌٝ اإلداس٠ح األظٙضج ػٓ اٌظادسج اٌما١ٔٛٔح األػّاي ذرفشع     

 لذَ ػٍٝ ِؼ٠ٕٛا شخظا تظفرٙا اإلداسج ذرخز٘ا لا١ٔٛٔح أػّاي

 ػ١ٍٙا ذغشٞ اٌخاطح، اٌّؼ٠ٕٛح ٚاألشخاص األفشاد ِغ اٌّغاٚاج

 تظفرٙا ذظذس٘ا أخشٜ ٚأػّاي اٌخاص، اٌمأْٛ ِمرؼ١اخ

 ٌمٛاػذ ٚذخؼغ اٌؼاِح، اٌغٍطح تاِر١اصاخ ذرّرغ إداس٠ح عٍطح

 اٌمؼاء الخرظاص تٙا اٌّرؼٍمح إٌّاصػاخ ٚذذخً اٌؼاَ اٌمأْٛ

 .اإلداسٞ
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 تٛاعطرٙا اإلداسج ذرذخً اٌرٟ اٌما١ٔٛٔح اٌرظشفاخ ػٓ األػّاي ٘زٖ ذؼثش 

 إٌٝ ذؽراض ال تىٛٔٙا اٌرظشفاخ ٘زٖ ٚذر١ّض اٌّعرّغ، داخً اٌؽ١اج ذٕظ١ُ تٙذف

 ٠خٌٛٗ ِا أعاط ػٍٝ ذمَٛ ٌىٛٔٙا تٙا، اٌّؼ١ٕح أٚاٌعّاػاخ األفشاد سػٝ

 ٚ٘ٛ اٌخاص، اٌمأْٛ فٟ ِأٌٛفح غ١ش طالؼ١اخ ِٓ ٌإلداسج اٌؼاَ اٌمأْٛ

 راخ اٌٛعائً ت١ٓ داخٍٙا ٚاٌر١١ّض اٌٛعائً ٘زٖ ذؽذ٠ذ ػ١ٍٕا ٠فشع ِؼطٝ

 اٌطث١ؼح راخ ٚاٌٛعائً اٌؼ١ِّٛح، اٌٛظ١فح تمأْٛ اٌّؤؽشج اٌثشش٠ح اٌطث١ؼح

 ٌإلداسج اٌٍّّٛوح ٚاٌخاطح اٌؼاِح األِٛاي خالي ِٓ اٌّاد٠ح
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 

 
 اٌؼاِح األِٛاي خالي ِٓ اٌّاد٠ح اٌطث١ؼح راخ األخشٜ اٌٛعائً شُ  

   اٌما١ٔٛٔح اٌطث١ؼح راخ اٌٛعائً شُ ٌإلداسج، اٌٍّّٛوح ٚاٌخاطح

 :ٔٛػ١ٓ إٌٝ تذٚس٘ا ذٕمغُ ٚاٌرٟ – األٌٚٝ تاٌذسظح ذّٕٙا اٌرٟ ٟٚ٘ 

 ظأة ِٓ اٌظادس أٚ إٌّفشد اإلداسٞ اٌؼًّ ت١ٓ ِا ١ّٔض ؼ١س

 عٛاء ٚاؼذج إسادج ػٓ طادس ألٔٗ ،Acte unilatérale ٚاؼذ

 أٚ اٌصٕائٟ ٚاٌؼًّ ظٙح، ِٓ ظّاػ١ح إسادج أٚ شخظ١ح إسادج وأد

 .شا١ٔح ظٙح ِٓ أوصش أٚ إسادذ١ٓ اذفاق ػٓ إٌاذط األؽشاف اٌّرؼذد

     

 

الٌشاط اإلداريوسائل : ثاًًالثاب ال  
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 فٟ اٌشأْ ػ١ٍٗ ٘ٛ ِّا أ١ّ٘ح أوصش تّىأح إٌّفشد اإلداسٞ اٌؼًّ ٠ٚؽظٝ

 اٌؼاد٠ح اٌٛع١ٍح ٠ٚؼرثش ،Décision تاٌمشاس ٠ٕٚؼد اٌخاص، اٌمأْٛ

 اٌرؼالذ٠ح اٌٛع١ٍح وزٌه ذغرؼًّ اإلداسج أْ غ١ش اإلداسٞ، ٌٍٕشاؽ ٚاٌطث١ؼ١ح

 اٌؼمٛد ٠شىً ِر١ّض لأٟٛٔ ٌٕظاَ اٌٍعٛء أٚ ػاد٠ح، ػمٛد إِا تئتشاَ ٚرٌه

 .اإلداس٠ح

 : فظ١ٍٓ إٌٝ  اٌثاب ٘زا ذمغ١ُ ٠ّٚىٓ 

 اإلداري القرار :األول الفصل

 اإلدارٌح العقىد :الثاًً الفصل
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



  

 اإلداري القرار :األول الفصل
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 ِٚظٙشا اإلداس٠ح، اٌٛظ١فح ِثاششج أعا١ٌة أُ٘ اإلداسٞ اٌمشاس ٠ؼذ

 اٌغٍطاخ تٙا ذرّرغ اٌرٟ اٌما١ٔٛٔح االِر١اصاخ ِظا٘ش أتض ِٓ

 ٌّا تٛظ١فرٙا اٌم١اَ فٟ اٌّفؼٍح اإلداسج ٚع١ٍح ٚ٘ٛ اإلداس٠ح،

 .ٚفؼا١ٌح عشػح ِٓ ٠ؽممٗ

 إٌٝ ٚطٛال ٌّا١٘رٗ، تذا٠ح اٌرطشق اإلداسٞ اٌمشاس دساعح ٚذرطٍة

 ٠ؤؽشٖ اٌزٞ اٌمأٟٛٔ إٌظاَ ِؼاٌعح

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 ػ١ٍٗ أطثك إرا إال اإلداس٠ح اٌمشاساخ لث١ً ِٓ ٠ؼذ ال اإلداسج تٗ ذمَٛ اٌزٞ اٌؼًّ    

 اٌّزوٛس ٌٍمشاس األعاع١ح اٌؼٕاطش ف١ٗ ٚذٛفشخ اإلداسٞ، اٌمشاس ِفَٙٛ

 

 هاهٍح القرار اإلداري: الوثحث األول
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



   

  

 هفهىم القرار اإلداري: الوطلة األول
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 اٌمأْٛ فمٙاء ِٓ اٌؼذ٠ذ ؼاٚي فمذ اإلداسٞ، اٌمشاس ٌّفَٙٛ طش٠ػ لأٟٛٔ ذؼش٠ف غ١اب فٟ .

 .اٌّؼٕٝ ٔفظ ِٓ ظٍٙا ذمرشب ذؼاس٠ف ٟٚ٘ اإلداسٞ، اٌمشاس ذؼش٠ف اإلداسٞ

 اإلداسج ػٓ ٠ظذس اٌزٞ اٌمأٟٛٔ اٌؼًّ" ٠ىٛٔٗ اإلداسٞ اٌمشاس VEDEL اٌؼ١ّذ ٠ؼشف ؼ١س

 اٌؽمٛق أٚ ٠فشػٙا اٌرٟ االٌرضاِاخ ِٓ أطاللا اٌمأٟٛٔ، إٌظاَ ذغ١١ش تٙذف أفشاد٠ح تظٛسج

 ."٠ّٕؽٙا اٌرٟ

 ِاٌٙا تّمرؼٝ ٚاٌٍّضِح إٌّفشدج إسادذٙا ػٓ اإلداسج إفظاغ تأٔٗ اإلداسٞ اٌمشاس ذؼش٠ف ٠ّىٓ وّا

 اٌما١ٔٛٔح اٌّشاوض أؼذ إٌغاء أٚ ذؼذ٠ً أٚ إؼذاز تمظذ ٚاألٔظّح، اٌمٛا١ٔٓ ذمشس٘ا ػاِح عٍطح ِٓ

 .اٌؼاِح اٌّظٍؽح ذؽم١ك ِٕٗ اٌٙذف ٚواْ لأٛٔاْ ٚظائضا ِّىٕا رٌه واْ ِرٝ

 :ٟٚ٘ اإلداسٞ اٌمشاس ػٕاطش أُ٘ ٔغرخٍض أْ ٠ّىٓ اٌرؼش٠ف ٌٙزا ٚٚفما

 

ٖٚؽ١ٕح إداس٠ح عٍطح ػٓ طذٚس. 

ِٖٕفشدج إسادج ػٓ طذٚس. 

ٗاٌرضاِاخ أٚ ٌؽمٛق ذشذ١ث. 

 

 

 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 إٌٝ اػرثاسا ٚؽ١ٕح، إداس٠ح عٍطح ػٓ طادس لشاس ٘ٛ اإلداسٞ اٌمشاس  

 أٔٗ وّا اٌخٛاص، اٌّثذأ ؼ١س ِٓ تٗ ٠رّرغ ال اإلداسج، ٌظاٌػ اِر١اص وٛٔٗ

 أٚ اٌمؼائ١ح، اٌغٍطح أٚ اٌرشش٠ؼ١ح اٌغٍطح ػٓ ٠ظذس ال ػاِح وماػذج

 ذؼرثش ال ٚتاٌراٌٟ اٌٍّه، ػٓ ٚوزٌه ٘اذٗ، تٛطفٙا اٌؽى١ِٛح اٌغٍطح

 .إداس٠ح لشاساخ ٚاٌظٙائش اٌغ١ادج ٚأػّاي اٌمؼائ١ح، ٚاألؼىاَ اٌمٛا١ٔٓ

 ِفَٙٛ ستؾ اٌعائض ِٓ واْ لش٠ة ػٙذ ٚؼرٝ اٌّغشتٟ اٌؼاَ اٌمأْٛ فٟ   

 اٌّششع ِٛلف إٌٝ تإٌظش اإلداسٞ، اٌمشاس تّفَٙٛ اإلداس٠ح اٌغٍطح

 اإلداسٞ، ٌٍمشاس اٌؼؼٛٞ اٌّفَٙٛ ؽ٠ٛال ٌٛلد اػرّذا اٌٍزاْ ٚاٌمؼاء

 اإلداسٞ فاٌمشاس اإلداسٞ، تاٌمشاس اإلداس٠ح اٌغٍطح ٠شتؾ اٌزٞ اٌّفَٙٛ ٘زا

 اٌغٍطح ٟ٘ اإلداس٠ح ٚاٌغٍطح اإلداس٠ح اٌغٍطح ػٓ اٌظادس اٌرظشف ٘ٛ

 .اإلداسٞ اٌمشاس ذظذس اٌرٟ
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القرار اإلداري صادر عي سلطح إدارٌح : الفقرج األولى

 وطٌٍح

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 القرار اإلداري صادر عي سلطح إدارٌح وطٌٍح: الفقرج األولى
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 اإلداس٠ح اٌعٙح ِٓ أطاللا اإلداسٞ اٌمشاس ٌرؽذ٠ذ ٚؼذٖ اٌؼؼٛٞ اٌّؼ١اس ػٍٝ االلرظاس أْ غ١ش

 ظٙح، ِٓ اٌخاص اٌمأْٛ إؽاس فٟ ذذخً ٔضاػاخ فٟ اٌثد إٌٝ اإلداسٞ تاٌمؼاء ع١ؤدٞ ٌٗ اٌّظذسج

 ٚتاِر١اصاخ اٌؼاِح تاٌّشافك اٌّشذثطح إٌضاػاخ فٟ إٌظش ِٓ اإلداسٞ اٌمؼاء ٠ّٕغ أخشٜ ظٙح ِٚٓ

 ٘زا "٠رفُٙ" اٌّغشتٟ اٌّششع ظؼً ِا ٚ٘زا اٌخاص، اٌمأْٛ ألشخاص ذّٕػ اٌرٟ اٌؼاِح اٌغٍطح

 ذؽذ٠ذ فٟ اٌؼؼٛٞ اٌّؼ١اس ظأة إٌٝ اٌّادٞ تاٌّؼ١اس األخز إِىا١ٔح اإلداسٞ اٌمؼاء تئػطاء اٌٛػغ

 ٌٍّؽاوُ اٌّؽذز اٌمأْٛ ِٓ 20 اٌّادج ٔظد اإلؽاس ٘زا ٚفٟ ٌٗ، ِىّال ٠ؼرثش ؼ١س اإلداسٞ، اٌمشاس

  شرٕثش 27 ظ١ٙش فٟ عاتما األِش واْ وّا ٠مرظش ٌُٚ "...إداسٞ لشاس وً" :ػثاسج ػٍٝ اإلداس٠ح

 اٌمشاساخ" ػٍٝ اٌّذ١ٔح اٌّغطشج لأْٛ ِٓ 353 اٌفظً ٚوزا إٌمغ، ٌّؽىّح اٌّؽذز 1957

 اإلداس٠ح اٌغٍطاخ ػٓ اٌظادسج

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 اٌرظش٠ػ فٟ اإلداس٠ح اٌغشفح ِٚؼٙا اإلداس٠ح اٌّؽىُ ذرشدد ٌُ إٌّظٛس ٘زا ِٚٓ   

 اٌمأْٛ أشخاص ذُٙ اٌرٟ إٌضاػاخ تؼغ فٟ ٌٍثد اإلداسٞ اٌمؼاء تاخرظاص

 اٌغشفح لشاس ٠ٕذسض اإلؽاس ٘زا ٚفٟ ػِّٟٛ، ِشفك ترغ١١ش إ١ٌُٙ ػٙذ ِرٝ اٌخاص

 31 تراس٠خ اٌظادس اٌمذَ ٌىشج اٌٍّى١ح اٌعاِؼح ػذ اٌظا٠غ اٌؽىُ لؼ١ح فٟ اإلداس٠ح

 اٌعاِؼح ذظذس٘ا اٌرٟ اٌمشاساخ أْ اإلداس٠ح اٌغشفح اػرثشخ ؼ١س ،1991 أورٛتش

 ؽش٠ك ػٓ ٌٍطؼٓ لاتٍح ذىْٛ اٌرأد٠ث١ح، اٌّادج فٟ – خاطح ظّؼ١ح ٟٚ٘ – اٌّزوٛسج

 اٌؼاِح اٌغٍطح اِر١اصاخ ِٓ اِر١اص ِّاسعح ٔطاق فٟ ذذخً ألٔٙا ٔظشا اإلٌغاء، دػٜٛ

 .اٌّؼ١ٕح اٌعاِؼح إٌٝ اٌذٌٚح ِٓ اٌّخٌٛح

 

القرار اإلداري صادر عي سلطح إدارٌح : الفقرج األولى

 وطٌٍح
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 

 ػٕظش ذخٍف فئرا أفشاد٠ا، ذظشفا إال اإلداسٞ اٌمشاس ٠ىْٛ أْ ٠ّىٓ ال    

 ػٕظش ٠ؼرثش ٌزٌه ِخرٍفح، لا١ٔٛٔح ؽث١ؼح ِٓ أػؽٝ اٌرظشف ٘زا فٟ االٔفشاد٠ح

 .اإلداسٞ اٌؼمذ ػٓ اإلداسٞ ٌٍمشاس ا١ٌّّضج اٌغّح ٘ٛ االٔفشاد٠ح

 فٟ ٠شرشن فمذ ٚاؼذ، فشد ػٓ طذٚسٖ ٠ؼٕٟ ال اإلداسٞ ٌٍمشاس إٌّفشد ٚاٌطاتغ     

 ٠ؼرثش رٌه ِٚغ ذى٠ٕٛٗ ِشاؼً ِٓ ِشؼٍح فٟ ُِٕٙ وً ٠ؼًّ فشد ِٓ أوصش ذى٠ٕٛٗ

 .ٚاؼذج إداس٠ح ظٙح ٌؽغاب ٚاؼذ وطشف ظ١ّؼا ٠ؼٍّْٛ أُٔٙ ؽاٌّا إداس٠ا، لشاسا

 

 القرار اإلداري عول اًفرادي: الفقرج الثاًٍح
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 أٚ ٚٔٛاٟ٘ أٚاِش أٞ ػٛاتؾ ٠رؼّٓ أٔٗ تّؼٕٝ ػثطٟ، لشاس اإلداسٞ اٌمشاس      

 أعاعٟ ػٕظش ٘ٛ اٌؼثطٟ فاٌطاتغ اٌرضاِاخ، ٠ٚرشذة ؼمٛلا ٠ٕشئ أٞ ذشاخ١ض،

 اٌرظشفاخ اإلداسٞ اٌمشاس ِفَٙٛ فٟ ٠ذخً ال ؼ١س اإلداسٞ، اٌمشاس ذؼش٠ف فٟ

 اٌرؽؼ١ش٠ح، واألػّاي اٌؼثطٟ اٌؼٕظش ف١ٙا ٠خرفٟ اٌرٟ االٔفشاد٠ح اإلداس٠ح

 .اٌذاخ١ٍح اٌطث١ؼح راخ ٚاإلظشاءاخ

 

 ٞػؼٛ األٚي :ػٕاطش شالشح ػٍٝ اإلداسٞ اٌمشاس ٠شذىض اٌغاتك ٌٍرؽ١ًٍ ٚذثؼا   

 ٠رظً إظشائٟ ٚاٌصأٟ اٌؼِّٟٛ، اٌّشفك تّٙاَ ذمَٛ اٌرٟ اإلداس٠ح تاٌغٍطح ٠شذثؾ

  ؼمٛلا ٠رؼّٓ اٌزٞ اٌؼثطٟ تاٌّؽرٜٛ ٠رؼٍك ٚاٌصاٌس ٌإلداسج، إٌّفشدج تاإلسادج

 ,ِؼا ّ٘ا أٚ أٚاٌرضاِاخ

 القرار اإلداري قرار ضثطً: الفقرج الثالثح
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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر


