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 ة  ي  ود  ع  الس   ة  بي  ر  الع   ة  ك  ل  المم   يف   ي  ار  اإلد   ار  ر  الق   يب  سب  ت  
 بودي اهلل عبد بن محمد بنت لمىالباحثة:

 جامعة امللم فيصل  –كلية احلقوق 

 اململلة العربية السعودية

 
 

 وتقدير شكر
رشاده بتوجييو أسيم من لكل الثناء وعاطر الشكر بوافر أتقدم  ىذا تمامل  لي ودعمو وا 
 من: كال وأخص البحث

 الشرقية المنطقة نادي إدارة مجمس رئيس – بودي عبداهلل بن محمد األستاذ والدي -1
  اهلل. حفظو- األدبي

  اهلل. حفظو– المؤنس مختار حسان الفاضل الدكتور أستاذي -2
  اهلل. حفظيا- ىندي بن نور الدكتورة أستاذتي -3

 مقدمة
 التي العامة المصمحة كتحقيؽ أنظمتيا مف المرجكة الغايات تحقيؽ ؿأج مف العامة اإلدارة إف

 طبيعتيا مع تنسجـ التي القانكنيةك  المادية األساليب مف منظكمة لىإ تحتاج ألجميا كجدت
 .أىدافيا لصالح تنصبك 
 تحقيؽ أجؿ مف اإلدارة تنتجيا التي القانكنية األساليب مقدمة في اإلدارية القرارات كتأتي 

 كيعد القرارات، تمؾ بيـ تتعمؽ مف كؿ أك معيا المتعامميف أك فييا العامميف تجاه لمياـا ىذه
 صدركيفي صكرىا أقكل تبرز التي العامة السمطة مظاىر أكثر مف اإلدارم القرار أسمكب
 ىنا مفك  بو لتزاـاال القرار ذاى إلييـ جوك ي مف عمىك  اإلدارة، قبؿ مف ممزمةك  منفردة بإرادة
 اإلدارية. الكسيمة ىذه ةأىمي تكمف
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 إال تحقيقيا يمكف ال العامة فالمصمحة عنو الحياد يمكف ال لإلدارة ميـ درب اإلدارم فالقرار 
 بنفسك  عميو فإف اإلدارية الناحية مف القرار صناعة فف اإلدارة رجؿ يتعمـ كماك  خاللو، مف

 إدارتو عف يبعدك  اإللغاء مف هقرار  ليحمي القانكنية الناحية مف القرار صناعة يتقف أف األىمية
 اإللغاء. ىذا عف الناتجة السمبية اآلثار

 كالمحؿ االختصاص ىي: أركاف خمسة اإلدارم لمقرار أف أكضحكا القانون فقياء فإن لذا
 لعاـ المظالـ ديكاف نظاـ مف (1 /٤)  المادة مف )ب( فالفقرة كالغاية كالشكؿ كالسبب
 ىذه عمى أكدتا ىػ1٠١٤ لعاـ الديكاف نظاـ مف (٣1) المادة مف )ب( الفقرةك  ىػ1٠٤١
 إلغاء دعاكل في بالفصؿ اإلدارية( )المحاكـ المظالـ ديكاف ختصاصاب قضتا حيث األركاف
 أك االختصاص عدـ الطعف مرجع كاف متى الشأف ذككا يقدميا التي النيائية اإلدارية القرارات
 أك تطبيقيا في الخطأ كأ المكائحك  نظـال مخالفة أك السبب في عيب أك الشكؿ في عيب كجكد
 لمقرار الشكمية العيكب ضمف يدخؿ اإلدارم القرار فتسبيب السمطة، استعماؿ إساءة أك تأكيميا

  اإلدارية. المحاكـ فيو تنظرك 
 قرار كؿ في فاألصؿ القرار سبب عف يختمؼ اإلدارية القرارات تسبيب أف في التفرقة كيجب
 أماالتسبيب إصداره، أساس تشكؿ كاقعيةك  قانكنية أسباب عدة كأ سبب عمى يقـك أنو إدارم
 القرار. إلييا يستند التي األسباب عف اإلفصاح فيعني
 دكف األفراد حريات أك حقكؽ تمس قرارات بإصدار اإلدارة تقـك أف التعسؼ أنكاع أقصى فمف
 اإلدارم القرار بتسبي يككف ذلؾ عمى فبناء عمييا، العامميف اجتيادات عمى بناءن ك  مبرر أم

 الكقت بنفسك  اإلدارة، كظمـ تعسؼ مف األفراد كحقكؽ حريات تحمي التي الضمانات إحدل
 فيـ بالقرار المعني يستطيع إذ كاألفراد اإلدارة بيف الثقة مف نكع خمؽ في التسبيب يساعد

  إصداره. إلى اإلدارة دعت التي القانكنيةك  الكاقعية األسباب
 ةيكصف دارسة السعكدية العربية المممكة في اإلدارية القرارات سبيبت البحث ىذا كيتناكؿ
 ماىيتو ببحث بتداءن ا ،اإلدارية القرارات لتسبيب ةنيالقانك  الجكانب كافة تستكعب ،تحميمية

 ضكء في القضائية الرقابة أخيران ك  استثنائياك  لمتسبيب العامة بالقاعدة تياءن انك  صحتو شركطك 
 المنشكرة. كغير المنشكرة أحكامو في السعكدم المظالـ يكافد قضاء تطبيقات مف عدد

 المكفؽ.. اهللك                                       
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 :البحث موضوع أىمية
 عمييا يعتمد التي الكسائؿ أىـ مف اإلدارية القرارات تسبيب ككف في البحث ىذا أىمية تكمف

 أىـ مف كيعد مشركعيتو كمدل اإلدارم القرار عمى الرقابة ممارستو في اإلدارم القاضي
 بناء التي لألسباب األفراد معرفة عمى التسبيب فيساعد بالقرار، المعنيف لألفراد الضمانات

 تسبيب أف مف كبالرغـ القضاء، أماـ الطعف عممية عمييـ يسيؿ مما القرار إصدار تـ عمييا
 إصداره، عند مشركع سبب عمى ان مبني القرار يككف أف يجب لكف ممزمان  ليس اإلدارم القرار
  القرار. مشركعية عدـ يعني ال اإلدارم القرار تسبيب عدـ أف ىإل نتباهاال يجب أنو إال

 البحث أىداف: 
 :إلى البحث ىذا ييدؼ

 .مفيكمياك  اإلدارية القرارات تسبيب ماىية تكضيح -أ
 التسبيب. عف القرار سبب تمييز -ب
 لإلدارة بالنسبة التسبيب أىمية كمدل قراراتيا بيببتس اإلدارة لتزاـا مدل عف البحث-ج
 .القضاءك  األفرادك 
  منيا. يستثنى ماك  لمتسبيب العامة القاعدة بياف-د

 البحث منيج: 
 المعمكمات جمع في التحميؿ أسمكب يستخدـ الذم الكصفي المنيج عمى البحث ىذا اعتمد

  تحميميا.ك  حياليا القانكنية اآلراء دراسةك  البحث بمكضكع المختصة
 البحث أسئمة: 

  اإلدارم؟القرار  في السبب كبيف بينيا التمييزك  اإلدارية القرارات تسبيب مفيـك ما -أ
  اإلدارم؟ القرار تسبيب أىمية ما -ب
  قراراتيا؟ بتسبيب اإلدارة لتزاـا مدل ما -ج

 الدراسة خطة: 
 اإلدارية القرارات لتسبيب القانوني النظام األول: المبحث
 اإلداري القرار تسبيب ماىية األول: المطمب
 .اإلدارم القرار تسبيب مفيـك األكؿ: الفرع
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 .اإلدارم القرار تسبيب أىمية :الثاني الفرع
 .اإلدارم القرار لتسبيب لقانكنيا األساس الثالث: الفرع
 .التسبيبك  السبب بيف التمييز الرابع: الفرع

 ياإلدار  القرار تسبيب صحة شروط :الثاني المطمب
 . محرران  التسبيب يككف أف األكؿ: الفرع
 . مباشران  التسبيب يككف أف الثاني: الفرع

 .القرار لصدكر معاصران  التسبيب يككف أف الثالث: الفرع 
 . الشأف لصاحب كمعمنان  مفصالن  التسبيب يككف أف الرابع: الفرع
 .كالقانكنية الكاقعية االعتبارات إعالف الخامس: الفرع

 
 اإلداري القرار تسبيب عدم عمى المترتبة ني:اآلثارالثا المبحث
 .واستثنائيا لمتسبيب العامة القاعدة األول: المطمب
 .اإلداري القرار عمى القضائية الرقابة الثاني: المطمب
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 لاألو المبحث
 اإلدارية القرارات لتسبيب القانوني النظام

 المطمب فيك  ،اإلدارم القرار تسبيب ماىية :األكؿ المطمب مطمبيف: المبحث ىذا يتناكؿك 
      اإلدارم. القرار تسبيب صحة شركط :الثاني

 األول المطمب
 اإلداري القرار تسبيب ماىية

 كالفرع اإلدارم، القرار تسبيب مفيـك األكؿ: الفرع أفرع، أربعة إلى المطمب ىذا ينقسـ
 اإلدارم، القرار متسبيبالقانكني ساساأل الثالث: كالفرع ،اإلدارم القرار تسبيب الثاني:أىمية

 كالتسبيب. السبب بيف التمييز الرابعكاألخير: كالفرع
 األول الفرع

 اإلداري القرار تسبيب مفيوم
 بمقتضى سمطة مف ليا بما الممزمة إرادتيا عف اإلدارة إفصاح” بأنو: اإلدارم القرار يعرؼ

 لممصمحة تحقيقان  نظامان  ممكنان ك  ئزان جا يككفك  قانكني، أثر إحداث بقصد المكائحك  األنظمة
 .(1)“العامة

 اإلدارة دفعت التي القانكنيةك  الكاقعية األسباب عف اإلفصاح" بو: فيقصد التسبيب أما
 يتأكد فالتسبيب أسبابو،ك  الحكـ منطكؽ بيف ارتباط يتكافر أف يجبك ،(2)"القرار إلصدار
 إصدار كقت المحكمة نظر تحت كانت تقديميا تـ التي الدفاع أكجو جميع أف منخاللو
 إلى بذلؾ كيؤدم لمقانكف مخالفان  يككف ىنا الحكـ فإف تناقض حدكث حاؿ فيك  الحكـ،
 يدؿ نص كجكد حالة في إال قراراتيا بتسبيب ممزمة غير اإلدارية الجية أف األصؿك  ،بطالنو
 الخارجية كعيةالمشر  إلى ينتمي بذلؾ نجده التسبيب في بالنظرك  لمقرار، تسبيبيا أىمية عمى

  الشكؿ.ك  اإلجراءاتك  ختصاصباال المتعمقة المسائؿ تشمؿ التيك  لمقرار،
 
 

                                                 
 .895ص -ِ . انسٌاع8484د.إتساٍْى انذستً. انمإٌَ اإلدازي ٔذطثٍماذّ فً انًًهكح انعستٍح انسعٕدٌح. (8)
 7ص  –د.سعد انثشٍس ٔآخسٌٔ . تذس عٍ ذسثٍة انمسازاخ اإلدازٌح  (8)
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 الثاني الفرع
 اإلداري القرار تسبيب أىمية

 لمقضاء بالنسبة أك لشفافيتيا إظياران  لإلدارة األىمية ىذه كانت سكاءن  كبيرة أىمية لمتسبيب
  حرياتيـ:ك  حقكقيـل حماية بالقرار المعنيف أكلألفراد إليو المخكلة السمطةك 

 لإلدارة: بالنسبة التسبيب أىمية أوًل:
 ماك  حكـ مف عميو استقرت ماك  اإلدارة ذىف في يدكر كاف ما معرفة في يساعد التسبيب فإ

 يمـز فإنو الكقت بنفسك  اإلدارية، الشفافية ظيارإ في يساعد ىذاك  قراراتيـ إلصدار دفعيـ
 عف كاشفان  ىنا التسبيب إصدارىا.فيككف قبؿ بتأف   راراتياق دراسة مباشر غير بشكؿ اإلدارة
 يقكمك  الظمـ،ك  التقدير سكء مظنة عف كذلؾ يبعدىاك  الفساد عف ابتعادىا مدلك  اإلدارة عدؿ
 .(1)الجميكرك  اإلدارة بيف العالقة أيضان 
  لمقضاء: بالنسبة التسبيب أىمية ثانيًا:
 القانكف سيادة يقتضي الذم الشرعية مبدأ بيؽتط مف المحاكـ تمكيف في القرار تسبيب يساعد
 القرار عمييا يقـك التي األسباب مشركعية مراقبة سمطة اإلدارية المحاكـ يعطي أنو بحيث

لغائوك  القرار أسباب عف اإلفصاح طمب اإلدارة بمقدكر فيككف صحتو عمى السيطرةك   في ا 
 .(2)المخالفة حاؿ
  بالقرار: لممعنين بالنسبة التسبيب أىمية ثالثًا:
 أمران  التسبيب يعتبر إذ حرياتيـ،ك  األفراد حقكؽ لحماية الضمانات أىـ مف التسبيب يعد

 القرار بصدكر المعنيكف يعمـ فبكاسطتو باطؿ، القرار يعتبر تخمؼ فإذا القرار بشكمية جكىريان 
 العاـ رأمال إقناع في يساعد فيك لمقرار اتخاذىا أثناء اإلدارة حياديةك  صدكره أسبابك  بحقيـ
 إلماميـ بسبب كذلؾ األفراد قبؿ مف المقدمة الدعاكل بتقميؿ أيضان  كيساعد ،األسباب بصحة
مكانيةك  القرار بأسباب  المالية األعباء تقميؿ في يكفر مما طعكنيـ في النجاح نسبة تقدير ا 

  .(3)الكقتك  الجيد عمى كالمحافظة

                                                 
 . 88ص –نثشٍس ٔآخسٌٔ. يسجع ساتك د.سعد ا –اَظس  (8)
 . 88ص –د.سعد انثشٍس ٔآخسٌٔ. يسجع ساتك  –اَظس  (8)
 . 88ص –د.سعد انثشٍس ٔآخسٌٔ. يسجع ساتك  –اَظس  (8)
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 الثالث الفرع
 دارياإل القرار لتسبيب القانوني األساس

 اإلدارة بيا تتمتع التي السمطة تيازاتامك  نشاط مظاىر مف مظير أىـ اإلدارم القرار يعد
 القكاعد خالؼ عمى المنفردة بإرادتيا اإلدارة تستطيع بكاسطتو إذ العاـ، القانكف مف تستمدىاك 

 أنو إلى ذلؾ في السبب كيرجع تزامات،ال فرض أك حقكؽ إنشاء الخاص القانكف في العامة
 الخاصة. الفردية المصالح عمى تغميبيا يجب التيك  العامة المصالح إدارة مف

 قبػػؿ عماليػػاأ مشػػركعية مػػف كالتأكػػد قرارتيػػا بتسػػبيب ممزمة اإلداريػػة الجيػػة فإف :كعميو
 مػاـأ المرافعػات قكاعػد مػف منةالثا المػادة مػف الرابعة الفقػرة قضت فقد القضػػاء مػػاـأ مثكليػػا
 الكظيفية بحقكقو المكظؼ مطالبة برفض اإلدارة قرار يككف أف كجكب مف المظػالـ ديػكاف
 تسػعيف خػالؿ الػتظمـ فػي تبػت فأ اإلداريػة الجية كعمػى” المادة: نص في كرد حيث ،مسببان 
ذاك  تقديمػو تػاريخ مػف يكمػان   مضي كيعتبر مسببان، يككف فأ كجب بالرفض القرار صػدر ا 
  .(1)“برفضو قرار صدكر بمثابة فيو البت دكف التظمـ تقديـ تاريخ عمى يكمان  عيفالتس
 ستثماراال لنظاـ التنفيذية الالئحة مف عشرة الرابعة المادة بو قضت ما أيضان: ذلؾ كمف

 رفضيا يككف أف فيجب تعديمو أك الترخيص طمب الييئة رفضت إذا أنو مف األجنبي
 ،اإلدارة جية عمى كجكبيان  ليس القرارات تسبيب أف أحكامو أحد في الديكاف أكد كقد .(2)مسببان 
 القرار أف المقرر مف إنو حيث كمف” أحكامو أحد في كرد حيث النظاـ ذلؾ عمى نص إذا إال

 يقـك أف فيجب الزمان  التسبيب ىذا يكف لـ أـ شكمي كإجراء تسبيبو الزمان  كاف سكاء اإلدارم
 .(3)“النظاـك  الكاقع في أم كحقان  صدقان  يبرره سبب عمى

 مف القرار صحة معيار ىك يككف أف يجب فإنو  قرارىا سببت إذا اإلدارة أف أيضان  كبالقكؿ
 غير اإلدارة جية أف كبما” :بقكلو المظالـ ديكاف بو قضى ما ىكك  السبب حيث مف عدمو
 الصحيح، سببو عمى ان قائم يككف أف المسبب غير القرار في كيفترض قراراىا، بتسبيب ممزمة

 مدل مف لمتحقؽ اإلدارم القضاء لرقابة خاضعة تككف فإنيا لو أسبابان  ذكرت أنيا إال
 .(4)“كالنظاـ لمشرع مطابقتيا عدـ أك مطابقتيا

                                                 
 ـ .ْ 88/8/8485( ترازٌخ 8َظاو انًسافعاخ أياو دٌٕاٌ انًظانى انظادز تانًسسٕو انًهكً زلى )و/(8)
 ـ5/8/8488ْ( ترازٌخ 8االسرصًاز األجُثً انظادز تانًسسٕو انًهكً زلى )و/اَظس انًادج انصاٍَح يٍ َظاو  (8)
 ـْ 8488( نعاو 8/خ/885زاجع  دٌٕاٌ انًظانى دكى انًذكًح اإلدازٌح زلى ) (8)
فً انمضٍح زلى  ـ8488ْ( نعاو 8/د/إ/587زاجع دٌٕاٌ انًظانى دكى انًذكًح اإلدازٌح زلى ) (4)

 . ـ8488ْ/ق( نعاو 8874/8)
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 956 مجمة بحوث كمية اآلداب  

 الرابع الفرع
 التسبيبو  السبب بين التمييز

 القرار عمييا قاـ التي األسباب ذكر عمى يقـك فالتسبيب التسبيبك  السبب بيف التفرقة يجب
 إلى اإلدارم القرار يتعرض إغفاليا حاؿ في التي الشكمية العناصر مف التسبيب يعدك  دارماإل

 القرار تسبؽ التي القانكنية أك الكاقعية الحالة” فيك السبب أما  ،(1)الشكؿ في لعيب البطالف
 .(2)“القرار بإصدار التدخؿ عمى إلدارةا تدفعك  اإلدارم

ف  .كاحد آف في كاقعي كمركز قانكنية قاعدة إلى تستند فإنيا القرار تصدر حيف اإلدارة كا 
  : بـ والتسبيب السبب بين الفرق تحديد يمكن و

 ركف غياب حالة في باطالن  اإلدارم القرار فيككف اإلدارم القرار في ركنان  يعتبر السبب أوًل:
 بأقر  فيك التسبيب بعكس صحيحة، أسباب إلى يستند أف إدارم قرار كؿ عمى فيجب السبب
 تـ أك قانكنان  كاجبان  التسبيب كاف حاؿ في إال الركف مرتبة إلى يرتقي فال الشكمي اإلجراء إلى

 .القضاء قبؿ مف فرضو
 تعمقيا كيككف تحكميا التي كالقكاعد لمقرار المكضكعية العناصر أحد ىي األسباب أف ثانيًا:

 لمقرار الشكمي الجانب رعناص أحد فيك التسبيب أما اإلدارم، لمقرار الداخمية بالمشركعية
 لمقرار. الخارجية بالمسؤكلية تتعمؽ تحدده التي القكاعد كتككف اإلدارم

 لإلفصاح القرار عمى اإلدارة بغوست الذم الخارجي المظير” :بو يقصد القرار في فالشكؿ 
 أكالىا مسألتيف يجمع الشكؿ فعنصر .(3)“إصداره في تبعتياا التي اإلجراءاتك  إرادتيا عف
 المقررة فالشكميات إلصداره اتبعت التي اإلجراءات ثانيياك  القرار فييا يبدك التي الةالح

 المصمحةك  العامة المصمحة عمى الحفاظ بؿ ذاتيا حد في ىدفان  ليست اإلدارم القرار لصدكر
 .المطمكبة الغاية ىي سكاء حد عمى الفردية
 لحماية كضعت إنما جراءاتكاال الشكؿ قكاعد فإ” :بقكلو المظالـ ديكاف أكده ما كىك

 اإلدارة جية عمى يكجب حيف كالمنظـ …سكاء حد عمى األفراد مصمحةك  العامة، المصمحة
                                                 

 884ص  –د.إتساٍْى انذستً. يسجع ساتك  -اَظس (8)
ِ .انسٌاع: انعانى انعستً، 8487د.دًدي انعجًً. انمسازاخ اإلدازٌح فً انمإٌَ اإلدازي انسعٕدي. (8)

  88ص  –انطثعح األٔنى 
  68د.دًدي انعجًً.يسجع ساتك ص  (8)
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 أك ترشيحيا أك المجاف إحدل رأم كأخذ األحياف بعض في الشكمية اإلجراءات بعض مراعاة
 لقرارا خاذتال المكجبة األسباب إبداء أك مسئكؿ عمى العرض أك تحقيؽ، إجراء أك ترجيحيا
 .(1)“رتجاليةا قرارات صدكر أك الزلؿ ِمف   مكاطف أمف يقصد إنما فيك اإلدارم،

 في األنظمة عمييا نصت التي الشكمية أك اإلجرائية القكاعد اعاتبب اإلدارة جية تزاـال فعدـ
  الشكؿ. بعيب مشكبان  اإلدارم القرار يجعؿ عيب إلى يؤدم اإلدارية القرارات إصدار
 أف تباراعب القرار أسباب عمى القضائية الرقابة عف مسؤكالن  اإلدارم لقضاءا يككف ثالثان:
 السمطة نطاؽ في عميو الرقابة فتككف القرار إلغاء أكجو أحد عتبريك  مستقؿ ركف السبب

 اإلدارة. عمى القاضي قبؿ مف إال يفرض القرارفال تسبيب أما ،التقديرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، ـْ 8485/ق نعاو 8875/8، فً انمضٍح زلى ـ 8487ْ( نعاو 6/خ/488دكى دٌٕاٌ انًظانى زلى ) (8)

 .788ص 8انجزء  – ـ8487ْيجًٕعح األدكاو ٔانًثادئ اإلدازٌح نعاو 



 بودي هللا عبد بن محمد بنت لمى/الباحثة
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 الثاني المطمب
 اإلداري القرار بيبتس صحة شروط

 القرار تسبيب صحة شركط مف شرطان  يمثؿ فرع كؿ فركع خمسة إلى المطمب ىذا ينقسـ
 التسبيب يككف كأف مباشران، التسبيب يككف فأك  محرران، التسبيب يككف أف : يكى اإلدارم
عالف الشأف، لصاحب معمنان ك  مفصالن  التسبيب يككف كأف القرار، لصدكر معاصران   كا 

 كالقانكنية. الكاقعية اتعتبار اال
 األول الفرع

 محرراً  التسبيب يكون أن
 فيمو بالقرار المعني يتمكف حتى اإلدرام القرار أشكاؿ مف شكالن  عتبارهاب التسبيب فتحرير

 كىذا ،مشركعيتيا مدلك  القرار عمييا بني التي القانكنيةك  الحقيقية األسباب عمى الكقكؼك 
 لف بالقرار فالمعني بتداءن ا اإلدارم القضاء أماـ الطعف تقديـ إمكانية تقدير عميو يترتب

 في البطء كتفادم الجيد تكفير شأنو مف كىذا ضئيالن  نجاحو احتماؿ كاف إذا عميو يعترض
 في القاضي تيسيرعمؿ إلى يؤدم محرران  القرار ككف ف  أ إلى اإلضافةب ،التقاضي إجراءات
 مف نظاميتيا كمدل عمييا يرتكز التي يةالقانكن لألسباب كفيمو كدراستو لمقرار النظر
   .(1)عدمو

 الثاني الفرع
 مباشراً  التسبيب يكون أن

 الرجكع دكف القرار قراءة بمجرد بالتسبيب بالقرار المعني يعمـ مباشرانأف التسبيب بككف يقصد
 فييا يكرد حالة يعني التسبيب ألف ؛تسبيبان  يعد ال كثائؽ إلى اإلحالة أف حيث خرلأ لكثيقة
 األسباب إبراز ضركرة عف فضالن  القرار إصدار إلى اإلدارة دعت التي األسباب جميع إلى

 اشتراط إف إذ الشفكم القرار فكرة يستبعد المباشر كالتسبيب ،القرار صمب في كاضح بشكؿ
 ثـ فمف مكتكبان  القرار يككف أف تمقائيان  يفترض الكاقعية القانكنية عتباراتلال ذكران  القرار تضمف

                                                 
 .88ص  –د.سعد انثشٍس ٔآخسٌٔ. يسجع ساتك : اَظس (8)
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 ال متناقضتاف فكرتاف الشفكم القرارك  التسبيب أف حيث شفكيان  القرار يككف أف استبعد إنوف
 .(1)كاحد آف في يجتمعا أف يمكف

 
 الثالث الفرع

 القرار لصدور معاصراً  التسبيب يكون أن
 فتككف األسباب عف اإلفصاحك  القرار إصدار بيف تزامف بكجكد معاصران  يككف التسبيبف

 يككف أف شتراطا أسباب كمف القرار، إصدار كقت فرةامتك  لمقرار كالكاقعية نكنيةالقا عتباراتاال
 لقرار تمييدان  لمقرار رلأخ أسباب طناعاص لإلدارة يتسنى ال حتى معاصران  القرار تسبيب
 .(2)مفتعؿ قرار لتبرر أك محتمؿ

 
 الرابع الفرع

 الشأن لصاحب معمناً و  مفصالً  التسبيب يكون أن
ال مفصالن  التسبيب يككف أف فيتعيف  ال أف فيجب أجمو مف تقرر الذم بالغرض يفي ال فأنو كا 
 يجب أنو عمى ذلؾ مف يفيـ كال ،كاضح غير يككف أف أك عامة صكرة يأخذ التسبيب يككف

 يككف فال المعركضة الحالة عتباراتال مكضحان  يككف أف يكفي بؿ طكيالن  يككف أف لمتسبيب
 ما نقطة بكؿ فيقكؿ مختصران  التسبيب يككف أف فيمكف امةع فيو الصياغة تككف كال مبيمان 
جماؿ بإيجاز مفيد ىك    .(3)سبيبوتك  لمقرار إخالؿ فيو ليس كا 
 

 الخامس الفرع
 القانونو  الواقعية العتبارات إعالن

 جامعان  التسبيب يككف أف فيجب القرار إصدار في أسبابو المصدر يبيف أف يعني التسبيب
 األسباب جميع اإلدارم القرار تسبيب يتضمف أف يجب ذلؾ ؿحصك  لضمافك  ككافيان،

                                                 
 –داز انُٓضح انعستٍح،انطثعح األٔنى ، و.انماْسج8886د.يذًد عثدانهطٍفرسثٍة انمسازاخ اإلدازٌح. –اَظس  (8)

 .888، 888ص 
 844ص  –انهطٍف. يسجع ساتك د د.يذًد عث –اَظس  (8)
 88ص  –د.سعد انثشٍس ٔآخسٌٔ. يسجع ساتك  –اَظس (8)
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 القانكنية عتباراتباال لمقصكداك  ، القرار ذلؾ إصدار عمى ساعدت التي الكاقعيةك  القانكنية
 كتفيت كال كالالئحية التشريعية بالنصكص ممثمة اإلدارم القرار تككف   التي اإلدارية األسس

 الكاقعية عتباراتاال بياف أيضان  يجب إذ ،بيا االكتفاء يجكز فال القانكنية عتباراتاال بذكر فقط
 القرار مصدر إلييا يستند التي الكاقعية العناصر بيا يقصد،ك القرار إصدار في ساعدت التي
 كاقعية حالة قياـ تقتضي اإلدارية الصالحيات ممارسة أف حيث اإلدارم، القرار إصداره عند

 .(1)الكاقعية الحاالت بقياـ مشركطة الحياتالص تمؾ فممارسة عمميان،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 88ص  –د.سعد انثشٍس ٔآخسٌٔ. يسجع ساتك  –اَظس  (8)
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 الثاني المبحث
 اإلداري القرار تسبيب عدم عمى ةالمترتب آلثارا

 المطمبك  كاستثنائيا، لمتسبيب العامة القاعدة األكؿ: المطمب مطمبيف: المبحث ىذا يتناكؿك 
 القضائية. الرقابة الثاني:

 
 األول المطمب

 استثنائياو  لمتسبيب العامة القاعدة
 ىذا كاف سكاءن  ،صريح نص كجكد حالة في إال قراراتيا بتسبيب ممزمة غير اإلدارة أف األصؿ
 عمى كبناءن  الصادر لمقرار تسبيبيا كجكب عمى يدؿ ان نظامي ان شرعي ان نص أك ان قضائي ان أمر  النص
 تدخؿ دكف نيفلممع قراراتيا تسبيب كعدـ بالسرية بالتمسؾ الصالحية لإلدارة تعطى ذلؾ

 ،بنص إال يككف كال االستثناء ىك اإلدارم القرار تسبيب أف ىذا مف فيستخمص قضائي،
 .نص بدكف يككف ىنا التسبيب كعدـ كاألصؿ العامة القاعدة ىك اإلدارم القرار تسبيب عدـك 

 تسبيب المظالـ ديكاف أماـ المرافعات قكاعد مف كفكالعشر  السابعة المادة أكجبت فمثالن 
 كمكانيا، أصدرتو، التي المحكمة الحكـ نسخة في يبيف أف يجب” :بقكليا التأدبية حكاـاأل

 كاسـ كقضاتيا، كالدائرة تأديبية، أك إدارية دعكل في صادران  كاف إذا كما إصداره، كتاريخ
 أك كحضكرىـ منيـ كؿ   كمكطف كصفاتيـ، الدعكل أطراؼ كأسماء طمباتو،ك  االدعاء ممثؿ

 . مثمييـم كأسماء غيابيـ،
 أطراؼ طمبات ثـ الدعكل، لكقائع مجمالن  عرضان  الحكـ نسخة تشمؿ أف أيضان  كيجب 

 كذلؾ كيجب ،منطكقوك  الحكـ أسباب ثـ الجكىرم، دفاعيـك  لدفكعيـ كافيان  ممخصان ك  الدعكل
 كأميف الدائرة قضاة كيكقع ،سَّرفالم الحكـ بيانات بالتفسير الصادر الحكـ نسخة تشمؿ أف

 .(1)“صكرتيا لتسميـ المحدد المكعد قبؿ الدعكل ممؼ في كتكدع األصمية، الحكـ نسخة سرىا
 قانكني إلتزاـ أم دكف اإلدارية قراراتيا تسبيب إلى األحياف بعض في تمجأ قد اإلدارة أف كنرل
 غير اإلدارة أف حيث ،اختياريان  تسبيبان  الحالة بيذه التسبيب يككفك  لممعنييف أكضح تككف حتى

                                                 
 ـ.ْ 88/8/8485( ترازٌخ 8َظاو انًسافعاخ أياو دٌٕاٌ انًظانى انظادز تانًسسٕو انًهكً زلى )و/ (8)
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 تطمبو حاؿ في التسبيب عدـ عتبريك  ذلؾ، فالقانك  تطمب إذا إال قراراتيا سبيببت ممزمة
 القرارات بعض تسبيب عمى المكاد بعض تنص فقد اإلدارم القرار في شكميان  عيبان  القانكف
  . تسبيبو عدـ حالة في البطالف إلى القرار يتعرضك  اإلدارة بحؽ إلزاميان  ىنا التسبيب كيككف
 نظمةاأل مع كمتكافقة متحققة ركانوأ نتككف أ دارماإل القرار لصحة يمـز فإنو عامة كبصفة
 دمؤ ي إصداره، عمى سابقة جراءاتاإل مف اتباعو مايجب كأ القرار بشكؿ خالؿكاإل ، كالمكائح

 عمى السابقة كالمدد جراءاتاإل اتبعت ما متى المظالـ ديكاف ماـأ لغاءلإل القرار قابمية لىإ
 ديكاف ماـأ جراءاتكاإل المرافعات قكاعد مف ةالثامن المادة عمييا المنصكص الدعكل رفع

 مف )ب(الفقرة في عمييا المنصكص الدعكل في يجب خاص نص بو يرد لـ فيما ” :المظالـ
 إلى بالتظمـ اإلدارية محكمةال إلى ارفعي يسبؽ أف المظالـ ديكاف نظاـ مف عشر لثةالثا المادة
 بو العمـ كيتحقؽ القرار، بيذا العمـ تاريخ مف يكمان  ستيف خالؿ المختصة اإلدارية الجية
 .اإلبالغ تعذر إذا الرسمية جريدةال في بنشره أك بو الشأف ذكم بإبالغ

ذاك  تقديمو، تاريخ مف يكمان  ستيف خالؿ التظمـ في تبت أف الجية تمؾ مىكع  القرار صدر ا 
 فيو البت دكف التظمـ تقديـ ختاري مف يكمان  ستيف مضي عدكي مسببان، يككف أف كجب بالرفض
 .برفضو قرار صدكر بمثابة
 الخدمة كزارة إلى التظمـ المدنية الخدمة بشئكف متعمقة كانت إذا الدعكل رفع قبؿ كيجب
 . بالقرار العمـ تاريخ مف يكمان  ستيف خالؿ كذلؾ كحدىا المدنية

ذاك  ،تقديمو اريخت مف يكمان  ستيف خالؿ التظمـ في بتت أف المدنية الخدمة كزارة عمىك   صدر ا 
 إلى الدعكل رفع جاز فيو البت دكف لو المحددة المدة مضت أك ،التظمـ برفض ىاقرار 

 انقضاء أك بالرفض الصادر بالقرار العمـ تاريخ مف يكمان  ستيف خالؿ اإلدارية المحكمة
 برفض يةالمدن لخدمةا كزارة قرار يككف أف يجبك  ،التظمـ في البت دكف المذككرة يكمان  الستيف
ذا ،مسببان  التظمـ  اإلدارية الجية تقـ لـك  المتظمـ لصالح المدنية لخدمةا كزارة قرار صدر كا 
 الستيف خالؿ المظالـ ديكاف إلى الدعكل رفع جاز إبالغو تاريخ مف يكمان  ستيف خالؿ بتنفيذه
 .(1) “المدة ليذه التالية يكمان 

                                                 
 ـ .ْ 88/8/8485( ترازٌخ 8انًظانى انظادز تانًسسٕو انًهكً زلى )و/ َظاو انًسافعاخ أياو دٌٕاٌ (8)

 



ُعوِديَّةِ                                                          تَسبِيُب القََراِر اإلَداِريِّ فِي المْملََكِة الَعَربيَِّة السُّ

                    
 968 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 سمطات يكبؿ لـ اإلدارم القضاء أف اكم ”… المظالـ: ديكاف أحكاـ أحد في جاء ذلؾ كفي
 األمكر يأخذ اإلدارم القضاء إف بؿ الرتابة، إلى مؤديةك  مرىقة شكمية إجراءات بإتباع اإلدارة
 مخالفة بككف فييا المناط كتحقيؽ بحسبيا، كنازلة كاقعة لكؿ السميـ بالتكييؼ االعتبار بعيف
 إخالؿ أم ككف عمى اإلدارم ءالقضا استقر األساس ىذا عمىك  عدميا مف مؤثرة الشكؿ
 قابمية إلى يؤدل النظاـ في مقررة إجراءات مف اتباعو يجب بما أك اإلدارم القرار بشكؿ
 البطالف ىك اإلخالؿ جزاء يككف أف عمى صراحة النص إلى حاجة بغير لإللغاء القرار
 .(1)“كقائع مف عميو يعرض فيما اإلدارم القاضي يقرره ما حسب

 الثاني المطمب
 القضائية لرقابةا

 التي الكقائع صحة مف التأكد إلى اإلدارية القرارات تسبيب عمى القضائية الرقابة كجكد يدؼي
 في بالنظر المظالـ ديكاف كيختص ،مالئمتيا مدلك  القرار إصدار في عمييا ستناداال يتـ

 المادية كقائعال كجكد عمى رقابتو القاضي بفرض ىنا القضائية الرقابة تقـكك  اإلدارية الدعاكل
 القرار فيككف ،القرار عميو يقـك الذم الدافعك  األساس عتبارىااب اإلدارة عمييا استندت التي
 المظالـ ديكاف أصدر فقد السياؽ ىذا كفي عرضيا تـ التي الكقائع صحة عدـ ثبت إذا باطالن 
 اآلتي: كفؽ سبؽ ما تؤكد قضائية أحكاـ عدة
 :بالرياض داريةاإل المحكمة فيامةمق يةقض : أولً 

 المتضمف العدؿ، بكزارة المحاميف كقبكؿ قيد لجنة قرار في يطعف المدعي أف في تتمخص
 كطمب مسبب غير القرار أف أساس عمى المحاماة مينة بمزاكلة لو الترخيص طمبو رفض
لزاميا إلغاءه،  القضاء سمؾ مف المدعي إحالة ىك فيو المطعكف القرار سبب- لو بالترخيص كا 
 السيرة حسف شرط يتخمؼ لذلؾ الرخصة منحو في يتأتى كال العامة لممصمحة لتقاعدا عمى

 بالجانب يتعمؽ ألمر القضائي العضك إحالة أف تضمف القضاء نظاـ -حقو في السمكؾك 
 (١1) المادة مستنده: العامة لممصمحة كليس “عتباركاال الثقة فقد” حالة في ينحصر المسمكي

 السمكؾك  السيرة لحسف المدعي إعفاء أف اإلدارية الجية دفع تكجوي ال بذلؾ القضاء نظاـ في
 بان سب ليس العامة لممصمحة لمتقاعد اإلحالة-المحاماة نظاـ مف (١) المادة في المشركطيف

 لمتقاعد اإلحالة أف تراضاف عمى -النظاـ كفؽ القضائي السمؾ عضك خدمة تياءنال
 بالسيرة يخؿ مسمكي عيب كجكد عمى منو مـزي فال الخدمة، إنياء في سبب العامة لممصمحة

                                                 
. يجًٕعح األدكاو ٔانًثادئ اإلدازٌح انظادزج يٍ ـ8487ْ( نعاو 6/خ/488دكى دٌٕاٌ انًظانى زلى )  (8)

 .688ص  – ـ8487ْدٌٕاٌ انًظانى عاو 
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 التي المتعددة العكارض مف أم فيو يدخؿ العامة لممصمحة اإلعفاء أف الكارد كمف ،كالسمكؾ
 الجـز عمى إال يبنى ال القضاء- القضائية بميامو ضطالعاال العضك ستطاعةا دكف تحكؿ
 مف اإلدارية الجية تفسارسا- القرار إلغاء أثره: - مكصكلة غير القرار أسباب -كالقطع
 في كاضح فالنظاـ شيئان؛ األمر حقيقة مف يغير ال ذلؾ عف اإلجابة كركد كعدـ السامي المقاـ
 ذلؾ كفي -راألم ىذا مثؿ في السامي المقاـ مخاطبة في مكمفة غير كىي- طمبو حسـ
 رخصة إعطاءه المدعي طمب - نظامي مسكغ دكف المدعي طمب في البت ألمد إطالة
 مفيـك- يدير كال يراقب اإلدارم كالقضاء قرارىا عمى المطعكف المجنة اختصاص مف اةممحا
 عدـ أثره: -عمييا بني التي األسباب صحة عدـ عمى محمكؿ الترخيص برفض القرار إلغاء

 لممدعى ترخص فأ أك صحيحة، خرلأ بأسباب تسبب كأف اإلدارية الجية بيف الحيمكلة
 .(1)ةالمحاما مينة بمزاكلة
 : المنورة المدينة في اإلدارية المحكمة في مقامة قضية ثانيًا:
قرارك  لو الممنكحة الرخصة عف الزائدة المباني بإزالة المدعي بإلزاـ اإلدارية الجية قرار  ا 

 يتظمـ أف يقتضي المضمكف بذات الحقان  القرار كصدكر صدكره، قبؿ بالقرار غويبتبم المدعي
 ذلؾ، بعد تظممو عدـ- صدكره تاريخ مف يكمان  ستيف ؿخال مصدرتو اإلدارية لمجية منو

قامة   شكالن. الدعكل قبكؿ عدـ مؤداه: الميعاد بعد الدعكل كا 
 لكجكد مستندة الكيربائي؛ التيار إلطالؽ كرقة المدعي إعطاء عف عمييا المدعي امتناع
 الالئحة حكاـأ تكجب كالتي لو الصادرة بالرخصة مكجكد ىك عما المبنى في المخالفة الزيادة
 ثمة كليس المخالفات، مف خاليان  المبنى يككف أف يقتضي التيار إطالؽ كرقة إعطاء- إزالتيا
 تضر اإلزالة أف اعتبار- مشركعان  يككف ذلؾ ظؿ في امتناعيا لو، الخدمات كصكؿ مف مانع

 رةالكزا مف مؤىؿ ىندسي مكتب مف الالئحة حسب- يككف إنما اإلنشائية الناحية مف بالمبنى
 .(2)بيا يعتد ال ذلؾ سكل شيادة أم –
 
 

                                                 
جًٕعح األدكاو ٔانًثادئ اإلدازٌح ْـ . ي8486/ق( نعاو 8/ 8787دكى دٌٕاٌ انًظانى فً انمضٍح زلى ) (8)

 .8884ص  –انًجهد انصانس  ـ8487ْنعاو 
ِ. يجًٕعح األدكاو انمضائٍح ٔانًثادئ 8484/ق( نعاو 8/ 8498دكى دٌٕاٌ انًظانى فً انمضٍح زلى ) (8)

 . 868 –ِ انًجهد انصانس 8487اإلدازٌح نعاو 
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 خاتمة
 يٍ جًهح إنى انثذس ْرا خهض فمد انثذس ْرا إذًاو ٌسسنً انري ٔشكسِ هللا دًد تعد

  اَذً: ٔفك إنٍٓا ذٕطم انرً انُرائج

 سهطح يٍ نٓا تًا انًهزيح إزادذٓا عٍ اإلدازج إفظاح يؤداِ اإلدازي انمساز أٌ أٔالً:

 َظاياً  ٔيًكُاً  جائزاً  ٌٔكٌٕ لإًََ، أشس إدداز تمظد هٕائخٔان األَظًح تًمرضى

 انعايح. نهًظهذح ذذمٍماً 

 انرً ٔانمإٍََح انٕالعٍح األسثاب عٍ اإلفظاح يؤداِ اإلدازي انمساز ذسثٍة أٌ شاٍَاً:

 انمساز. إلطداز اإلدازج دفعد

 ندزاسح نٓا ٔإنزاو ٍرٓأشفاف اإلدازج نعدل إظٓازاً  أًٍْرّ ذأذً نإلدازج انرسثٍة أٌ شانصاً:

ٌ   لسازاذٓا  إطدازْا. لثم ترأ

 يسالثح سهطح يٍ اإلدازٌح نهًذاكى ذًكٍُّ فً أًٍْرّ ذأذً نهمضاء انرسثٍة أٌ زاتعاً:

  طذرّ. عهى ٔانسٍطسج انمساز عهٍٓا ٌمٕو انرً األسثاب يشسٔعٍح

  اذٓى.ٔدسٌ األفساد دمٕق نذًاٌح انضًاَاخ أْى يٍ نهمساز انرسثٍة أٌ خايساً:

 ذُعد انًظانى دٌٕاٌ أياو انًسافعاخ لٕاعد يٍ انصانصح انًادج يٍ انصاٍَح انفمسج سادساً:أٌ

 انسعٕدي. انمضاء فً اإلدازي انمساز نرسثٍة انمإٍََح األسس يٍ

 يٍ ذعد األجُثً االسرصًاز نُظاو انرُفٍرٌح انالئذح يٍ عشس انساتعح انًادج أٌ ساتعاً:

  انسعٕدي. انمضاء فً اإلدازي انمساز ةنرسثٍ انمإٍََح األسس

 جٓح عهى ٔجٕتٍاً  نٍس انسعٕدي انمضاء فً اإلدازٌح انمسازاخ ذسثٍة أٌ شايُاً:

  انُظاو. ذنك عهى َض إذا إال اإلدازج

 زكٍ انسثة أٌ يُٓا يسرٌٕاخ عدج فً ذرًصم ٔانرسثٍة انسثة تٍٍ انفسٔلاخ أٌ ذاسعاً:

 عُظس انسثة ٔأٌ انشكهً، اإلجساء إنى ألسب انرسثٍة تًٍُا اإلدازي، انمساز فً

 فٕٓ انرسثٍة أيا ذذكًّ، انرً ٔانمٕاعد نهمساز يٕضٕعً

 أسثاب عهى انمضائٍح انسلاتح عٍ يسؤٔل اإلدازي انمضاء أٌ نهمساز، شكهً عُظس

  اإلدازج. عهى انماضً لثم يٍ إال ٌفسع فال انمساز ذسثٍة أيا انمساز،

 نظدٔز ٔيعاطساً  ٔيثاشساً  يذسزاً  ٌكٌٕ أٌ انمساز ذسثٍة طذح شسٔط أٌ عاشساً:

 انمإٍََح ٔاالعرثازاخ األسثاب نجًٍع ٔيرضًُاً  انشأٌ نظادة ٔيعهُاً  ٔيفظالً  انمساز

  إطدازِ. عهى ساعدخ انرً ٔانٕالعٍح

 أٔ شسعً تُض إال ٌكٌٕ ٔال االسصُاء ْٕ اإلدازي انمساز ذسثٍة أٌ عشس: انذادي

 لضائً. أيس

 انمساز، فً شكهٍاً  عٍثاً  ٌعرثس لإٍََاً  ذطهثّ دال فً انرسثٍة عدو أٌ :عشسج انصاٍَح

 انذانح. ْرِ فً انثطالٌ إنى انمساز ٌٔرعسع

 يٍ نهرأكد ذٓدف اإلدازٌح انمسازاخ ذسثٍة عهى انمضائٍح انسلاتح أٌ عشسج: انصانصح

 انمساز. إلطداز عهٍٓا االسرُاد ٌرى انرً انٕلائع طذح
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Research Summary : 

The public administration in order to achieve the desired goals of 

its systems and achieve the public interest for which it was found 

needs a system of material and legal methods that are consistent 

with its nature and focused in favor of its goals. 

 Administrative decisions come at the forefront of the legal 

methods produced by the administration in order to achieve these 

tasks towards its employees or those who deal with it or all of 

those decisions related to them. And to whomever this decision is 

directed 
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