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Abstract 

After the extension of the 

state activity and its 

interference in all aspects 

and the weakness of the 

supervision practiced by the 

bodies of the executive 

power, the internal 

supervision, these 

Independent organizations 

were established. 

As concerns Iraq, these 

independent supervising 

organizations appeared when 

the financial supervising 

divan was established It is 

concerned with the 

supervision to the moneyof 

state and it is also 

responsible for revealing the 

deviations and thecorruption 

in the organizations of the 

state. 

Also honesty (impartiality) 

organization which aims at 

preventing the financial and 

administrative corruption in 

the governmental 

organizations.  

These organizations were 

given specialties and more 

powerfull such as 

investigation, review 

legislation, regulations and 

system and the proposal 

develobed 

م:اٌؾكص
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مـعممتارسماظيتماظرضابةموضصقرماجملاالت

ماظرضابة-ماظؿـػقذؼةماظلؾطةمأجفزةمضؾؾ

مالدؿقداثماظرئقلقةماألدؾابمعـم-اظداخؾقة

م.ماٌلؿؼؾةماظرضابةمػقؽات

ماٌلؿؼؾةماهلقؽاتمبرضابةماظعراقماخذموضدممممم

مؼؼقمماظذيماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمبإغشاء

 الجبوري عالوي صالح ماهر.د.أ
 القانون كلية/ تكريت جامعة

 الفهداوي محمد جاسم ماجد السيد
 والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة/ ماجستير طالب

 السياسية
 

 
 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية             العدد الثامن

 

 دراسة) العراق في واإلداري  المالي الفساد بمكافحة المستقلة الرقابة يئاته اختصاصات»

 «(مقارنة

 

2 

ماالسبراصاتموطشػماظعامماٌالمسؾكمباظرضابة

ماغشأمؿاطمايؽقعقة،ماألجفزةميفمواظػلاد

ماظػلادمعؽاصقةمإديمتفدفماظيتماظـزاػةمػقؽة

ماظرضابقةماهلقؽاتمػذهموعـحم،مواإلداريماٌاظل

ماظؼقاممخاللمعـموادعةمودؾطاتماخؿصاصات

مواظؾقائحماظؿشرؼعاتموعراجعةمباظؿقؼقؼ

م.متطقؼرػامواضرتاحمواظـظؿ

مماٌؼدعة

مرضابقةمػقؽاتمأومعؤدلاتموجقدمؼعدممممم

ماظرضابةمتؿقديماجؾاتفاظقمادائفاميفمعلؿؼؾة

مأطقدةمضؿاغةمصارممبشؽؾماإلدارةمأسؿالمسؾك

ميفمواإلداريماٌاظلماظػلادمسؾكماظؼضاءميف

مبارتؽابمؼؼقممعـمطؾموإحاظةماظدوظة،مأجفزة

ماألجفزةمإديمصلادمجرائؿمأومزباظػات

مظفمرادسامؼؽقنموحؿكمسؼابف،مظقـالماٌكؿصة

م.مماٌلؿؼؾؾميفماٌقزػنيمعـموظغرية

ماألجفزةميفماظػلادمغطاقمالتلاعمغؿقفةوممممم

ماظرضابةمأجفزةمضدرةموسدممايؽقعقة

ماغؾـاقمإديمدسامممامعقاجفؿفمسؾكماظؿؼؾقدؼة

ماظدورميفمتلفؿمعلؿؼؾةمرضابقةمأجفزة

موعـمجاغب،معـماإلداريماظعؿؾمسؾكماظرضابل

ماًؾؾمعقارـمإديمباإلرذادمتؼقممأخرمجاغب

ميؼعرتماظذيماظؼصقرموهدؼدمواالسبراصات

متصقققفامبغقةماإلداريماظعؿؾمأداظقب

م.مموتطقؼرػا

مبإغشاءمأخذتماظيتماظدولمعـمواظعراقممممم

مسؾكمباظرضابةمتؼقممعلؿؼؾةمرضابقةمػقؽات

معـماٌاظقةماظرضابةمدؼقانموؼعدماإلدارة،مأسؿال

معـماظعراقماحؿاللموبعدماهلقؽات،متؾؽمأضدم

م2003مسامماألعرؼؽقةماٌؿقدةماظقالؼاتمضؾؾ

مبقـفامعـمأخرىمرضابقةمأجفزةمثتادؿقد

م55ماالعرممبقجبماغشأتماظيتماظـزاػةمػقؽة

ماالئؿالفمدؾطةمسـماظصادرم2004مظلـة

ماظصادرمبفماٌؾقؼماظـظاعلمواظؼاغقن(ماٌـقؾة)

ماٌـقؾ)ايؽؿمذبؾسمسـ ماألدادقةمعفؿؿفا(

ماألجفزةميفمواإلداريماٌاظلماظػلادمرباربة

م.ممايؽقعقة

ماظرضابقةماهلقؽاتمهػذمعـحممتموضدممممم

ماظؼقامماجؾمعـموادعةمودؾطاتماخؿصاصات

مسؾقفاماظؿأثريمودونمعلؿؼؾةمبصقرةمبعؿؾفا

ميفماىـائلماظؿقؼقؼمعـفامجفة،مأيمعـ

موعراجعةمايؽقعل،ماظػلادمجرائؿ

متطقؼرػا،مواضرتاحمواظؾقائحماظؿشرؼعات

معصايفؿمسـمباظؽشػماٌلؤوظنيمواظزام

ماظلفالتمطاصةمؾكسماالرالعمسـمصضالماٌاظقة،

م.ممغفاماظلرؼةمحؿكمواٌلؿـدات
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ماظػلادمضدمحربفامدؾقؾميفماظدولمأنمطؿاممممم

موعـفاماالتػاضقاتمعـماظعدؼدمسؼدتمصؼد

مظعامماظػلادمٌؽاصقةماٌؿقدةماألعؿماتػاضقة

ممبقجبماظعراقمإظقفاماغظؿماظيتم2003

م.مم2007مظلـةم35مرضؿماظؼاغقن

معؾقـنيميفمعاٌقضقمتـاولمارتأؼـاموضدممممم

ممبؽاصقةماٌلؿؼؾةماظرضابةمػقؽاتمبقانماألول

ماٌؾقثمويفم،ماظعراقميفمواإلداريماٌاظلماظػلاد

م.ماٌلؿؼؾةماظرضابةمػقؽاتماخؿصاصاتماظـاغل

ماألولماٌؾقث

ممبؽاصقةماٌؽؾػةماٌلؿؼؾةماظرضابةمػقؽات

ماظعراقميفمواإلداريماٌاظلماظػلاد

معلؿؼؾة،مرضابقةمأجفزةموجقدمسدممؼعدممممم

ماألدؾابمعـمطػقءمرضابلمسـصرموجقدموسدم

مواإلداريماٌاظلماظػلادمزفقرمإديماٌؤدؼة

مباظرذقةمممـالمطؾريةمبصقرةمواغؿشاره

ماٌـصبموادؿغاللمواالخؿالسمواظؿزوؼر

ماظػلادمصقرمعـموشريػامواحملاباةمواظقدارة

موأجفزةمودائؾمتؾؿدعماظدولمصأخذتماألخرى،

مأنمحقثماإلدارةمؿالأسمسؾكماظرضابةمظؿشدؼد

مأخذتمبؾمحاردةمدوظةمذبردمتعدمملماظدوظة

ماظقزقػةموػذهماظـشاراتمذيقعميفمباظؿدخؾ

مبذلمايؽقعاتمسؾكمحؿؿتمضدماظؿدخؾقف

مباسؿؾارػاماإلدارؼةماألجفزةمإلصالحماىفقد

مسبقماظؿغقريمسؿؾقةميفماظػاسؾةماظقدقؾة

ماألصضؾ ماغؾـاقميفماظؿقدعمإديمأدىمعاموػق،

ماظدورميفمتلفؿماظيتماألجفزةمعـمدةجدؼمأمناط

مرباربةماجؾمعـماإلداريماظعؿؾمسؾكماظرضابل

مجاغبمعـمسؾقفمواظؼضاءماظػلاد مجاغبموعـ،

ماًؾؾمعقارـمإديمباإلرذادمتؼقممأخر

مواالسبراصات مؼعرتيماظذيماظؼصقرموهدؼد،

متصقققفاماجؾمعـماإلداريماظعؿؾمأداظقب

م.اٌلؿؼؾؾميفموتطقؼرػا

ماألجفزةمعـماظعدؼدمظعراقاماغشأموضدممممم

ماٌاظلماظػلادمعؽاصقةمإديمتفدفماظيتماظرضابقة

ماظقزقػةمرياؼةماجؾمعـمأذؽاظفمبؽؾمواإلداري

م.مماٌدعرةماآلصةمػذهمعـماظعاعة

مأػؿماألولماٌؾقثميفمغؿـاولمودقفممممم

ماظرضابةمتؿقديماظيتماظعراقميفماظرضابقةماألجفزة

ماٌاظلماظػلادموعؽاصقةماإلدارةمأسؿالمسؾك

ميفمعؿطرضنيم،ماظدوظةمأجفزةميفمواإلداري

موػقؽةماٌاظقة،ماظرضابةمدؼقانمإديماألولماٌطؾب

م.ماظـاغلماٌطؾبميفماظـزاػة

ماألولماٌطؾب

ماٌاظقةماظرضابةمدؼقان



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية             العدد الثامن

 

 دراسة) العراق في واإلداري  المالي الفساد بمكافحة المستقلة الرقابة يئاته اختصاصات»

 «(مقارنة

 

4 

مأضدممعـماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمؼعدمممم

مسؾقفمغصتموضدماظعراقميفماٌاظقةماٌؤدلات

ماظددؿقرموأخرػاماظعراضقةماظدداتريمشاظؾقة

م(1)عـفم103مميفم2005مظلـةماياظل موػق،

مواظعؿؾمظؾـزاػةماألدادقةماألسؿدةماحدمؼعؿرب

مخاللمعـمواٌاظلماإلداريماظػلادمعؽاصقةمسؾك

ماظؿـػقذؼةماظلؾطةمغػؼاتمسؾكماظرضابة

مظؾؿراجعةماظعؾقاماظلؾطةمباسؿؾارهموإؼراداتفا

ماٌاظقة مسـماظعامماٌالمسؾكماألعنيموايارس،

مودقءمواظؿؾذؼرماالدؿغاللمطشػمررؼؼ

ماظعامماٌالمادؿكدام ميفمسؾقفماظـصموؼعد،

ماظددؿقرؼةماظدساعاتمأػؿمعـماظددؿقر

 .مإلغشائف

ماظعراقميفماٌاظقةمظؾرضابةمذؽؾمأولمؼعقدممممم

ممتمسـدعاموذظؽم(2)م1920ماظعاممإديمايدؼث

مظؾؼقاممايلاباتمسؿقممعراجعةمدائرةمإغشاء

ماظـاحقةمعـماظدوظةمعصروصاتمبؿدضقؼ

معػؿشمدائرةمععمدذبفاممتمواظيتمايلابقة

مسؾقفاموأرؾؼم1924ماظعامميفماظعاعةمايلابات

ممتلؿقة ماظعاممواٌػؿشماٌراضبمدائرة"

 .م(3)"مظؾقلابات

متـظؿماظيتماظؼقاغنيمعـماظعدؼدمصدرتموضدممممم

متعؿربمواظيتماظعراقميفماٌلؿؼؾةماٌاظقةماظرضابة

مظلـة(م17)مرضؿماظؼاغقنمصصدرمتطقرهمعراحؾ

م42)مرضؿماظؼاغقنمصدرمثؿم،(4)م1927 مظلـة(

م194)مرضؿماظؼاغقنمثؿم،(5)م1968 مظلـة(

ماغظؿفميفماياصؾماظؿطقرموٌقاطؾةم،1980(6)

م6)مرضؿماظؼاغقنمصدرمصؼدماظرضابة مظلـة(

(م31)مرضؿماظؼاغقنمصدرموأخريًام،(7)م1990

ماظشكصقةماظدؼقانموعـحم،(8)م2011مظلـة

مظؿقؼقؼمواإلداريماٌاظلمواالدؿؼاللمقؼةاٌعـ

ممبفؾسماظدؼقانموؼرتؾطموعفاعفمأػداصف

م.م(9)مخيقظفمعـمأومرئقلةموميـؾفماظـقاب

،موزؼرمبدرجةمرئقسماظدؼقانموؼرأسممممم

ماظيتمواالعؿقازاتماظصالحقاتمبؽاصةموؼؿؿؿع

مبشؤونمؼؿعؾؼمصقؿاماٌاظقةموزؼرمبفامؼؿؿؿع

م(10)موعقازغؿفموعالطفماظدؼقان متعققـفمأعا،

ماظـقابمذبؾسمضؾؾمعـمىـةمتشؽقؾمؼؿؿمصأغة

م9)معـمعؽقغة ماظـزاػةمىـةمعـمأسضاء(

ماٌاظقةمواظؾفـةماظؼاغقغقةمواظؾفـةماظربٌاغقة

م3)مالخؿقارماظربٌانميف مؼصادقمعرذقني(

مظعددماٌطؾؼةمباألشؾؾقةماحدػؿمسؾكماجملؾس

م(11)أسضاءه ،مدـقاتماربعمٌدةموالؼؿفمتؽقن،

مرئادؿفمؼؿقديمأنماظدؼقانمظرئقسمجيقزموال

مأومعؿؿاظقؿنيمطاغؿامدقاءمصرتتنيمعـمألطـر

ماظدؼقانمبرئقسموؼرتؾطم،(12)عؿؿاظقؿنيمشري
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موزارةموطقؾمبدرجةموػؿامغائؾني مؼعقـان،

مأربعمٌدةماظدؼقانمرئقسمتعقنيمررؼؼةمبـػس

موػؿامصؼط،مواحدةمٌرةمظؾؿفدؼدمضابؾةمدـقات

مودقاداتفماظدؼقانمعفاممتـػقذمسـمعلؤوظني

مضؾؾمعـمسؾقفماٌعروضةماظؼضاؼاميفمواظؾت

م.(13)اظدؼقانمرئقسمأوماٌاظقةماظرضابةمذبؾس

مواخؿصاصاتمدؾطاتماظدؼقانمعـحموضدممممم

ماظرضابة،ميفممبفاعفماظؼقامماجؾمعـموادعة

ماٌػؿشنيمعؽاتبمععمعؼرتغًامؼعؿؾموػق

مسؾكمظؾؼضاءماظـزاػةموػقؽةماظعؿقعقني

معـمؼطؾبمأنمزباظػةماطؿشػمعامصإذاماظػلاد،

ماظؿقؼقؼمإجراءماظـزاػةمػقؽةمأوماظعامماٌػؿش

موأثارػاماٌكاظػةمإلزاظةماإلجراءاتموادباذ

ماظدؼقانمظرضابةماًاضعةماىفاتموسؾكم،(14)

مصقرمصقفامتؼعمزباظػاتمأؼفمسـمإبالشف

مادبذتفاماظيتمواإلجراءاتم،ماطؿشاصفا

 .م(15)مبصددػا

مسؾكمبـاءمدـقيمعؤمترماظدؼقانموؼعؼدممممم

ماٌالكمذيقعمحبضقرماظدؼقانمرئقسمعـمدسقة

ماٌاظقةماظرضابةمذبؾسم–اظدؼقانميفماٌؿؼدم

مؼؿؿم-اظرضابقةمواهلقؽاتماظدوائرمورؤداء

مغؿائجموتؼقؼؿمظؾدؼقانماظلـقؼةماًطةمعـاضشة

متـػقذػا ماظعؿؾمعلؿقىمرصعموطقػقة،

محقلمواٌؼرتحاتماظؿقصقاتموتؼدؼؿ،ماظرضابل

مودؾؾماظدؼقانمتقاجفماظيتماتواٌعقضماٌشاطؾ

ماظرضابةمذبؾسمإديمرصعفامدؾقؾميفمسالجفا

ماظؿابعةماظؿدضقؼمدوائرموتغطلم،(16)إلضرارػا

محؿكماظؼطرمأسباءمذيقعماٌاظقةماظرضابةمظدؼقان

م.ماظعراقميفمعـطؼةماصغر

معـمسددمبإصدارماظدؼقانموؼؼقمممممم

ماظذيماظلـقيماظؿؼرؼرمأػؿفام،(17)اظؿؼارؼر

مؼقعا(م120)مخاللماظـقابمؾسذبمإديمؼرصعف

مسؾكمرضابؿفمغؿائجمؼؿضؿـمدـةمطؾمغفاؼةمعـ

ماًطةمووصؼمظرضابؿفماًاضعةماألجفزة

مؼراػاماظيتمواٌؼرتحاتمواآلراءماظلـقؼة

مبـشرماظدؼقانمؼؼقممطؿام،(18)مضرورؼة

مظقدائؾموؼقصرمواظؿدضقؼقةماظرضابقةماظؿؼارؼر

مسؾكمبـاءمعـفامغلكًامواٌكؿصنيماإلسالم

مباألعـماٌؿعؾؼةماألعقرمبادؿــاءمفؿ،رؾؾ

مذبؾسممبقاصؼةمإالمغشرػامجيقزمصالماظقرين

م.(19)ماظـقاب

ماظـاغلماٌطؾب

 اظـزاػةمػقؽة

مأومأغظؿةمبادؿقداثماظدولمععظؿمأخذتممممم

مودرجةماٌطؾؼةماظـظؿموحلبمرضابقةمػقأت

ماخؿالفمعع،ماظدولمإظقفاموصؾتماظيتماظؿطقر
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مإديمباظـلؾةماحدوماهلدفمأنمإالماظؿلؿقاتميف

ماإلداريماظػلادمعؽاصقةموػقماظدولمذيقع

معـمواألغظؿةماظؼقاغنيمتطؾقؼموعراضؾةمواٌاظل

 .م(20)مصقققةمبصقرةماٌقزػنيمضؾؾ

ماظقالؼاتمضؾؾمعـماظعراقماحؿاللموبعدمممم

م9/4ميفماألعرؼؽقةماٌؿقدة مأصؾقتم2003/

ماٌدؼرمصأصدرماالحؿاللمدؾطةمبقدماظؾالدمإدارة

مبرميرمبقل)ماإلداري مظلـةم55األعر(

ميفماظـزاػةمعػقضقةمبؿشؽقؾماًاصم(21)2004

مسـماظصادرماظـظاعلمباظؼاغقنمواٌؾقؼماظعراق

موتـػقذمتطؾقؼمظؿؿقدي"ماٌـقؾ"ممايؽؿمذبؾس

ماًدعةموععاؼريماظػلادمعؽاصقةمضقاغني

 .م(22)اظعاعة

ماظعراضقةماظدوظةمإدارةمضاغقنمصدورموبعدمممم

مصادقماظذيم2004مامسماالغؿؼاظقةمظؾؿرحؾة

معـفم49/ممصـصتماظـزاػةمػقؽةمإغشاءمسؾك

ماهلقأةمعـؾماظقرـقةماهلقؽاتمتأدقسمإن)مسؾك

ميؾماظعؾقامواهلقأة،ماظعاعةمظؾـزاػةماظقرـقة

ماظعؼارؼةماٌؾؽقةمغزاسات ماظقرـقةمواهلقأة،

مؼعدمطؿامسؾقفامعصادضًامؼعد،ماظؾعثمالجؿـاث

معدبماٌشؽؾةماهلقؽاتمتأدقسمسؾكمعصادضًا

م.(23)(ماظؼاغقنمػذامغػاذ

مساممظؾعراقماظدائؿماظددؿقرمصدورموبعدممممم

مػقؽة)مإديماظـزاػةمعػقضقةمادؿمتغريم2005

مماظـزاػة ممممبقجب( مسؾكمغصتماظيتم102/

،ماإلغلانميؼققماظعؾقاماٌػقضقةمتعد)

موػقؽة،مظالغؿكاباتماٌلؿؼؾةماظعؾقامواٌػقضقة

مظرضابةمدبضعمعلؿؼؾةمػقؽاتماظـزاػة،

م.(24)(بؼاغقنمأسؿاهلاموتـظؿ،ماظـقابمذبؾس

متطؾقؼمػقماهلقؽةماغشاءمعـمواظغرضمممم

مذؤونمادارةموتلفقؾماظػلادمعؽاصقةمضقاغني

م(25)مبشػاصقةمايؽؿ مأنمإديماإلذارةموودر،

متقردمملماظلابؼةماظعراضقةماظدداتريمذيقع

ميفمظؾؿقؼقؼمعلؿؼؾةمػقؽةمبؿشؽقؾمؼػقدمغصا

معـارفماظؿقؼقؼقةمةاظلؾطمأنمإذماظػلادمضضاؼا

ماظؿقؼقؼمبؼضاةماٌؿؿـؾةماظؼضائقةمباىفات

م(26)واحملؼؼني م2004مظلـةم55ماألعرمانمإال،

م2)ماظؼلؿميف ممجماظػؼرة( ماهلقؽةماسؿربم4/

مباإلجراءاتماالدؿعاغةماٌكقلماظقحقدماىفاز

ماظؼضاؼاميفمواظػصؾماظؾتماجؾمعـماىـائقة

مؽةاهلقموعـقت،م(27)ماظؿصرفمبإداءةماٌؿعؾؼة

مصلادمضضقةمأيميفماظؿقؼقؼمدؾطة معامحؿك،

ماهلقؽةمإغشاءمضؾؾمومتتمصلادمضضاؼامؼعؿرب

م18مإدي ممتقز/ ميفمررصامتصؾحموسـدػام1968/

 .(28)ماظؼضقة
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م55االعرمذابمعامغؿقفةمأغفمبقدممممم

معـمبفماٌؾقؼماظـظاعلمواظؼاغقنم2004ظلـة

(م30)مرضؿماظؼاغقنمصدرمصؼدموغؼصمضصقر

موبقانماهلقؽةمسؿؾمظقـظؿم2011ظلـة

مرصعميفموصالحقاتفاموعفاعفاماخؿصاصاتفا

ماظعامماٌالمسؾكموايػازماظـزاػةمعلؿقى

مبنيماظعالضةمتـظقؿموطذظؽماظػلادمورباربة

مماٌقجقدةماظرضابةمأجفزة ماظؼاغقنمغصموضد،

ماٌعـقؼةمباظشكصقةماهلقؽةممتؿعمسؾك

مظرضابةموأخضعتمواإلداريماٌاظلمواالدؿؼالل

م(29)اظـقابمذبؾس مباظؿقؼقؼماهلقؽةموتؼقم،

موهتمربؼؼقفامبقادطةماظػلادمضضاؼاميف

ماٌكؿصماظؿقؼقؼمضاضلمإذراف موعـقت،

ماظيتماظؼقاغنيمعشروساتمإسدادميفماالخؿصاص

ماظػلادمسؾكماظؼضاءميفمتلاػؿ مإظزامموهلا،

ماٌصاحلمسـمباظؽشػماٌشؿقظنيماٌلؤوظني

مهلؿماٌاظقة مٌقزػلماظلؾقكمضقاسدموإصدار،

م(30)ماظعاممواظؼطاعمةاظدوظ ماظؼاغقنمحددمطؿا،

ماظـزاػةمػقؽةمعـفامتؿؽقنماظيتماظؿشؽقالت

مبفامتؼقمماظيتماظؿقؼقؼقةمواإلجراءات

ماهلقؽة مسـمباظؽشػماٌشؿقظنيمواألذكاص،

متؼرؼرمبرصعماهلقؽةموأظزمماٌاظقة،معصايفؿ

ماظقزراءموذبؾسماظـقابمذبؾسمإديمدـقي

ماهلقؽةمبفامضاعتماظيتماظـشاراتمصقفمؼؾني

متـؿقةموعقدانماظؿقؼقؼلماٌقدانميفموانازاتفا

م.ماظـزاػةمثؼاصة

مثالثةمبنيمعـمؼعنيمرئقسماهلقؽةمؼرأسممممم

معشؽؾةمىـةمضؾؾمعـماخؿقارػؿمؼؿؿمعرذقني

م9)معـمعؤظػةماظـقابمذبؾسمضؾؾمعـ مأسضاء(

مذبؾسموؼصادق،مواظؼاغقغقةماظـزاػةمىـةمعـ

ماٌطؾؼةمباألشؾؾقةماٌرذقنيماحدمسؾكماظـقاب

مٌدةموؼعنيموزؼرمبدرجةموػقمأسضاءه،مظعدد

م5) ماهلقؽةمرأسمؼؽقنمالموانم،(31)مدـقات(

مشريمأومعؿؿاظقؿنيمطاغؿامدقاءمظػرتتني

 .معؿؿاظقؿني

م،(32)اهلقؽةمرئقسمعفامماظؼاغقنمحددموضدممممم

ماظطرؼؼةمبـػسماهلقؽةمرئقسمادؿفقابموؼؿؿ

ماظقزراءمالدؿفقابمتؿؿماظيت معـموؼعػك،

ماظقزؼرمإسػاءمؼؿؿماظيتماظطرؼؼةمبـػسمعـصؾة

مؼرتؾطانمغائؾانماهلقؽةموظرئقسم،(33)ممبقجؾفا

،موإذراصفمتقجقففمهتمأسؿاهلؿاموؼؤدؼانمبف

مبـػسموؼعقـانموزارةموطقؾمبدرجةموػؿا

مرئقسمبفامؼعنيماظيتمواظشروطماظطرؼؼة

م.(34)اهلقؽة

معـماظعدؼدماهلقؽةماٌشرعمعـحموضدممممم

مأداءمعـممتؽـفاميتاظمواظصالحقاتماظلؾطات
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ماظدوائرمسؾكماظرضابةمذبالميفمسؿؾفا

ماظػلادمحاالتمالطؿشافماظؿـػقذؼةمواٌؤدلات

مإحاظةمثؿمصقفا،مواظؿقؼقؼمواٌاظلماإلداري

مطؿاماٌكؿصة،ماحملاطؿمإديماىرميةمعرتؽب

ماظعاعةمواٌؤدلاتماظدوائرمذيقعماٌشرعمأظزم

موذيقعمواٌلؿـداتمباظقثائؼماهلقؽةمتزوؼد

مجيريماظيتمباظؼضقةماٌؿعؾؼةموظقاتاأل

مأنمذظؽمإديمؼضاف،مصقفاماظؿقؼقؼمأوماظؿقري

مععماظؿعاونمبضرورةماظدوائرمتؾؽمأظزمماٌشرع

معفاعفامأداءمعـمتؿؿؽـمظؽلموطقادرػاماهلقؽة

مانمسـمصضالم،(35)ماظػلادمورباربةمطشػميف

مبؿزوؼدماظدوظةموعؤدلاتماظدوائرماظزمماظؼاغقن

ماٌؿعؾؼةملؿـداتواٌمباظقثائؼماهلقؽة

مباظؼضقة مأداءمعـمظؿؿؿؽـمععفامواظؿعاون،

 .م(36)واجؾاتفا

ميفماظقدائؾمعـماظعدؼدماهلقؽةمعـقتمطؿاممممم

مػذهمأػؿموعـ،مالخؿصاصاتفامعؾاذرتفامدؾقؾ

ماظصقاصةمتـشرهموعاماظشؽاوىماظقدائؾ

مبؿؼدؼؿماهلقؽةمتؼقممذظؽمسـموصضالمواإلسالم،

مضاعتماظيتمتاظـشارامعؿضؿـًامدـقؼًامتؼرؼرًا

ميفمحؼؼؿفاماظيتمواالنازاتماهلقؽةمبفا

موعـفاماخؿصاصفاميفماظداخؾةماجملاالت

ماٌاظلماظػلادمضضاؼاميفماظؿقؼقؼلماجملال

مواإلداري مثؼاصةمتـؿقةمعقدانميفموطذظؽ،

مظؾؿلاءظةمواًضقعمواظشػاصقةماظـزاػة مصضال،

ماظؿؼرؼرمؼشؿؿؾمأنماٌشرعمأوجبمذظؽمسـ

ماٌشروعمشريماظؽلبمعالحؼةماظلـقي

معصايفؿمسـمباظؽشػماٌشؿقظنيمظألذكاص

مبؿؼدؼؿمضرورةماهلقؽةمترىمعـمأوماٌاظقة

معامأتاحفمؼؿؿموانماٌاظقة،مذعؿفمسـماظؽشػ

ماإلسالممظقدائؾمتؼارؼرمعـمسـفامؼصدر

م.م(37)واىؿفقر

م

ماظـاغلماٌؾقث

ماظعراقميفماٌلؿؼؾةماظرضابةمػقؽاتماخؿصاصات

ماظرضابةمأجفزةماظعراضلماٌشرعمعـحممممم

ماٌاظلماظػلادموعؽاصقةمبؽشػماٌؽؾػةماٌلؿؼؾة

ماخؿصاصاتماظدوظةمأجفزةميفمواإلداري

مذبالميفمعفاعفامظؿأدؼةموادعةمودؾطات

م.اظرضابة

ماألولماٌطؾبميفمغؿـاولمدقفمصإغـاموسؾقةممممم

ماٌاظقةماظرضابةمدؼقانموصالحقاتماخؿصاصات

ماتوصالحقماخؿصاصاتماظـاغلماٌطؾبمويفم،

م.ماظـزاػةمػقؽة

ماالولماٌطؾب

 اٌاظقةماظرضابةمدؼقانموصالحقاتماخؿصاصات
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مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمحددممممم

مواظصالحقاتماالخؿصاصاتم2011مظلـة(م31)

ماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمبفامؼؿؿؿعماظيت ميفم

م:مؼؾلموطؿاماظرضابةميفمعفاعفمأدائفمدؾقؾ

ماالولماظػرع

ماٌاظقةماظرضابةمدؼقانماخؿصاصات

مسدؼدةماخؿصاصاتماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمعـح

مػذهموعـماالدارةماسؿالمسؾكماظرضابةمذبالميف

م:مؼؾلمعاماالخؿصاصات

ممأوال مواظـػؼاتماإلؼراداتموتدضقؼمصقص:

مأومدبطقطًامطاصةماٌاظقةمواالظؿزاعاتماظعاعة

مإغػاضًامأومجؾاؼة مبؽاصةماٌقجقداتموصقص،

متؼقميفامصقةمعـمؼظؾؿقؼموذظؽمأغقاسفا

ماظـظاعقةمواظلفالتماظدصاترميفموتلفقؾفا

مودالعةموسائدؼؿفاموجقدػامعـمواظؿأطد

م.م(38)مادؿكداعفا

مسؾكماظـصماظؼقاغنيمشاظؾقةمأوردتموضدممممم

ماٌلؿؼؾةماٌاظقةماظرضابةمػقؽاتمعـح

ماإلؼراداتموتدضقؼمبػقصماالخؿصاص

ماٌلؿـداتمسؾكماٌراجعةمخاللمعـمواظـػؼات

مماظؿصرصاتمتؾؽمانمعـمواظؿـؾتمفالتواظل

ماٌؼررةمواحملادؾقةماٌاظقةمظؾؼقاسدموصؼًاممتت

مظؾؿقادؾاتماٌرطزيماىفازمطؼاغقن

ماظعاعةماٌراضؾةمدؼقانموطذظؽم،(39)اٌصري

 .م(40)ماظلعقدي

ممثاغقا ماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمخيؿصمطؿا:

مواظدصاترمواظلفالتماٌلؿـداتمبػقص

ماٌقازغاتمبػقصمعةضقامسـمصضال،مايلابقة

موذظؽماٌاظقةمواظؾقاغاتماًؿاعلموايلاب

موصؼًاماٌاظلماٌرطزمحؼقؼةمسؾكمظؾؿعرف

ماٌالحظاتموإبداءماظلؾقؿةماحملادؾقةمظؾؿؾادئ

ماظؼقاغنيمتطؾقؼميفمواٌكاظػاتماألخطاءمبشان

ماظرضابةممبفامماظعالضةمذاتمواظؾقائحمواألغظؿة

م.ماٌاظقة

ممثاظـا موصؼًامواظؿدضقؼمرضابةاظمأسؿالمتؿؿمأن:

مواظدوظقةماظداخؾقةمواٌعاؼريمواألصقلمظؾؼقاسد

مسؾقفاماٌؿعارفمواظقدائؾموباظطرقماٌعؿؿدة

م.م(41)

مبإجراءماالخؿصاصماظدؼقانمعـحمطؿا:ممرابعا

مؼؿؿماظيتماٌكاظػاتميفم(42)اإلداريماظؿقؼقؼ

مؼقجدمالماظيتماىفاتميفمضؾؾةمعـماطؿشاصفا

محاظةميفمأومؿقعقنياظعمظؾؿػؿشنيمعؽاتبمصقفا

مانازمسـماىفةمتؾؽميفماظعامماٌػؿشمدبؾػ

م90)مصرتةمخاللماظؿقؼقؼ معـماسؿؾارًامؼقعًا(

مزباظػةمبقجقدماظدؼقانمضؾؾمعـمإذعارهمتارؼخ

معامذيقعمبإؼداعمؼؼقممأنماظعامماٌػؿشموسؾك
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ماًاصةماألوظقاتموطاصةمعلؿـداتمعـمظدؼة

مضؾؾمعـمرؾؾفامحاظةميفماٌكاظػةممبقضقع

م.(43)ماظدؼقان

م1990مظلـةم6مرضؿماظلابؼماظؼاغقنمأنمبقدمممممم

ماظؿقؼقؼمإجراءميفمدؾطةمأؼةمميـقفمملماٌؾغك

ماٌاظقةماٌكاظػاتماطؿشافميفمعفؿؿفموإمنا

)مماٌكؿصةماظلؾطاتمإديموإحاظؿفامواإلدارؼة

م(.اظـزاػةمػقؽةمأوماظعؿقعقنيماٌػؿشني

مأوردمصؼدماٌصريماٌشرعمإديمباظـلؾةماعاممممم

مؼطؾبمانمصؾفمزباظػةماطؿشافمحالميفمبأغف

موتزوؼدهماظؿقؼقؼمإجراءماإلدارؼةماىفةمعـ

ماىفةمعـمؼطؾبمأنموظفماظؼرار،معـمبـلكة

معـقةمطؿامضرارػا،ميفماظـظرمإسادةماإلدارؼة

ماىفةمأعامماظؼراراتمبؿؾؽماظطعـمحؼ

مملماظلعقديماٌشرعمأنمطؿام،(44)ماٌكؿصة

مايؼماألخرمػقمظعاعةاماٌراضؾةمظدؼقانمؼعطل

معـمؼطؾبمانمبؾماإلداريماظؿقؼقؼمبإجراء

ماٌقزػمإظقفامؼؿؾعماظيتماإلدارؼةماىفة

ماظدؼقانمؼؼقممانمأوموربادؾؿفماظؿقؼقؼمإجراء

ماٌلؤولماٌقزػمضدماظدسقىمبؿقرؼؽمبـػلف

م.م(45)ماٌكؿصةماىفةمأعام

 اظـاغلماظػرع

ماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمصالحقات

ماظصالحقاتمعـماظعدؼدمقاناظدؼمعـحممممم

مسؾكماظرضابةميفمبقاجؾةماظؼقاممعـمظؿؿؽقـف

 :ؼؾلمطؿاموػلمظرضابؿفماًاضعةماىفات

مماوال مباخؿصاصاتفماظؼقاممدؾقؾميفمظؾدؼقان:

مطاصةمسؾكماإلرالعميفمايؼموعلؤوظقاتف

مواألواعرمواٌعاعالتمواظلفالتماظقثائؼ

ماظرضابةممبفامماظعالضةمذاتمواظؼرارات

مشاظؾقةمبفمأخذتمعاموػقم،(46)قؼواظؿدض

م،(47)ماٌصريماٌشرعموعـفاماظؿشرؼعات

م.م(48)اظلعقديمواٌشرع

ممثاغقا ماٌقداغلماىردمإجراءمصالحقةمخقل:

مايصقلميفمدؾطؿفمسـمصضاًل،مسؾقفمواإلذراف

ماٌطؾقبةمواٌعؾقعاتماالدؿػلاراتمذيقعمسؾك

مواظػـقةماإلدارؼةماٌلؿقؼاتموسؾكمعفاعفمألداء

ماالدؿػلاراتمتؾؽمسؾكماإلجابةمةاٌعـق

م.واإلؼضاحات

ممثاظـا ماظلرؼةماظرباعجمبؿدضقؼماظؼقام:

موظرئقسماظقرين،مباألعـماٌؿعؾؼةمواظـػؼات

ماظؿدضقؼمإجراءميفمسـفمؼؼقممعـمإغابةماظدؼقان

مإديموتؼدميفامبفماٌؿعؾؼةماظؿؼارؼرموإسداد

م.(49)ماظدؼقانمرئقس

ممرابعا ماٌـحمصقصمصالحقةمعـحمطؿا:

مواظؿلفقالتمواظؼروضمإلساغاتوا
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مإغفامعـمواظؿقؼؼمواالدؿـؿاراتمواالعؿقازات

مأجؾةمعـمضدعتماظذيمظؾغرضمعقزػة مبـاء،

ميفماٌاظقةماظرضابةمذبؾسمعـمضرارمسؾك

م.(50)اظدؼقان

ميفمزباظػةماطؿشاصفمحاظةميفمظؾدؼقان:ممخاعلا

معـمؼطؾبمأنمظرضابؿفماًاضعةماىفات

مأومباٌكاظػةمـقةاٌعماظقزارةميفماظعامماٌػؿش

ماظـزاػةمػقؽةمأومبقزارةماٌرتؾطةمشريماىفة

ماٌكاظػةموإزاظةماظالزمماظؿقؼقؼمإلجراء

م(51)وأثارػا مأنماظدؼقانمرئقسمخقلمطؿا،

ماًاضعةماىفةمرئقسمأوماظقزؼرمعـمؼطؾب

ماظؿقؼقؼمإديماٌكاظػماٌقزػمإحاظةمظؾرضابة

ماظدسقىموإضاعةماظقزقػةمعـمؼدهمودقب

متؽؾدتفاماظيتماألضرارموتضؿقـفمضدهماٌدغقة

م(52)اظدائرة مأسادمسـدعاماٌشرعمصعؾموحلـا،

ماياظلمباظـصماظعؿؾ مطاغتمإغفامحقث،

مظلـةم6مرضؿماظلابؼماظؼاغقنمزؾميفمعقجقدة

مظلـةم77ماألعرممبقجبمسؾؼتمأغفامإالم1990

مإذماٌصريماٌشرعمبفماخذمعاموػقم،م2004

موضػمتطؾبمانماإلدارؼةماظرضابةمهلقؽةمأسطك

محاظةميفموزقػؿفمسـمعؤضؿامابعادةمأوماٌقزػ

م.(53)ظذظؽمتدسقمأدؾابموجقد

ماظدؼقانمظرضابةماًاضعةماىفاتمأظزممطؿاممم

معـماطؿشاصفامؼؿؿماظيتماٌكاظػاتمسـمبإبالشف

ماإلجراءاتمادباذمععماطؿشاصفامحالمضؾؾفا

 .(54)ماإلجراءاتمبؿؾؽماظدؼقانموإبالغماظالزعة

ممداددا مبإسؿالماظؼقامماناظدؼقمخقلمطؿا:

معؼراتميفمأوماظدؼقانمعؼرميفمواظؿدضقؼماظرضابة

مأومباظعؿؾماظؼقاممتعذرمحاظةميفماظدؼقانمدوائر

ماًاضعةماىفاتميفمادؿؿرارهمادؿقاظة

مطاصةمتؼدؼؿماىفاتمتؾؽموسؾكمظؾرضابة،

مأومبقاغاتموأيمواٌلؿـداتماظلفالت

ماظدؼقانمعقزػلمٌؿاردةمالزعةمععؾقعات

ممٌفاعفؿ ماًاضعةماىفةماعؿـاعمحاظةميفو،

مواظؾقاغاتماظلفالتمتؾؽمتؼدؼؿمسـمظؾرضابة

معؽؿبموإذعارمبإذعارػاماظؼقامماظدؼقانمصعؾك

(م20)مخاللمتؼدميفامبضرورةماظعامماٌػؿش

 .مماالعؿـاعمأدؾابمبقانمععمؼقعًا

ماظدؼقانماضؿـاعمسدممحاظةميفماغفمبقدمممم

مؿتؼدؼمسـماالعؿـاعمإديمأدتماظيتمباألدؾاب

مإذعارمصؾفماٌطؾقبةمواظؾقاغاتماظلفالت

مإلجراءماظـزاػةمػقؽةمأوماظقزراءمذبؾس

متؼدؼؿمسؾكماٌؿؿـعةماىفةموإظزامماظؿقؼقؼ

ماظلفالت مسؾكمصاغفماألعرمصشؾمحاظةمويف،
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مالدباذمبذظؽماظـقابمذبؾسمعػاهةماظدؼقان

 .(55)ؼؾزممعا

مضدمأسالهماظػؼراتمأنماظؾاحثموؼرىمممم

ماظلفالتمطؾبظمععقـةمآظقةموضعت

معـمتؼدميفامسدممحالميفمواظدصاترمواظؾقاغات

موػذاماظدؼقانمظرضابةماًاضعةماىفةمضؾؾ

معـموؼؼؾؾماظرضابلماظعؿؾمؼضعػمأنمذأغفمعـ

مصقفاممباماٌاظقةماظؾقاغاتمطقنمأػؿقؿف

مجدولموصؼمتؼدميفامؼؿؿمواظدصاترماظلفالت

م29مؼؿفاوزمالمأنمسؾكمربددمزعين معـم1/

مبؽؿابمجاءمعامحلبوماظالحؼةماظلـة

م27398ماٌرضؿماظقزراءمجملؾسماظعاعةماألعاغة

مسـماالعؿـاعمأنمسـمصضاًل،م27/10/2008ميف

مسؾكماظردميفماظؿأخريمأوماظلفالتمتؼدؼؿ

معاظقةمزباظػةمؼعدماظدؼقانموعرادالتمتؼارؼر

م(56) مضدمثاظـامفم12/ممأنمإديمباإلضاصة،

مإذعارميفمجقازؼفمصالحقةماظدؼقانمعـقت

مسدممحاظةميفماظـزاػةمػقؽةمأومقزراءاظمذبؾس

متؼدؼؿمسـماالعؿـاعمبأدؾابماضؿـاسف

ماظلفالت متعدؼؾمؼؿؿمبانماظؾاحثموؼرى،

ماظدؼقانمؼؽقنمحؿك(مصعؾقة)مإدي(مصؾف)مظػظة

 .مباٌكارؾةمعؾزعًا

ماظدؼقانمبنيمخالفمحدوثمحاظةميفمأعامممم

ماظدؼقانمصعؾكمظرضابؿفماًاضعةمواىفات

مضرارمالدباذمذظؽبماظقزراءمذبؾسمإذعار

محلؿفمسـماظقزراءمرئقسمسفزموإذامبشأغف،

م.م(57)بذظؽماظـقابمذبؾسمإذعارماظدؼقانمصعؾك

ماظرضابةمدؼقانمبانمظـامؼؿؾنيمتؼدممومماممممم

ماظعراقميفماظرضابقةماألجفزةمأضدممعـمػقماٌاظقة

متؾؽموعـقةمصعاظةمرضابةمميارسموػق

معـمػلماظقادعةمواظصالحقاتماالخؿصاصات

مرضابةمبفامؼؼقمماظيتماظرضابةمعؾجماجؾ

معـماغشئماظذيماظغرضمتؤديموصاسؾةمحؼقؼقة

ماألجفزةمتعاونمؼؿطؾبمذظؽمانمأجؾة،إال

مواٌػؿشنيماظـزاػةمبفقؽةمممـؾةمععفماظرضابقة

مغػلفاماظؿـػقذؼةماظلؾطةموتعاونماظعؿقعقني

مخاللمعـمععفماظدؼقانمظرضابةماًاضعة

مقاجففتماظيتماظعؼؾاتموتذظقؾمعفؿؿفمتلفقؾ

م.سؿؾةمأثـاء

م

م

م

ماظـاغلماٌطؾب

ماظـزاػةمػقؽةموصالحقاتماخؿصاصات
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ماخؿصاصاتماظـزاػةمػقؽةماٌشرعمعـحممممم

ميفمبقاجؾفاماظؼقامماجؾمعـموادعةمودؾطات

مسؾقفمواظؼضاءموعؽاصقؿفماظػلادمآصةمرباربة

مبنيمعـماٌكؿصةماظؿقؼقؼقةماىفةمباسؿؾارػا

مباإلجراءاتماظؼقامميفماظـالثةماظرضابقةماىفات

ماٌؿعؾؼةماظؼضاؼاميفماىزائقةماظؿقؼقؼقة

م.مباظػلاد

ماالولماظػرع

 اظـزاػةمػقؽةماخؿصاصات

ماظـزاػةمػقؽةماخؿصاصاتمهدؼدمميؽـمممم

م:مؼؾلممبا

مأوال مماظػلادمضضاؼاميفماظؿقؼقؼ: مأنماألصؾ:

مأنمإال،ماٌـازساتمذيقعميفمساعةموالؼةمظؾؼضاء

ماألصؾمػذامسـماألحقانمبعضميفمخيرجماٌشرع

مأخرىمجفاتمصقؿـحمععقـةموالسؿؾارات

م(58)ضضائقةمدؾطات مػقؽةماٌشرعمعـحموضد،

مجرائؿميفماظؿقؼقؼميفماالخؿصاصماظـزاػة

مربددماخؿصاصفاماهلقؽةمأنمإذم،(59)ربددة

ماىرائؿمعـمععنيمبـقع ميفماظؿقؼقؼموؼؽقن،

ماهلقؽةمربؼؼلماحدمبقادطةماظػلادمجرائؿ

م،(60)كؿصاٌماظؿقؼقؼمضاضلمإذرافمهت

مضضاؼاميفماظؿقؼقؼمإجراءميفماألوظقؼةموتؽقن

ماظؿقؼقؼقةماىفاتمباضلمسؾكمظؾفقؽةماظػلاد

مأوماظعلؽرؼةماظؿقؼقؼمجفاتمضؿـفاموعـ

ماألعـمظؼقىمباظـلؾةماظؿقؼقؼمجفات

ماظداخؾل ماىفاتمػذهمسؾكموؼؿقجب،

مأوراقمعـمظدؼفامعامذيقعمتردؾمأنماظؿقؼقؼقة

ماهلقؽةمإديمةباظؼضقمتؿعؾؼموبقاغاتمووثائؼ

مبإجراءماظؼقاممتؿقديمأنماهلقؽةماخؿارتمعامعؿك

م.م(61)بـػلفاماظؿقؼقؼ

مسـدماظؿقؼقؼمضاضلمأظزمماظؼاغقنمأنمطؿاممممم

مؼشعرمأنمصلادمضضقةميفمباظؿقؼقؼمضقاعة

موؼطؾعفاماظـزاػةمػقؽةميفماظؼاغقغقةماظدائرة

،م(62)رؾؾفامسؾكمبـاءمصقفاماظؿقؼقؼمدريمسؾك

معـمضرارمسؾكمبـاءمؽةاهلقماخؿارتمعاموإذا

مإجراءاتمإطؿالمتؿقديمأنمغائؾةمأومرئقلفا

مؼقدعمأنماظؿقؼقؼمضاضلمصعؾكم،(63)اظؿقؼقؼ

مدائرةمربؼؼلماحدمإديماظؼضقةمتؾؽمأوظقات

معؽاتؾفامربؼؼلماحدمأوماهلقؽةميفماظؿقؼقؼات

م.

ماظـزاػةمػقؽةمعـحماٌشرعمبانمظـاموؼؿؾنيمممم

ميفمؼقؼاظؿقمبإجراءماظؼقامميفمجقازؼفمصالحقة

ماٌشرعمأنمظقموغرى،مسدعفمعـمصلادمضضقةمأؼة

ماخؿصاصميفماظداخؾةماظؼضاؼاميفماظؿقؼقؼمجعؾ

مضاضلمضؾؾمعـمإبالشفامبعدموجقبقًاماهلقؽة

مظؽل،ماألخرىماظؿقؼقؼقةماىفاتمأوماظؿقؼقؼ
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متركموسدمماظؿقؼقؼمعلؤوظقةماهلقؽةمتؿقؿؾ

ماظؿقؼقؼمأعقرمهؿؾمحقلماهلقؽةمبقدماألعر

مسدعفمعـ متعدؼؾمإديمحيؿاجماألعرمصانماظذ،

ميفماخؿصاصفامجيعؾمبانمتشرؼعلموتدخؾ

موجقبقًاماظػلادمضضاؼا متشؽقؾمالنموذظؽ،

مػقماىزائلماالخؿصاصموعـقفاماهلقؽة

ماظؿقؼقؼمرباطؿمطاػؾمسـمظؾؿكػقػ

مسـمصضاًل،ماظؼضاؼاميفماظؾتمودرسةمواالخؿصار

مجرائؿمسـمواظؿقريماظؾقثمإجراءاتمأنمذظؽ

موأجفزةموودائؾمصـقةمأعقرمؼؿطؾبماظػلاد

مهؿؾمهدؼدمأعرمجيعؾمأنمجيقزمصالمخاصة،

معدساةمصفقمظؾفقؽةمسدعفمعـماظؿقؼقؼمعلؤوظقة

مسؾكمواالتؽالماظعؿؾمأسؾاءمسـمظؾؿـصؾ

م.مبفماظؼقامميفماألخرىماىفات

مطؾميفمررصًاماهلقؽةمجعؾماظؼاغقنمأنمطؿامممم

مضؾؾمعـمصقفاماظؿقؼقؼمجيريمالمصلادمضضقة

مسـمعؿابعؿفامظؾفقؽةموانمقؼقؼات،اظؿمدائرة

مرمسقةمبقطاظةمظؾفقؽةماظؼاغقغلماٌؿـؾمررؼؼ

مباظطعـمايؼموأسطاهماهلقؽة،مرئقسمضؾؾمعـ

م.م(64)مصقفاماظصادرةمواظؼراراتماألحؽامميف

ماظلابؼماظؼاغقنمبأنمإظقفماإلذارةمودرموممامممم

مبفماٌؾقؼماظـظاعلمواظؼاغقنم55ماألعرم–

ميفماظؿقؼقؼمصالحقةمةظؾفقؽمأسطكمضدم-اٌؾغك

مضاضلمسؾكمتعرضمأنموهلامصلادمضضقةمأي

ماألوديماظدرجةمعـمربؼؼمبقادطةماظؿقؼقؼ

ماٌاضلميفممتتمأسؿالمسؾكمتـطقيمصلادمضضقة

ممتقز/17متارؼخمحؿك مسرضموسـدم1968/

م.(65)مصقفامررصًاماٌػقضقةمتصؾحماظؼضقة

مطانمأسالهماظؿارؼخماخؿقارمبانموغرىممممم

ماألوراقمسرضمأنمؼؾدومطؿا،مدقادقةمألدؾاب

موذظؽمظؾفقؽةمجقازؼفمػلماظؿقؼقؼمضاضلمسؾك

مصػةمأيمميـؾمالموػق(موهلا)مظػظةمإديمادؿـادا

معـمسدعفامعـماظؼضقةمسرضميفمظؾفقؽةمإظزام

مصؿـقفامررصًامجعؾفامضدماظؼاغقنموانمجاغب،

مررصًامأغفامواظـاغقةماحملؼؼمصػةماألوديمصػؿني

مالموػذا،مرأخمجاغبمعـمخصؿمأيماظؼضقةميف

مأنمظفمحيؼمالماًصقعةمصاحبمأنمإذمجيقز

مظـمايقادمصرضقةمالنماظؼضقةميفمربؼؼًامؼؽقن

معقجقدةمتؽقن ماظطعـميفمايؼمظفمواًصؿ،

ماظؿقؼقؼمضاضلمضؾؾمعـمتصدرماظيتمباظؼرارات

ماالهادؼةماظؿؿققزمربؽؿةمأطدتفمعاموػق،م(66)

م.م(67)مضراراتفامإحدىميف

موظغاؼةمإغشائفامعـذماهلقؽةمأحاظتموضدمممم

مم4010)م2010ماظعام (م889)مبضؿـفامدسقى(

موعـم2010ماظعامميف(م2322)وم2009ماظعامميف

م10)ماألخريةمظؾلـةماحملاظني موزؼرمبدرجة(
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م207)و مصأسؾكمساممعدؼرمبدرجة( مسددموبؾغ،

م2010مظؾعاممواظعؼقبةمباإلداغةمسؾقةمحؽؿمعـ

م1016)مػق م528)معـفؿمعؿفؿ( ممتت(

م488)ومحضقرؼامرباطؿؿفؿ مشقابقا( معـفؿ،

مساممعدؼرمبدرجة(م110)وموزؼرمبدرجة(م12)

مجرائؿمسؾكماحملؽقعنيماشؾبموتقزعمصأسؾك

م18)ماظرذقة مربؽقعا( (م164)مواالخؿالس،

(م196)ماظدوظةمبأعقالمواإلضرارمربؽقعا،

ميفمظؾؿقؽقعنيمغلؾةمأسؾكموطاغتمربؽقعا

م.م(68)واظـؼؾمواظداخؾقةماظدصاعموزارات

مأسطكمصؼدماٌصريماٌشرعمإديمةباظـلؾماعاممممم

مسـمباظؽشػماخؿصاصًاماإلدارؼةماظرضابةمهلقؽة

ماىـائقةمواىرائؿمواٌاظقةماإلدارؼةماٌكاظػات

معؾاذرتفؿمأثـاءماظعاعؾنيمعـمتؼعماظيت

مبلؾؾفامأوموزائػفؿمظقاجؾات مدبؿصمطؿا،

مشريمعـمتؼعماظيتماىرائؿموضؾطمبؽشػ

مأداءمعةبلالماٌلاسمتلؿفدفمواظيتماظعاعؾني

ماظعاعةماًدعةمأوماظقزقػةمواجؾات موذظؽ،

ماظـقابةمعـمطؿابلمإذنمسؾكمايصقلمبشرط

م.(69)ماإلجراءاتمادباذمضؾؾماظعاعة

مهلقؽةمأسطكماظلعقديماٌشرعمأنمطؿاممممم

ميفماظؿقؼقؼمإجراءمواظؿقؼقؼماظرضابة

مسـفامتؽشػماظيتمواإلدارؼةماٌاظقةماٌكاظػات

مىرائؿماىـائلماظؿقؼقؼمسـمصضاًلماظرضابة،

مضاعتموضدم،(70)واظرذقةمواظؿزؼقػماظؿزوؼر

ميفمباظؿقؼقؼماهلقؽة مم6252) معؿعؾؼةمضضقة(

مبادؿماظلؾطةموادؿكدامماٌعاعؾةمبإداءة

ماخؿالسموضضاؼاماظـػقذ،موادؿغاللماظقزقػة

ماإلداريماالدؿعؿالمودقءمباظؿفارةمواذؿغال

ماظعامماٌالميفمواظؿؾدؼد مواظؿزوؼرمواظرذقة،

ماظعؿؾةموتزؼقػ ماهلقؽةموطاظةموساىت،

مخاللماظلابؼةماظؼضاؼاميفماظؿقؼقؼمظشؤون

معـمواردةمضضقة(مم2941)مماٌـصرمماٌاظلماظعام

ماهلقؽةمصروع ماٌاظلمظؾعاممتؼرؼرػاميفموجاء،

(م3311)معـمأطـرمبؼاءمػـم1431م-1430

ماظقطاظةمأنزتمصقؿا،مدابؼةمصرتاتمعـمضضقة

ممرةعؾاذمإظقفاماظقاردةماظؼضاؼامعـ (مم3062)

مضضاؼاميفمعؿفؿًا(مم4527)ممععموحؼؼت،مضضقة

ماظعؿؾةموتزؼقػمواظرذقةماظؿزوؼر موبؾغ،

مبإداءةماٌؿعؾؼةماظؼضاؼامذبؿقعمعـماٌـفز

موادؿغاللماظقزقػةمبادؿمواظلؾطةماٌعاعؾة

ماظعامماٌالميفمواظؿػرؼطماظـػقذ مم521) مضضقة(

مصقفاماٌؿفؿنيمبؾغ محؼؼتمطؿام،(م768)

ممعـمطـرأميفماهلقؽة مم8800) مجـائقةمضضقة(

مسبقماهلقؽةموحؼؼت،معـفا(مم7415)ممأغفت

مواظؿأدؼؾقةمواٌاظقةماإلدارؼةماظؼضاؼامعـ%مم54
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مإظقفاماظقاردة ميفماهلقؽةمصروعمغشاطموبشأن،

م5479)أنزتمصؼدماظؿقؼقؼمذبال مضضقة(

م55)ومرذقة،(817)تزوؼر،و مضضقة(

م249)وماخؿالس، ممممممممممم71مسؿؾةمتزؼقػ(

مممممممممممممممممممم  

مسؾكمظؾؼضاءمتصؿؿمتشرؼعاتماضرتاح:مثاغقا

مماظػلاد ماظيتماٌفؿةماالخؿصاصاتمعـموؼعد:

ماضرتاحمخاللمعـموذظؽماظـزاػةمهلقؽةمعـقت

معـعمدبصمجدؼدةمتشرؼعاتمدـمأومتعدؼؾ

ماظؿشرؼعقةماظلؾطةمإديمتؼدممعؽاصقؿفمأوماظػلاد

ماظـقابمذبؾس) مرئقسمبقادطةمأعا(

مبقادطةمأوماظقزراءمؾسذبمأوماىؿفقرؼة

م.(72)ماٌكؿصةماظربٌاغقةماظؾفانمإحدى

معشروساتمعـماظعدؼدماهلقؽةمضدعتموضدمممم

ماياظلماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـفاماظؼقاغني

مغصمإظغاءموضاغقنماإلرػابمعؽاصقةموضاغقن

مب)ماظػؼرة مأصقلمضاغقنمعـم136ماٌادةمعـ(

م1971مظلـةم23مرضؿماىزائقةماحملاطؿات

ماظػلادمصقرمعـمصقرةممتـؾمواظيتماٌعدل

مإديماٌقزػمبإحاظةمؼلؿحمالمحبقثماٌشرسـ

مأغفامإذماٌكؿصماظقزؼرمعـمبإذنمإالماظؼضاء

ميفماظـزاػةمػقؽةمسؿؾمععقضاتمأػؿمعـمتعؿرب

مبداؼةميفمتعؾقؼفاممتموضدماظػلادمسؾكماظؼضاء

ماالحؿاللمدؾطةمضؾؾمعـماظعراقماحؿالل مثؿ،

مبفاماظعؿؾمأسقد ممبقجبمإظغاءػاممتموأخريًا،

م8)مرضؿماظؼاغقن م،وعشروع(73)م2011مظلـة(

ماظصقلماظضؿانموضاغقنماظؾطاظةمضؿانمضاغقن

م(74)االجؿؿاسلمواظضؿان

مأوضػتمعـمبانمإظقفماإلذارةمودرموممامممم

معقاصؼةمظعدممحبؼفؿماظؼاغقغقةماإلجراءات

م70)مبؾغم2008مظعامماٌرجع معؿفؿامعقزػا(

مم(75)مصلادمبؼضاؼا مبؾغتم2010مساممويف،

م176) ممعؿفؿا( مأوضػتمعـمذبؿقعمأعا،

متأدقسمعـذمحبؼفؿماظؼاغقغقةماإلجراءات

(م441)مبؾغتم2010مساممغفاؼةموظغاؼةماهلقؽة

ماظرتبقةموزارةمعـمطؾمطاغتمحبقثمعؿفؿا

مػلماظعاعةمواألذغالماظؾؾدؼاتمووزارة

ماإلذنمإسطاءمسـماعؿـاساماألطـرماظقزارات

م.م(76)مباإلحاظة

ماظـزاػةمػقؽةميفماظؼاغقغقةمائرةاظدموتعدممممم

معؼرتحاتمبإسدادماٌكؿصةماىفةمػل

مإديمرصعفامؼؿؿموبعدػاماظؼقاغنيموعشروسات

مرئقسمررؼؼمسـماظؿشرؼعقةماظلؾطة

ماظؾفـةمأوماظقزراءمذبؾسمأوماىؿفقرؼة

م.ماٌكؿصةماظربٌاغقة

معشروساتمتؼدؼؿمؼؿؿمبانمغرىمجاغؾـاموعـممممم

معـماظػلادمصقةوعؽاممبـعماًاصةماظؼقاغني
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)مماظؿشرؼعقةماظلؾطةمإديمعؾاذرةماهلقؽةمضؾؾ

ماظـقابمذبؾس معـمظؾقضتماخؿصاراموذظؽ(

مأومتعرضؾمضدماظؿـػقذؼةماظلؾطةموانمغاحقة،

م.ماظؿشرؼعقةماظلؾطةمإديمتؼدميفامسـممتؿـع

ماظرضابةمػقؽةمعـحمصؼدماٌصريماٌشرعمأعاممممم

ماظؼصقرمأدؾابمحبثميفماالخؿصاصماإلدارؼة

مسـماظؽشػمذظؽميفممبامواإلغؿاجمظعؿؾاميف

ماظيتمواٌادؼةمواظػـقةماإلدارؼةماظـظؿمسققب

مواضرتاحماظعاعةمظألجفزةماٌـؿظؿماظلريمتعرضؾ

ميفماظرضابةمتؽقنموػـام،(77)تالصقفامودائؾ

مػقماظرئقللمػدصفامأنمإذماظصققحمغطاضفا

محقثمعـماإلداريماىفازمصاسؾقةمسؾكماظعؿؾ

مترذقدػاوماإلدارؼةماظـظؿمترضقة معامودد،

مػقؽةمدورمجيعؾمعاموػقمثغراتمعـمبفامؼقجد

ماجيابقًامدورًاماياظةمػذهميفماإلدارؼةماظرضابة

م.(78)مدؾؾقًاموظقس

ممثاظـا مسـمظؾؽشػمتـظقؿقةمظقائحمإصدار:

مماٌاظقةماٌصاحل مبإصدارماهلقؽةمدبؿصمطؿا:

مشريماظؽلبمظؼقاسدموصؼًامعؾزعةمتـظقؿقةمظقائح

ماٌشروع مايؽقعةمعقزػلمطؾارمعـمتؼؿضل،

م(79)ماٌاظقةمعصايفؿمسـمباظؽشػ محددموضد،

مسـمباظؽشػماٌشؿقظنيماألذكاصماظؼاغقن

ماسؿربماظؼاغقنمأنمطؿام،(80)ماٌاظقةمعصايفؿ

مأوماٌؽؾػمأعقالميفمزؼادةمطؾمعشروعمشريمطلؾا

مععمتؿـادبموالمأوالدةمأومزوجؿفمأعقال

موظؾفقؽة،م(81)مذظؽمخالفمؼـؾتمملمعامعقارده

موسؾكماظؿقؼقؼمضاضلمإديماألعرمرصعمذظؽمسـد

معصادرمؼـؾتمبانمتؽؾقػفماظؿقؼقؼمضاضل

(م90)مسـمتؼؾمالمعدةمخاللمألعقاظفمعشروسة

مإثؾاتمسـمدبؾػفمأومسفزةمحاظةمويف،م(82)ؼقعا

ماظؼاغقنمحددمصؼدمأعقاظفمعصادرمعشروسقة

مٌؾؾغماٌلاوؼةماظغراعةمأومايؾسمسؼقبة

مػاتنيمإحدىمأوماٌشروعمشريماظؽلب

مشريماظؽلبممبصادرةمايؽؿمععماظعؼقبؿني

ماٌشروع ماظؼقاغنيمسؾقةمتـصمسؿامصضال،

م.م(83)مسؼقباتمعـماألخرى

مادؿؾؿتماظـزاػةمػقؽةمبانموؼالحظمممم

م1535) -2004مظألسقامماٌاظقةمظؾذعةمطشػا(

م1975)وم2005 م2552)موم2006مظعام( مظعام(

م8045)وم2008مظؾعام(3173)وم2007 مظؾعام(

م9510)وم2009 م(84)م2010مظؾعام( مػذامصػل،

م111)مدقىمؼؼدممملماظعام مأصؾمعـمغائؾا(

موغائؾقفماىؿفقرؼةمرئقسمأعا،مغائؾا(م325)

محؿكماٌاظقةممبصايفؿمطشػًامؼؼدعقامصؾؿ

مرئقسمدبؾػم2010ماظعاممويفم،2009سام

ماظعامميفماعا،م(85)اظؽشػمتؼدؼؿمسـماىؿفقرؼة
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مسرئقمتؼدؼؿمسـمأسؾـتماهلقؽةمصانم2011

موان،ماٌاظقةماٌصاحلمطشػموغائؾقفماىؿفقرؼة

م80)ادؿؾؿتماهلقؽة ماٌصاحلمطشقصاتمعـ%(

موعـماٌلؿؼؾةمواهلقؽاتماظقزراءمجملؾسماٌاظقة

م.م(86)وزؼرمبدرجةمػؿ

موغائؾقفماظقزراءمرئقسمإديمباظـلؾةمأعاممممم

مظؿؼدؼؿماالدؿفابةمغلؾةمبؾغتمصؼدمواظقزراء

م100ماٌاظقةماٌصاحلمطشػ مظألسقام%

م.(87)م2010و2009

متؼارؼرمتؼدؼؿمعؿابعةماظقضاؼةمدائرةموتؿقديممممم

معـمواظؿأطدمظؾؿؽؾػني،ماٌاظقةماظذعؿمسـماظؽشػ

مسدممحاظةمويف،ماٌـؾؿةماٌعؾقعاتمودالعةمصقة

مصاغفماٌاظقةماظذعةمسـماظؽشػمتؼارؼرمتؼدؼؿ

مسـماإلؼؼافمأوماظغراعاتمصرضمظؾفقؽةمحيؼ

م.ظؾؿؿؿـعنيماظعؿؾ

ماهلقؽةمبانمغرىمأومغلؿعمملمإغـامبقدمممم

متؼدؼؿمسـماٌؿؿـعنيمعـمأؼًاماظعؿؾمسـمأوضػت

مظؾؿلؤوظنيموباألخصماٌاظقةماظذعةمطشػ

ماظؿؼرؼرموحلبمغالحظمحقثماظدوظةميفماظؽؾار

ماظلؾطةمأسضاءمبانماظـزاػةمهلقؽةماظلـقي

،مغائؾا(م111)مدقىمعـفؿمؼؼدممملماظؿشرؼعقة

مواألذكاصمنياٌلؤوظمعـماظؽـريمسـمصضال

م.األعرمؼشؿؾفؿماظذؼـ

ماضؿصرمضدماٌشرعمبانمغرىمإغـامطؿاممممم

مسؾكماٌاظقةماٌصاحلمطشػمبؿؼدؼؿماٌشؿقظني

م.ممشريػامدونمربددةمصؽات

ماظؽلبمضاغقنمأنمإظقفماإلذارةمودرمومماممممم

(م15)مرضؿماظشعبمحلابمسؾكماٌشروعمشري

م–مػذامظؽمأؼـمعـمضاغقنم–ماٌلؿكم1958مظلـة

مواظقزراءماظقزاراتمرؤداءمعـفم1/مميفمأظزممدض

معقزػموطؾ،مواظشررةماىقشموضؾاطمواظؼضاة

مؼؼدممأنمساعةمخبدعةمعؽؾػمأومعلؿكدممأو

ماغؿكابفمأومتعققـفمتارؼخمعـمذفرؼـمخالل

موأوالدهمزوجةموذعةماٌاظقةمذعؿفمسـمإضرارًا

متؼدممعـمسؾكمرجعلمبأثرمدرىمواظذي،ماظؼصر

ماظلابؼماٌؾؽلمالطاظؾمعقزػلموسؾكمذطرػؿ

موضتماًدعةميفماٌقجقدؼـماًاصةمواًزؼـة

ماألولمبعدمترطقػاماظذؼـمأوماظؼاغقنمبفذاماظعؿؾ

م.م(88)1939مأؼؾقلمعـ

ماظؼاغقنمتعدؼؾمؼؿؿمبانمغرىمجاغؾـاموعـممممم

مواظعلؽرؼنيماٌدغقنيماٌقزػنيمذيقعمظقشؿؾ

ماٌعقـنيماظداخؾلماألعـموضقىماىقشمعـ

مطؾمغفاؼةماظؿؼرؼرمؼؼدممأنمسؾكمواٌـؿكؾني

مربادؾةمسؾكمواظؿأطقدماظؿشدؼدمؼؿؿموانمدـة،

ماٌاظقةماٌصاحلمطشػمتؼدؼؿمسـمميؿـعمعـ

م.بفماًاص
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مألجفزةمؼعطلمصؾؿماٌصري،ماٌشرعمأعامممممم

مواٌقزػنيماٌلؤوظنيمبإظزامماالخؿصاصماظرضابة

مسـمباظؽشػماظدوظةمأجفزةميفماظعاعؾني

مماظلعقديماٌشرعمصعؾمفوعـؾم،ماٌاظقةمعصايفؿ

ممرابعا مماظلؾقكمالئقةمإصدار: معـموتعد:

مػقؽةمظرئقسماألدادقةماالخؿصاصات

م(89)اظـزاػة ماهلقؽةميفماظقضاؼةمدائرةمتؼقممإذ،

ماهلقؽةمرئقسمسؾكموتعرضماظالئقةمبإسداد

م.إلصدارػا

(م1)رضؿماظؿعؾقؿاتماهلقؽةمأصدرتموضدممممم

م7)ماظػؼرةمإديمباالدؿـادم2005مظلـة مـع(

م4)ماظؼلؿ مباألعرماٌؾقؼماظـظاعلماظؼاغقنمعـ(

م1/مميفمأظزعتمواظيتماٌؾغكم2004مظلـةم55

ماظعاممواظؼطاعماظدوظةمدوائرميفمعقزػمطؾمعـف

ماظلؾقكمضقاسدمسؾكمباظؿقضقعماٌكؿؾطمواظؼطاع

موطذظؽماظؿعقنيمذروطمعـمذررًامواسؿؾارػا

م.(90)ماًدعةميفمظؾؿلؿؿرؼـ

(م1)مرضؿمؿعؾقؿاتاظمبانمغالحظمأغفمبقدممممم

مضاغقنمأنمحقثمجبدؼدمتأتمملم2005مظلـة

(م14)مرضؿماظعاممواظؼطاعماظدوظةمعقزػلماغضؾاط

مػذهمذيقعمسؾكمغصمضدماٌعدلم1991مظلـة

م.مماالظؿزاعات

مسؾكماظؼضاءميفمؼلاػؿمسؿؾمبأيماظؼقام:ممخاعلا

ماظرضابةمخاللمعـموذظؽ:ممعـةمواظقضاؼةماظػلاد

مباظؿعاونماظػلادمةوعؽاصقماظعاعةماألعقالمسؾك

،ماظعؿقعقنيمواٌػؿشنيماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمعع

موأسؿالمضراراتمضاغقغقةماٌراضؾةموتشؿؾ

مظؾرضابةماًاضعةمواهلقؽاتمواظدوائرماظقزارات

ماإلدارةمأسؿالمواغؿظاممغزاػؿفاموعدى

ماظرضابةمتؽقنمأنموسؾكم،(91)موعالئؿؿفا

م.م(92)ماهلقؽةمأػدافمظؿقؼقؼموضرورؼةمعـادؾة

ماهلقؽاتمضقاغنيمبانمؼالحظماغفمبقدمممم

مسـماظؽشػمصالحقةمأسطؿفاماظرضابقة

ماإلداراتمعقزػلمضؾؾمعـمتؼعماظيتماٌكاظػات

مبصقرةمصقفامواظؿقؼقؼموشريػامايؽقعقة

ماألخرىمسـمعـػصؾة مسؿالمػذامؼعؿربموضد،

ماظـظرؼةماظـاحقةمعـموعؼؾقالمصقققا مواغف،

،مقةايؽقعماىفاتمصاسؾقةمضؿانمإديمؼؤدي

مؼؤديمذظؽمأنمإديمؼشريماظعؿؾلماظقاضعمأنمإال

،مايؽقعةميفماإلدارؼةماىفاتمسؿؾمسرضؾةمإدي

متؾؽمتؼقممصؼدماالخؿصاصاتميفمواالزدواجقة

مواٌعؾقعاتماألوظقاتمبطؾبماظرضابقةماألجفزة

مبقـفامتـلقؼموجقدمبدونماٌقضقعمغػسمسـ

معـمصالبدمظذا،ماألخرىماظرضابقةماألجفزةموبني
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مبضرورةماٌؿعؾؼةمظؾـصقصماألجفزةمؾؽتمتػعقؾ

م.ماظرضابقةماألجفزةمبنيمواظؿـلقؼماظؿعاون

 اظـاغلماظػرع

ماظـزاػةمػقؽةمصالحقات

ماظلؾطاتمعـماظعدؼدماهلقؽةماٌشرعمعـحممممم

ميفمسؿؾفامأداءمعـممتؽـفاماظيتمواظصالحقات

مواٌؤدلاتماظدوائرمسؾكماظرضابةمذبال

مإلدارياماظػلادمحاالتمالطؿشافماظؿـػقذؼة

معرتؽبمإحاظةمثؿمصقفا،مواظؿقؼقؼمواٌاظل

متؾؽموعـماٌكؿصةماحملاطؿمإديماىرمية

م:ؼؾلمعاماظصالحقات

مأوال مودائؾمادؿكداممصالحقةماهلقؽةمعـح:

مواآلالتماألجفزةموادؿكدامماظعؾؿلماظؿؼدم

ماألدظةموذيعماظؿقريمبأعقرماًاصة

مبؿقصريماهلقؽةمرئقسمأظزعتمإذمواظؿقؼقؼ،

ماهلقؽةمعقزاغقةمعـمواظقدائؾمزعاتاٌلؿؾمتؾؽ

مسـماظؽشػمعقدانميفمادؿكداعفامؼؿؿمظؽل

م.مم(93)موعؽاصقؿفاماظػلادمجرائؿ

ماظـزاػةمػقؽةمرئقسمظلانموسؾكماغفمبقدمممم

ماهلقؽةمبانمبنيماظذيماظعؽقؾلمرحقؿماظؼاضل

ماظؿؼدمموودائؾمأدواتمتقصرمسدممعـمتعاغل

مضدرةمعـمحدماظذيمواظؿقريمظؾرضابةماظؿؼين

معؽاصقةميفمبقاجؾاتفؿماظؼقامميفماهلقؽةمؼؼلرب

ماظػلاد مادؿقدثتمضدماهلقؽةمصانمذظؽموعع،

ماظؽذبمطشػمذعؾةموعـفاماظشعبمعـمسدد

متشؽقالتمضؿـماًاصةماظعؿؾقاتموذعؾة

ماظػلادمجرائؿمعرتؽيبمالنموذظؽماهلقؽة،

ميفمعؿطقرةمسؾؿقةمودائؾمؼلؿكدعقنمأصؾققا

مواظيتماظػلادمجرائؿموعـفاماىرائؿمارتؽاب

م.م(94)ماظؿؼؾقدؼةمباظقدائؾمطشػفامؼصعب

متلؿكدعفاماظيتمايدؼـةماظقدائؾموعـمممممم

ماظؿلفقؾ)ماظػلادمجرائؿمطشػميفماهلقؽة

معامشاظؾاماظػلادمجرائؿمعرتؽيبمطقن(ماظصقتل

ماحملؿقلماهلاتػمأجفزةمؼلؿكدعقن

ماٌقباؼؾ) مجرائؿميفموخاصةماظصػؼةمإمتامميف(

م.م(95)ماظرذقة

ماظعراضلماٌشرعمأنمإظقفماإلذارةمدرومومماممممم

ماىزائقةماحملاطؿاتمأصقلمضاغقنميفمؼـصممل

م23)مرضؿ مجقازمسؾكماٌعدلم1971مظلـة(

موتلفقؾفاماٌؽاٌاتمعراضؾة ماظددؿقرمأنمإال،

محاظةميفمذظؽمأجازم2005مظعامماظدائؿماظعراضل

مضرارمسؾكمبـاءمأعـقةمأومضاغقغقةمضرورةموجقد

م(96)ضضائل ماٌصريماٌشرعمبفماخذمعاموػق،

ممبراضؾةماألعرماظؿقؼقؼمظؼاضلمأجازماظذي

موإجراءمواظالدؾؽقةماظلؾؽقةماٌؽاٌات

مإذامخاصمعؽانميفمجرتمألحادؼثماظؿلفقالت
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مذيقعمويف،مايؼقؼةمزفقرمإديمؼؤديمذظؽمطان

موعقاصؼةمعلؾبمضرارموجقدمعـمالبدماألحقال

م.م(97)اٌكؿصماظؼاضل

ماخذممبامراضلاظعمعشرسـامؼأخذمبانموغرىمممم

مإجراءمجقازمسؾكموؼـصماٌصريماٌشرعمبف

ماألعقرميفموظؽـماهلاتػقةماٌؽاٌاتمسؾكماٌراضؾة

موعـفامبشأغفاماظدظقؾمإجيادمؼصعبماظيت

مؼؿطؾبمعاموػقمواٌاظلماإلداريماظػلادمجرائؿ

ماحملاطؿاتمأصقلمضاغقنميفمتعدؼؾمإجراء

مغصمضدماياظلماظددؿقرمأنموظؽقن،ماىزائقة

م.مذظؽمقازجمسؾك

مسـماىرائؿمعـماظعدؼدماهلقؽةمطشػتموضدمممم

مبعدماظصقتقةماٌؽاٌاتمتلفقؾمررؼؼ

م.مم(98)اظؼضائلماإلذنمادؿقصال

ماظعاعةمواٌؤدلاتماظدوائرمذيقعمسؾك:ممثاغقا

موذيقعمواٌلؿـداتمباظقثائؼماهلقؽةمتزوؼد

مجيريماظيتمباظؼضقةماٌؿعؾؼةماألوظقات

مأظزمماٌشرعمأنمطؿا،مصقفاماظؿقؼقؼمأوماظؿقري

ماهلقؽةمععماظؿعاونمبضرورةماظدوائرمتؾؽ

ميفمعفاعفامأداءمعـمتؿؿؽـمظؽلموطقادرػا

م.(99)ماظػلادمورباربةمطشػ

مذظؽمشريمإديمؼشريماظعؿؾلماظقاضعمأنمبقدمممم

مؼداصعقنماظدوظةميفماٌلؤوظنيمعـماظؾعضمطقن

ماظرشؿمسؾكماهلقؽةمسؿؾموؼعقؼقنمأغصارػؿمسـ

مأطدهمعاموػق،م(100)صلادمضضاؼاميفمتقررفؿمعـ

ماظعؽقؾلمرحقؿماظؼاضلماظـزاػةمػقؽةمرئقس

مبادؿــاءماظػلادمضدمايربميفماظشرطاءمبان

مشريمأومصاسؾنيمشريمأومضعػاءمأعاماإلسالم

ماٌؾػمععماظؿعاعؾميفمجادؼـماومعؽرتثني

م.مم(101)مواهلقؽة

معـحمصؼدماٌصريماٌشرعمإديمباظـلؾةمأعامممم

ماظصالحقةمهػذماإلدارؼةماظرضابةمػقؽة مبؾ،

مايؼمأسطاػامبأنمذظؽمعـمأطـرمإديمذػب

مسؾكمحؿكمباإلرالع مؼعؿربماظيتماظؾقاغاتم

م(102)دريمبشؽؾمتداوهلا ماٌشرعمأنمطؿا،

مايؼمواظؿقؼقؼماظرضابةمػقؽةمأسطكماظلعقدي

معـمسؾقةماإلرالعمؼؾزممعامطؾمسؾكماإلرالعميف

مانازماجؾمعـمواٌلؿـداتماألوراق

م.(103)اظؿقؼقؼ

معـمأوالمفم15/ممبانمظـامتؾنيمتؼدمممماوممممم

ماظدوائرمأظزعتم2011مظلـةم30مرضؿماظؼاغقن

مباظقثائؼماهلقؽةمبؿزوؼدماظدوظةموعؤدلات

مباظؼضقةماٌؿعؾؼةمواٌلؿـدات مععفامواظؿعاون،

مواجؾاتفامأداءمعـمظؿؿؿؽـ مملماظؼاغقنمأنمإال،

ماظدوائرماعؿـاعمحاظةميفماىزاءمػقمعامؼؾني

مبؿؾؽماهلقؽةمتزوؼدمسـملاتواٌؤدمايؽقعقة
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مؼؿؿمأنمبضرورةمغرىمظذا،مواٌلؿـداتماظقثائؼ

مسـماالعؿـاعمأنمسؾكمواظـصماظؼاغقنمتعدؼؾ

موسدممواٌلؿـداتمباظقثائؼماهلقؽةمتزوؼد

مسؾقفامؼعاضبمجرميةمؼعدمععفاماظؿعاون

ميفماٌصريماٌشرعمصعؾمعـؾؿا،متأدؼؾقًاماٌكاظػ

م54مرضؿمرؼةاإلداماظرضابةمتـظقؿمضاغقنمعـم7/م

م.(104)م1964مظلـة

مضاضلمإذرافموهتماهلقؽةمحملؼؼل:ممثاظـا

مبايضقرماٌؿفؿمتؽؾقػمصالحقةماظؿقؼقؼ

ماًرباءموغدبماظشفقدمإديمواالدؿؿاع

مأدقةماظعالضةموذويماٌؿفؿموادؿفقاب

م(105)ماحملاطؿميفماحملؼؼنيمبأضراغفؿ موطذظؽ،

ماظرضابةمهلقؽةمايؼمأسطكماٌصريماٌشرعمصأن

مألخذمضرورةمترىمعـمبادؿدساءمؼةاإلدار

ماظقؿنيمحؾػمشريمعـموادؿفقابفؿمأضقاهلؿ

م.(106)

ماًامتة

مجقاغبمادؿعراضمعـماغؿفقـامانمبعدمممم

ماظـؿائجمعـمذبؿقسةماديمتقصؾـامصؼدماظؾقث

م:باالتلمنؿؾفامواظؿقصقات

مماظـؿائج:ماوال

ماظؿقؼقؼمإجراءمصالحقةماظدؼقانمعـح .1

مؼؿؿماظيتماٌاظقةماٌكاظػاتميفماإلداري

مالماظيتماىفاتميفمضؾؾفمعـماطؿشاصفا

مإذامأوماظعاممظؾؿػؿشمعؽؿبمصقفامؼقجد

ماىفةميفماظعامماٌػؿشمعؽؿبمدبؾػ

معدةمخاللماظؿقؼقؼمإطؿالمسـماٌعـقة

م90) مضؾؾمعـمإذعارهمتارؼخمعـمؼقعا(

م.اظدؼقان

ماالخؿصاصماٌاظقةماظرضابةمدؼقانممماردة .2

مأسؿالمسؾكمصؼطماظالحؼةماظرضابةمبإجراء

ماًاضعةمواىفاتماظؿـػقذؼةماظلؾطة

 .ظرضابؿف

مرضابلمطففازماظـزاػةمػقؽةمإغشاءممت .3

مباالدؿعاغةماالخؿصاصموعـقفامعلؿؼؾ

مباظؿقريمظؾؼقامماىزائقةمباإلجراءات

ماٌاظلماظػلادمضضاؼاميفماىـائلمواظؿقؼقؼ

مسؾكماخؿصاصفاموترجقحمواإلداري،

ماخؿارتمعامإذاماألخرىماىفاتمبؼقة

 .مذظؽمقؽةاهل

ميفمؼؼؿصرماٌلؿؼؾةماظرضابةمأجفزةمدور .4

مواإلدارؼةماٌاظقةماٌكاظػاتمسـماظؽشػ

مصقفامواظؿقؼقؼماىـائقةمواىرائؿ

ماحملاطؿمإديمعرتؽؾقفامإلحاظةممتفقدًا

ماٌكؿصة مإصدارمدؾطةمهلامصؾقس،
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مأغفؿمثؾتماظذؼـماٌقزػنيمحبؼماألحؽام

 .مماٌكاظػاتمتؾؽمبارتؽابمضاعقا

ماخؿصاصاتميفموتعارضمخؾتداموجقد .5

ماظعراقميفماٌلؿؼؾةماظرضابةمأجفزةمبعض

 ماالزدواجقةماديمؼؤديممما

مسـماظصادرةماظؿـظقؿقةماظالئقةمأخضعت .6

ماظـزاػةمػقؽةموضاغقنم،ماظـزاػةمػقؽة

مربددةمصؽاتم2011مظلـةم30مرضؿ

مأنمععماٌاظقةمعصايفؿمسـمباظؽشػ

مايؽقعقةمواٌؤدلاتماألجفزةميفماظػلاد

 .مصؼطماظػؽاتمبفذهمربصقرامقنؼؽمال

مماظؿقصقات:ممثاغقا

مبإجراءماظؼقاممصالحقةماظدؼقانمعـحمضرورة.1

ماىفاتمسؾكمواظالحؼةماظلابؼةماظرضابة

مسؾكماألعرمتعؾقؼمدونموعـمظرضابؿةماًاضعة

م.ععقـةمجفةمعقاصؼة

م2 ميفماظداخؾةماىرائؿميفماظـظرمجعؾ.

موظقسموجقبقًاماظـزاػةمػقؽةماخؿصاص

مؼؤديمطقغف،مذظؽمأرادتمػلمعامإذامًااخؿقارؼ

ماألخرىماىفاتمسؾكمواالسؿؿادماالتؽالمإدي

مماالخؿصاصاتممماردةميف مسؾكمغؼرتحمظذا،

مػقؽةمضاغقنمعـمثاغقامفم11/ممتعدؼؾمعشرسـا

م30)مرضؿماظـزاػة موجعؾم2011مظلـة(

ماظـزاػةمهلقؽةماظؿقؼقؼميفماالخؿصاص

م.مموجقبل

م3 ماٌشرعمسؾكمغؼرتح. ماجعةعرمبضرورةم

ماألجفزةمسؿؾمهؽؿماظيتماظؿشرؼعات

مواظؿداخؾماظؿعارضمإزاظةماجؾمعـماظرضابقة

ماظرضابقةماألجفزةمطػاءةمظرصعماالخؿصاصاتميف

م.ممدريػاموحلـ

ماظدائؿنيماٌقزػنيمذيقعممشقلمؼؿؿمأن .4

مسـمباظؽشػمواظعؼقدمواظعلؽرؼنيمواٌـؿكؾني

ماٌاظقةمعصايفؿ مضاغقنميفماٌشرعمصعؾمطؿا،

مرضؿماظشعبمحلابمسؾكماٌشروعمشريماظؽلب

م1958مظلـةم15 مأنماٌشرعمسؾكمغؼرتحمظذا،

ماًاصةماظؿـظقؿقةماظالئقةمتعدؼؾمؼؿؿ

مػقؽةموضاغقنماٌاظقةماٌصاحلمسـمباظؽشػ

ماظػلادمطقنماظػؽاتمذيقعمتشؿؾموانماظـزاػة

م.دقاػامدونمععقـةمصؽةمسؾكمؼؼؿصرمال

 

ماٌصادر

ماظؽؿب:ماوال
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ماٌطؾقســاتمدار،ماظعاعــةماإلدارةمأصــقل،مذـققامماظعزؼــزمسؾــدمإبــراػقؿ.دمذـققا،ممزاظعزؼــمسؾــدمابـراػقؿم .1

 .1993ماإلدؽـدرؼة،ماىاععقة

ماالوضـاف،ممعؼارغة،عطؾعـةمماظعراضل،درادةماظؿشرؼعميفماظعاعةماٌؤدلاتمسؾكماظرضابة،ماهلرعزيمحؾقب .2

 .1970مبغداد،

،ماٌعــارفمعـشــأة،مفالطقةواالدــؿماإلغؿاجقــةماظعاعــةماٌؤدلــاتمسؾــكماظرضابــة،مػقؽــؾمخؾقــؾ.د .3

 .1971االدؽـدرؼف،

،مظؾعؾقمماظدطؿقرمدار،مظؾؿؽاصقةمادرتاتقفلمعدخؾمواٌاظلماإلداريماظػلادمزاػرة،ممسؾقدمربؿدمدامل.مد .4

 .2011م،2ط،مبغداد

ماٌعاصـرةممواظـظؿماإلدالعقةماظشرؼعةميفماإلدارةمأسؿالمسؾكم،اظرضابةماحملاعلمايؽقؿماٌـعؿمسؾدمدعقد.دم .5

 .1976م،1،طم،اظؼاػرةماظعربلمظػؽرامدارم،

ماظؼـاػرةم،ماظعربـلمماظػؽـرممدار،ممعؼارغـةممدرادـةم،ماإلداريماظؼـاغقنممعؾـادئم،ماظطؿـاويممربؿـدممدؾقؿان.مد .6

،1977. 

 .م2000،ماظؼاػرةم،ماظعربقةماظـفضةمعؼارغة،دارمدرادةماٌلؿؼؾةماإلدارؼةمحـػل،اظلؾطاتمسؾداهلل.د .7

ماظعؾـؿممدار،ماظلـعقدؼةممواظؿفربـةممواٌعاصـرمماإلدالعلماٌـظقرماإلدارؼةماظرضابة،ماظضققانماظرريـمسؾد.د .8

 .ػـ1414،م1طمجدة،،واظـشرمظؾطؾاسة

 .مرؾعمدـةمغشر،بدونمدارماظػلاد،بدونمعؽاصقةميفمواظؼضاءماظؼاغقنمدور،ماٌقدقيمروضانمداملماظؼاضل .9

،مواظؿقزؼـعممظؾـشـرممؼرقؼـممدار،ماظلـعقدؼةمماظعربقـةمماٌؿؾؽـةمميفماٌاظقةماظرضابة،ماظشرؼػمسؾداهللمبـمربؿد .11

 .م2001،مم2ط،ماظرؼاض

،ماإلدـؽـدرؼةم،ماٌعـارفممعـشأة،موضضاءمصؼفاماإلدارؼةمواظرضابةماظعامماالدساء،مرضقانمعصطػك .11

 .رؾعمدـةمبدون

 

مواالرارؼحماظردائؾ:مثاغقا

،ممعاجلؿريمرداظة،ممعؼارغةمدرادة،ماظعاعةماظقزقػةميفماإلداريماظؿقؼقؼ،مماظربقعلماريدمربؿقدماريد .1

 .2003،مماٌقصؾمجاععة،مماظؼاغقنمقةطؾ

ماظػلـادممضضـاؼامميفمواظؿقؼقـؼمماظؿقـريمميفماظـزاػـةممػقؽةماخؿصاص،ماظػؿالويمغصقػمصاحبممغازؿماذبد .2

 2010مبابؾ،مجاععةماظؼاغقن،معاجلؿري،طؾقةمايؽقعل،رداظة
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مردـاظةم،مظعراضـلماماظؼـاغقنمميفماظعاعـةمماٌقازغـةممتـػقذمسؾكماٌاظقةماظرضابة،مماظزػاويمعريزامسدغانمدريوان .3

 .2008،ماربقؾ،ماظدؼـمصالحمجاععة،معاجلؿري

،ماظعـراقمميفماإلداريماظػلـادممزاػرةمعؽاصقةميفماظعاعةماظلؾطاتمدور،مماظلاسديمذؾقبماظؽازؿمسؾدمصؾاح .4

 .2008،مبغدادمجاععة،ماظؼاغقنمطؾقة،مدطؿقراهمأرروحة

مردـاظةم،مظؾدوظـةمماظعاعـةمماٌقازغـةممذتـػقـممسؾـكمماٌلؿؼؾةماهلقؽاتمرضابة،ماىؿقؾلمانادمريدماظلؿارمسؾد .5

 .2004،ماظـفرؼـمجاععة،مايؼققمطؾقة،معاجلؿري

مظـقـؾممحبث،مماٌؽؿشػةمباٌكاظػاتماظؿقؼقؼمإجراءميفماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمدور،مربؿقدمربؿدماظدؼـمسز .6

،ممبغـدادمم،ماظؼـاغقغقنيممظؾؿقادـؾنيمماظعربـلمماٌعفـدمميفماألعـاءمػقؽةمإديمعؼدمماظؼاغقغقةماحملادؾةمذفادة

2009. 

مأرروحـةم،معؼارغـةممدرادـةم،ماظعـراقمميفموتطؾقؼـفمماظعـاممماٌػـؿشممغظـامم،ماظزٌـلممإبراػقؿمعصطػكمطالوؼش .7

 .2006،مبغداد،ماظـفرؼـمجاععة،مايؼققمطؾقة،مدطؿقراه

مدبؾـقمممحبـثمماٌاظقـة،مماظرضابـةممدؼقانميفموعؿابعؿفامتطقؼرػامودؾؾماظرضابةمتؼارؼرم،مدؾؿانمطارعمربلـ .8

 .م1986مبغداد،مجاععةمواالضؿصاد،مالدارةامطؾقةمساظل،

 واٌؼاالتماظؾققث:مثاظـا

ماظرضابةمذبؾةم،ماظعراقمىؿفقرؼةماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمسـمعقجزةمغؾذةم،مايدؼـلمخؾػمربؿدمجادؿ .1

 .مم1997م،م31ماظعددم،مسشرمايادؼةماظلـةم،ماٌاظقة

مايؾـلمماحملؼؼمذبؾةماظعراق،ميفمظـزاػةامهلقؽةماىـائلماالخؿصاص،مموآخرونمإبراػقؿمإمساسقؾمربؿد .2

 2010ماالول،ماظـاغقة،اظعددماظلـةمواظلقادقة،ماظؼاغقغقةمظؾعؾقم

مواظؼقاغنيماظدداتري:مرابعا

 .اظـاصذم2005مظلـةماظدائؿماظعراضلماظددؿقر -1

 .اٌؾغكم2004ممظلـةماالغؿؼاظقةمظؾؿرحؾةماظعراضقةماظدوظةمإدارةمضاغقنم -2

 .اظـاصذم2011مظلـةم31مرضؿمةاٌاظقماظرضابةمدؼقانمضاغقن -3

 .1990مظلـةم1مرضؿماٌاظقةماظرضابةمظدؼقانماظداخؾلماظـظام -4

 .اظـاصذماٌعدلم1971ظلـةم23مرضؿماىزائقةماحملاطؿاتمأصقلمضاغقن -5

 .اظـاصذم2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقن -6

 2005مظلـة(م1)مرضؿماٌكؿؾطماظؼطاعموعـؿليبماظدوظةممبقزػلماًاصةماظلؾقكمضقاسدمتعؾقؿات -7

 2010مظلـةماظـزاػةمهلقؽةماظلـقيماظؿؼرؼرمعؾكص -8
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 .اظػلادمعزاسؿمادؿالممإجراءاتمتعؾقؿات -9

 .اٌعدلم1988مظلـةم144مرضؿماٌصريمظؾؿقادؾاتماٌرطزيماىفازمضاغقنم -11

 .مػـ1391مظلـةم9/ممرضؿماظؿـػقذؼةموظقائقفماظلعقديماظعاعةماٌراضؾةمدؼقانمضاغقنم -11

 .اظـاصذم1964مظلـةم54مرضؿماٌصريمماإلدارؼةمةاظرضابمتـظقؿمضاغقنم -12

 .مػـ1391مظعامماظلعقديماٌقزػنيمتأدؼبمغظام -13

ماظدوظقةماٌعؾقعاتمذؾؽة:مخاعلا

http://www.7ail.net/news,4119.htmlم.1 2011/مم9/مم12مزؼارةماخرم  

.http:// www. Nazaha. Ip / bodyم.2 12/9/2011ماظـزاػةمهلقؽةماالظؽرتوغلماٌقضعمؼـظرم  

ماظؼرارات:داددا

م.م2006/مجزائقةمػقؽة/5845ماظرضؿماالهادؼةماظؿؿققزمربؽؿةمضرار .1

http://www.7ail.net/news-4119.html
http://www.7ail.net/news-4119.html
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ماهلقاعش

                                                           
مودؼـقانمماظعراضـل،مماٌرطـزيمماظؾــؽممعـمطؾمؼعدم-أوالمسؾكم2005مظلـةماظعراضلماظددؿقرمعـ(م103)ماٌادةمغصتم(1)

مدؼـقانمموؼـرتؾطم....ممثاغقـام.ممعـفـاممةػقؽمطؾمسؿؾماظؼاغقنموؼـظؿموإدارؼا،معاظقامعلؿؼؾةمػقؽات...مماٌاظقة،ماظرضابة

 .ماظـقابممبفؾسمواالتصاالتماإلسالمموػقؽةماٌاظقةماظرضابة

ماالوضـاف،ممعطؾعـةممعؼارغة،ماظعراضل،درادةماظؿشرؼعميفماظعاعةماٌؤدلاتمسؾكماظرضابة،ماهلرعزيمحؾقبمؼـظرم(2)

 222ص،1970مبغداد،

ماٌاظقـةمماظرضابـةممذبؾةم،ماظعراقمىؿفقرؼةماٌاظقةمضابةاظرمدؼقانمسـمعقجزةمغؾذةم،مايدؼـلمخؾػمربؿدمجادؿم(3)

ماٌلـؿؼؾةمماهلقؽاتمرضابة،ماىؿقؾلمانادمريدماظلؿارمسؾدم;م68صم،م1997م،م31ماظعددم،مسشرمايادؼةماظلـةم،

 103،صم2004،ماظـفرؼـمجاععة،مايؼققمطؾقة،معاجلؿريمرداظة،مظؾدوظةماظعاعةماٌقازغةمتـػقذمسؾك

 23/2/1927ميف(م515)مباظعددماظعراضقةماظقضائعمجرؼدةميفماظؼاغقنمغشرم(4)

 27/2/1968ميف(م1561)مباظعددماظعراضقةماظقضائعمجرؼدةميفماظؼاغقنمغشرم(5)

 15/12/1980ميف(م2807)مباظعددماظعراضقةماظقضائعمجرؼدةميفماظؼاغقنمغشرم(6)

 5/2/1990ميف(م3293)مباظعددماظعراضقةماظقضائعمجرؼدةميفماظؼاغقنمغشرم(7)

 م14/11/2011ميف(م4217)مباظعددماظعراضقةماظقضائعمجرؼدةميفمغشرم(8)

 م2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـ(م5)ماٌادةمؼـظرم(9)

 2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـم،ثاظـامثاغقاماظػؼرة(م22)ماٌادةمؼـظرم(10)

 2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـمأ،بم،أوالماظػؼرة(م22)ماٌادةمؼـظرم(11)

 2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـمخاعلاماظػؼرة(م23)ماٌادةمؼـظرم(12)

 1990مظلـةم1مرضؿماٌاظقةماظرضابةمظدؼقانماظداخؾلماظـظاممعـ(م8)اٌادةمؼـظرم(13)

 م2011مظلـةم31مرضؿمٌاظقةاماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـ(م14)ماٌادةمؼـظرم(14)

 م2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـ(م18)ماٌادةمؼـظر(15)

 م1990مظلـةم1مرضؿماٌاظقةماظرضابةمظدؼقانماظداخؾلماظـظاممعـماوالماظػؼرة(م14)ماٌادةمؼـظرم(16)

محبـثمماٌاظقـة،مماظرضابـةممدؼقانميفموعؿابعؿفامتطقؼرػامودؾؾماظرضابةمتؼارؼرم،مدؾؿانمطارعمربلـمؼـظرمظؾؿزؼدم(17)

ماىؿقؾل،مانادمريدماظلؿارمسؾدمبعدػا;موعام55صم،1986مبغداد،مجاععةمواالضؿصاد،ماالدارةمطؾقةمساظل،مدبؾقم

 .بعدػاموعا142صمدابؼ،معصدر

 م2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـماوالماظػؼرة(م28)ماٌادةمؼـظرم(18)
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 م2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـمثاغقا،ثاظـاماظػؼرة(م28)ماٌادةمؼـظرم(19)

مردـاظةم،ماظعراضـلمماظؼـاغقنمميفماظعاعـةمماٌقازغـةممتـػقذمسؾكماٌاظقةماظرضابة،مماظزػاويمعريزامسدغانمدريوانمؼـظرم(20)

 118ص،2008،ماربقؾ،ماظدؼـمصالحمجاععة،معاجلؿري

 م2004مآذارميفم3981مباظعددماظعراضقةماظقضائعمجرؼدةميفمغشرم(21)

)ممسؾـكممغصماظذيمايؽؿمذبؾسمسـماظصادرم2004مظلـةم55مباألعرماٌؾقؼماظـظاعلماظؼاغقنمعـ(م1)ماظؼلؿمؼـظرم(22)

مضـقاغنيممتطؾقـؼممسؾـكمماظؼـدرةممظـدؼفاممصعالمعلؿؼؾةمػقؽةمبإغشاءمواظشػافماظـزؼفمايؽؿماظـظاعلماظؼاغقنمػذامؼشفع

 ....(.مظعاعةاماًدعةموععاؼريماظػلادمعؽاصقة

 2004مظلـةماالغؿؼاظقةمظؾؿرحؾةماظعراضقةماظدوظةمإدارةمضاغقنمعـ(م49)ماٌادةم(23)

 م2005مظعامماظدائؿماظعراضلماظددؿقرمعـ(م102)ماٌادةم(24)

،مدطؿـقراهممأرروحـةم،معؼارغـةممدرادـةم،ماظعراقميفموتطؾقؼفماظعامماٌػؿشمغظام،ماظزٌلمإبراػقؿمعصطػكمطالوؼشم(25)

 189،صم2006،مبغداد،ماظـفرؼـمجاععة،مايؼققمطؾقة

 
مؼؿـقديم)ممسؾـكمماٌعـدلمم1971ظلــةمم23مرضـؿمماىزائقةماحملاطؿاتمأصقلمضاغقنمعـ،مأ،ماظػؼرة(م51)ماٌادةمغصتم(26)

 (.اظؿقؼقؼمضضاةمإذرافمهتماحملؼؼقنموطذظؽماظؿقؼقؼمضاضلماالبؿدائلماظؿقؼقؼ

م3985مباظعـددمماظعراضقةماظقضائعمجرؼدةميفمغشرمواظذيم2004ظلـة(م100)مرضؿماألعرممبقجبماظػؼرةمػذهمأظغقتم(27)

 .م2004مظلـة

 0اٌؾغلم2004مظلـةم55مباألعرماٌؾقؼماظـظاعلماظؼاغقنمعـم1ماظػؼرة(م4)ماظؼلؿمؼـظرم(28)

مظرضابـةممدبضعمعلؿؼؾةمػقؽةماظـزاػةمػقؽة)مسؾكم2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـ(م2)ماٌادةمغصتم(29)

 (.مخيقظفمعـمأومرئقلفاموميـؾفاموإداريمعاظلموادؿؼاللمععـقؼةمذكصقةماهلماظـقاب،مذبؾس

 م2011ظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـمداددامخاعلا،مرابعا،ماظػؼرات(م3)اٌادةمؼـظرم(30)

 2011ظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـمثاظـام،مثاغقامأوال،ماظػؼرات(م4)ماٌادةمؼـظرم(31)

ماظلقادـةمموضـعم:اوال.مماهلقؽةمرئقسمؼؿقدي)ممسؾكم2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـم(6)اٌادةمغصتم(32)

ــة ـــؽةماظعاع ــامظؾفقـ ــةموضــؿانموإدارتف ــامتأدؼ ــامواجؾاتف ــاغقنمواحرتاعف ــا.مظؾؼ ــرتاح:ثاغق ــةماض ـــقؼةمماٌقازغ ماظل

معـقزػلمموتأدؼـبمموصصـؾممتعـقنيم:ثاظــام.ممظؾدوظـةمماظعاعةماٌقازغةمضؿـمظؿقحقدػاماٌاظقةموزارةمإديمظؾفقؽة،وإرداهلا

ـممظؾؽشػماظؿـظقؿقةماظالئقةمإصدار:مرابعا.مماظؼاغقنمإلحؽاممرؾؼاماهلقؽة مالئقـةممإصـدارم:خاعلـام.اٌاظقـةمماظـذعؿممسـ
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مأؼـةممومماردـةممعفـامممبـأيمماظؼقـامم:دـابعام.مماهلقؽـةممدوائـرممبؿشـؽقالتمماظـداخؾلمماظـظـامممإصـدارم:مداددا.مماظلؾقك

 م0االخرىماظـاصذةمظؼقاغنيامأوماظؼاغقنمسؾقفامؼـصمأخرىمصالحقات

 2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـم،ثاغقامأوالماظػؼرة(7)اٌادةمؼـظرم(33)

 2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـ(م8)اٌادةمؼـظرم(34)

 .م2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـ(م15)ماٌادةمؼـظرم(35)

 2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـماوالماظػؼرة(م15)ماٌادةمؼـظرم(36)

 .مم2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـ(م26)ماٌادةمؼـظرم(37)

 2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـ(م10)ماٌادةمؼـظرم(38)

ماٌطؾقسـاتممردا،ماظعاعـةمماإلدارةمأصـقلم،مذـققامماظعزؼـزممسؾـدممإبـراػقؿم.دمذققا،ماظعزؼزمسؾدمابراػقؿ.مدمؼـظرم(39)

 447،صم1993ماإلدؽـدرؼة،ماىاععقة

،مواظؿقزؼـعممظؾـشـرممرقؼـؼممدار،ماظلـعقدؼةمماظعربقـةمماٌؿؾؽةميفماٌاظقةماظرضابة،ماظشرؼػمسؾداهللمبـمربؿدمؼـظرم(40)

مواظؿفربةمواٌعاصرماإلدالعلماٌـظقرماإلدارؼةمماظرضابة،ماظضققانماظرريـمسؾد.دم;226صم،2001،مم2ط،ماظرؼاض

 216صمػـ،1414،م1طمجدة،،واظـشرمظؾطؾاسةماظعؾؿمدارم،اظلعقدؼة

 2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـ(م11)ماٌادةمؼـظرم(41)

مردـاظةم،ممعؼارغـةممدرادـةم،ماظعاعـةمماظقزقػـةمميفماإلداريماظؿقؼقؼ،مماظربقعلماريدمربؿقدماريد،مؼـظرمظؾؿزؼدم(42)

 .م2003،مماٌقصؾمجاععة،مماظؼاغقنمطؾقة،ممعاجلؿري

 2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـمخاعلاماظػؼرة(م28)ماٌادةمؼـظرم(43)

 ماٌعدلم1988مظلـةم144مرضؿمظؾؿقادؾاتماٌرطزيماىفازمضاغقنمعـم5ماٌادةمؼـظرم(44)

 1391مظلـةم9/ممرضؿماظؿـػقذؼةموظقائقفماظعاعةماٌراضؾةمدؼقانمضاغقنمعـم16ماٌادةمؼـظرم(45)

 م2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـماوالماظػؼرة(م13)ماٌادةمؼـظرم(46)

ماٌعاصـرةممواظــظؿمماإلدالعقةماظشرؼعةميفماإلدارةمأسؿالمسؾكم،اظرضابةماحملاعلمايؽقؿماٌـعؿمسؾدمدعقد.دمؼـظرم(47)

ماإلغؿاجقـةمماظعاعـةمماٌؤدلـاتممسؾكماظرضابة،مػقؽؾمخؾقؾ.دم;م352م،ص1976م،1،طم،اظؼاػرةماظعربلماظػؽرمدارم،

 281صم،1971االدؽـدرؼف،،ماٌعارفمعـشأة،مواالدؿفالطقة

 1391مظلـةم9/ممرضؿماظؿـػقذؼةموظقائقفماظعاعةماٌراضؾةمدؼقانمضاغقنمعـم10ماٌادةمؼـظرم(48)

 2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـمثاغقاماظػؼرة(م13)ماٌادةمؼـظرم(49)

 2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـمثاظـاماظػؼرة(م13)مادةاٌمؼـظرم(50)
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 2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـ(م14)ماٌادةمؼـظرم(51)

ـممؼطؾـبممأنماظـدؼقانممظـرئقسم)ممسؾـكمم2011مظلــةمم31مرضـؿمماٌاظقـةمماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـ(م15)اٌادةمغصتم(52) معـ

مؼطؾـبممأنموظـفمماظؿقؼقـؼممإديماٌكاظػةمسـماٌلؤولماٌقزػمإحاظة:مماوال:ممظؾرضابةماًاضعةمفةاىمرئقسمأوماظقزؼر

ماٌقزـػممتضـؿنيم:مثاظـا.ماٌاظقةماٌكاظػاتمسـمحؼققمعـمظؾدوظةمؼـشئمصقؿامماٌدغقةماظدسقىمإضاعة:مثاغقا.مؼدهمدقب

 (.مظؾرضابةماًاضعةماىفةمتؽؾدتفاماظيتماإلضرار

ــرم(53) ــةماٌلــؿؼؾةماإلدارؼــةمـػل،اظلــؾطاتحمسؾــداهلل.دمؼـظ ماظؼــاػرةم،ماظعربقــةماظـفضــةمعؼارغــة،دارمدراد

 201،ص2000،

 2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـ(م18)ماٌادةمؼـظرم(54)

 .2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـموثاظـاموثاغقاماوالماظػؼرات(م12)ماٌادةمؼـظرم(55)

مػـذاممإلشـراضممعاظقـةممزباظػـةممتعـدم)مسؾـكمم2011مظلــةمم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـ(م2)اٌادةمغصتم(56)

ماظعـاممماٌـالممػـدرممأومضقاعمإديماٌؤديمواظؿؼصريماإلػؿال:مثاغقا.مواظؿعؾقؿاتمواألغظؿةماظؼقاغنيمخرق:ماوال:ماظؼاغقن

ماظرضابـةممإلسؿـالمماظالزعـةممواظؾقاغـاتممواظقثـائؼممفالتاظلـممتؼـدؼؿممسـماالعؿـاع:ممثاظـا.ماظقرينمباالضؿصادمواألضرار

ماظـردمميفماظؿـأخريممأوماالعؿــاعم:مرابعـام.مخيقهلاماظيتماىفاتمأومظؾدؼقانمتقصريػامسدممأومعلؽفاماظقاجبمواظؿدضقؼ

 (.ماحملددةماٌدةمخاللموعالحظاتفمواسرتاضاتفماظدؼقانموعرادالتمتؼارؼرمسؾك

 2011مظلـةم31مرضؿماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمضاغقنمعـ(م17)ماٌادةمؼـظرم(57)

ماظػلـادممضضـاؼامميفمواظؿقؼقـؼمماظؿقـريمميفماظـزاػـةممػقؽةماخؿصاص،ماظػؿالويمغصقػمصاحبممغازؿماذبدمؼـظرم(58)

 62ص،م2010مبابؾ،مجاععةماظؼاغقن،معاجلؿري،طؾقةمايؽقعل،رداظة

ـمم30مرضـؿمماظؼـاغقنممحـددػاممواظـيتمماهلقؽةماخؿصاصميفمتدخؾماظيتماىرائؿم(59) ماٌكؾـةمماىـرائؿم/ممػـلمم2011مةظلـ

ماٌـصـقصمماىـرائؿممعـمجرميةموأؼةم،موزائػفؿمحدودماٌقزػنيموواوزمواالخؿالسماظرذقةموػلماظقزقػةمبقاجؾات

ـمم296وم293موم290مو276مو275مو234و233ماٌقادميفمسؾقفا م1969مظلــةمم111مرضـؿمماظعراضـلمماظعؼقبـاتممضـاغقنممعـ

م135ماٌـادةممعـم7و6و5ماظػؼراتميفمسؾقفاماٌـصقصماٌشددةماظظروفماحدمصقفامؼؿقاصرمأخرىموأؼةجرمية>م،ماٌعدل

 0بعدػاموعا63ص،مغػلفماٌصدر،ماظػؿالويمغصقػمصاحبممغازؿماذبد،مؼـظرمظؾؿزؼدم،ماظعؼقباتمضاغقنمعـ

 م2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـماوالماظػؼرة(م11)مواٌادةماوالماظػؼرة(م3)ماٌادةمؼـظرم(60)

 م2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـمثاغقاماظػؼرة(م11)اٌادةمؼـظرم(61)

 2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـماوالماظػؼرة(م14)اٌادةمؼـظرم(62)

 3ص،ماظػلادمعزاسؿمادؿالممإجراءاتمتعؾقؿاتمعـ(م21)ماظؾـدمؼـظرم(63)
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 2011مظلـةم30مرضؿمةاظـزاػمػقؽةمضاغقنمعـمثاغقاماظػؼرة(م14)اٌادةمؼـظرم(64)

 .اٌؾغكم2004ظلـةم55مباألعرماٌؾقؼماظـظاعلماظؼاغقنمعـم1ماظػؼرة(م4)ماظؼلؿمؼـظرم(65)

مرؾـعممدــةممغشـر،بدونممدارماظػلـاد،بدونممعؽاصقةميفمواظؼضاءماظؼاغقنمدور،ماٌقدقيمروضانمداملماظؼاضلمؼـظرم(66)

مظؾعؾقممايؾلماحملؼؼمذبؾةماظعراق،ميفماػةاظـزمهلقؽةماىـائلماالخؿصاص،مموآخرونمإمساسقؾمربؿدم،م135ص،

 231ص،م2010ماالول،ماظـاغقة،اظعددماظلـةمواظلقادقة،ماظؼاغقغقة

ـممانموجدمواٌداوظةماظؿدضقؼمظدى)ؼؾلممباماالهادؼةماظؿؿققزمربؽؿةمضضتم(67) مسؾـكمماغصـبمماظؿـدخؾممبطرؼـؼمماظطعـ

مانموجـدممواٌداوظـةمماظؿـدضقؼممعقضـعممدسقىاظـمماضـؾارةمموضـعمموظـدىمم،ماظؿؿققزؼةمبصػؿفامبابؾمجـاؼاتمربؽؿةمضرار

ماإلصراجماٌؿضؿـماظـزاػةمهؼقؼمضاضلمضرارمسؾكماظـزاػةمػقؽةمضؾؾمعـماٌؼدمماظطعـمردتمضدمبابؾمجـاؼاتمربؽؿة

مرضـؿمماالئؿالفمدؾطةمضرارمانمتالحظمانمدونمباظؼرارماظطعـمحؼمهلامظقسمجفةمعـمضدمماغفمأداسمسؾكماٌؿفؿنيمسـ

مضـرارممؼـظرم000باظػلادماٌؿعؾؼةماظؼضاؼاميفمررصاماهلقؽةماسؿربمضد(م4/1)اظؼلؿميفماظـظاعلمقنواظؼاغم2004مظلـةم55

 .م2006/مجزائقةمػقؽة/5845ماظرضؿماالهادؼةماظؿؿققزمربؽؿة

 م19-م17ص،م2010مظلـةماظـزاػةمهلقؽةماظلـقيماظؿؼرؼرمعؾكصمؼـظرم(68)

 .م1964مظلـةم54مرضؿماإلدارؼةماظرضابةمتـظقؿمضاغقنمعـ(م2)ماٌادةمؼـظرم(69)

 م240صمدابؼ،معصدرماظضققان،ماظرريـمسؾد.دمؼـظرم(70)
71
 http://www.7ail.net/news,4119.htmlم2011/مم9/مم12مزؼارةماخرم

م

مصقؿامضقاغنيمعشروساتمإسدادم)مسؾكم2004مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـمرابعاماظػؼرة(م3)ماٌادةمغصتم(72)م

مذبؾـسممأوماىؿفقرؼـةممرئقسمررؼؼمسـماٌكؿصةماظؿشرؼعقةماظلؾطةمإديمورصعفامعؽاصقؿفمأوماظػلادمعـعميفمؼلاػؿ

 (.ماٌؼرتحماظؿشرؼعممبقضقعماٌكؿصةماظربٌاغقةماظؾفـةمررؼؼمسـمأوماظقزراء

 13/6/2011ميفم4193مباظعددماظعراضقةماظقضائعمجرؼدةميفمغشرم(73)

 200دابؼ،صمعصدرماظزٌل،مإبراػقؿمعصطػكمطالوؼشم(74)

مظـقـؾممحبـثم،مماٌؽؿشػةمباٌكاظػاتماظؿقؼقؼمإجراءميفماٌاظقةماظرضابةمدؼقانمدور،مربؿقدمربؿدماظدؼـمسزمؼـظرم(75)

م2009،ممبغـدادم،مماظؼـاغقغقنيممظؾؿقادـؾنيمماظعربـلمماٌعفـدمميفماألعــاءممػقؽـةممإديمعؼـدممماظؼاغقغقـةمماحملادؾةمذفادة

 م83ص،

 30ص،م2010ظلـةماظـزاػةمهلقؽةماظلـقيماظؿؼرؼرمعؾكصمؼـظرم(76)

 .1964مظلـةم54مرضؿماإلدارؼةماظرضابةمتـظقؿمضاغقنمعـماوالماظػؼرة(م2)ماٌادةمؼـظرم(77)

http://www.7ail.net/news-4119.html
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ماظؼـاػرةم،ماظعربـلمماظػؽـرممدار،ممعؼارغـةممدرادـةم،ماإلداريماظؼـاغقنممعؾـادئم،ماظطؿـاويممربؿـدممدؾقؿان.مدمؼـظرم(78)

 295ص،م1977،

 .م2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـ(م16)واٌادةم،مخاعلاماظػؼرة(م3)ماٌادةمرؼـظم(79)

مأوماظقزائػماحدمؼشغؾمذكصمطؾمؼؽقن)ممسؾكم2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـ(م17)ماٌادةمغصتم(80)

مأسضـاءم:مثاغقـام.موغقابـفممرؼـةماىؿفقمرئقس:ماوال:،مماٌاظقةماظذعةمسـماظؽشػمتؼرؼرمبؿؼدؼؿمعؽؾػاماظؿاظقةماٌـاصب

.ممخاصـةممبدرجةمواٌقزػنيمووطالئفؿمبدرجؿفؿمػؿموعـمواظقزراءموغقابفماظقزراءمرئقس:مثاظـا.ماظؿشرؼعقةماظلؾطة

.مووطالئفـؿممووزراءػـامموزراءػـاممورؤدـاءمماألضـاظقؿممرؤدـاءم:مخاعلـام.ممواظؼضاةماألسؾكماظؼضاءمذبؾسمرئقس:مرابعا

.مغــقابفؿماومووطالئفــؿماٌلــؿؼؾةماهلقؽــاتمرؤدــاء:مدــابعا.ماصظــاتاحملمذبــاظسموأسضــاءماحملــاصظقن:مداددــا

ماظعـاعقنمماٌدراء:مساذرا.مماألعـقةماألجفزةمورؤداءمواظػرقماظػقاظؼمضادة:متادعام0واٌالحؼمواظؼـاصؾماظلػراء:ثاعـا

ـمموضـقىمماٌلـؾقةمماظؼـقاتمميفماظضؾاط:مسشرمايادي.مماهلقؽةموربؼؼقامبدرجؿفؿمػؿموعـ مألجفـزةمواماظـداخؾلمماألعـ

 (.ماٌاظقةمذممفؿمسـمباظؽشػمضرورةماهلقؽةمترىمعـمطؾ:مسشرماظـاغل.ممصققمصؿامعؼدممرتؾةمعـماألعـقة

 2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـ(م18)اٌادةمؼـظرم(81)

 2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـ(م19)اٌادةمؼـظرم(82)

 2011مظلـةم30مرضؿماػةاظـزمػقؽةمضاغقنمعـ(م20)اٌادةمؼـظرم(83)

 55ص،م2010ظلـةماظـزاػةمهلقؽةماظلـقيماظؿؼرؼرمعؾكصمؼـظرم(84)

 56ص،م2010ظلـةماظـزاػةمهلقؽةماظلـقيماظؿؼرؼرمعؾكصمؼـظرم(85)

مزؼـارةممأخـرمم.http:// www. Nazaha. Ip / bodyماظـزاػـةممهلقؽـةمماالظؽرتوغـلمماٌقضـعممؼـظـرمم(86)

12/9/2011. 

 56ص،م2010ظلـةماظـزاػةمهلقؽةمياظلـقماظؿؼرؼرمعؾكصمؼـظرم(87)

،ماظعـراقمميفماإلداريماظػلـادممزاػرةمعؽاصقةميفماظعاعةماظلؾطاتمدور،مماظلاسديمذؾقبماظؽازؿمسؾدمصؾاحمؼـظرم(88)

 40ص،م2008،مبغدادمجاععة،ماظؼاغقنمطؾقة،مدطؿقراهمأرروحة

 2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـمخاعلاماظػؼرة(م6)اٌادةم(89)

مظلــةم(م1)مرضـؿمماٌكـؿؾطمماظؼطـاعمموعـؿلـيبمماظدوظةممبقزػلماًاصةماظلؾقكمضقاسدمتعؾقؿاتمعـ(م1)ماٌادةمظرؼـم(90)

 12/2/2005ميفم3992مباظعددماظعراضقةماظقضائعمجرؼدةميفمغشرتمواظيتم،م2005

،معؾـقممظؾماظـدطؿقرممدار،مظؾؿؽاصقـةممادـرتاتقفلممعـدخؾممواٌـاظلمماإلداريماظػلـادممزـاػرةم،ممسؾقدمربؿدمدامل.مدم(91)

 162ص،2011م،2ط،مبغداد
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 2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـمدابعاماظػؼرة(م3)ماٌادةمؼـظرم(92)

 2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـ(م12)ماٌادةمؼـظرم(93)

 225ص،مدابؼمعصدر،موآخرونمإمساسقؾمربؿدم;م84ص،دابؼمعصدر،مربؿقدمربؿدماظدؼـمؼـظرسزم(94)

 
 154ص،مدابؼمعصدر،ماظػؿالويمغصقػمصاحبمغازؿماذبدمؼـظرم(95)

مواظربضقـةمماظربؼدؼـةممواٌرادـالتمماالتصـاالتممحرؼـةم)ممسؾـكممغصتم2005ظلـةماظعراضلماظددؿقرمعـ(م40)ماٌادةم(96)

مظضـرورةممإالم،مسـفـامماظؽشـػممأومسؾقفـامماظؿـصـتممأومعراضؾؿفـاممجيـقزمموالمعؽػقظةموشريػامواالظؽرتوغقةمواهلاتػقة

 (.ضضائلمؼراروبم،موأعـقةمضاغقغقة

معصدر،مماظػؿالويمغصقػمصاحبمغازؿماذبدمسـمغؼال،ماٌصريماىـائقةماإلجراءاتمضاغقنمعـ(م95)ماٌادةمؼـظرم(97)

 154ص،مدابؼ

مورودمبعـدممباظرذـقةممعؿؾؾلـنيمماظـدصاعمموزارةميفماظؽؾـارمماظضؾاطمعـموسددماظؼاغقغلماٌلؿشارمبضؾطماهلقؽةمضاعتم(98)

ـمموضـابطممظـقاءممبرتؾـةممسامموعدؼرماٌاظلمواٌلؿشارمظؼاغقغلاماٌلؿشارمبؼقاممتػقدمععؾقعات معؼـدمممبرتؾـةمماظـقزارةمماعـ

مظؾؿؼـاوالتممذـرطةممصـاحبمممبلـاوعةمماظعلـؽرؼنيمماٌـقزػنيممعـمسددمععمغؼقبمبرتؾةماىقشمأرطانمرئقسموعراصؼ

مذـؽؾممؾكوسمدؼـارمعؾققنمتلعؿائة(900،000،000)متؼدرمعاظقةمعؾاظغمبطؾبماظقزارةمسؼقدماحدمسؾقةمردتمواظيت

ماظشرطةمصاحبمعلؿقؼاتمباضلمإرالقمعؼابؾمدؼـارمعؾققنمثالمثائة(م300،000،000)مبؼقؿةمصؽمطؾمصؽقكمثالث

ماٌؾؾـغممالدـؿالممماٌـؿفؿنيمماحـدممعـعممظؼاءمعقسدمهدؼدممتماظصقتقةماٌؽاٌاتموتلفقؾماظؼضائلماإلذنمادؿقصالموبعد

ماٌـاظلمماٌلؿشـارممبادـؿــاءمماٌؿفؿنيمذيقعمسؾكماظؼؾضمومتماٌؿفؿنيمباضلمسؾكمواسرتفماٌؿفؿمسؾكماظؼؾضممتمحقث

مسؾكمعقضقصنيموالزاظقامحبؼفمادرتدادمعؾػمتـظقؿمومتم،مؼعدموملمظؾؿفؿةماظؿـػقذمممممممأثـاءماظؼطرمخارجمطانمظؽقغف

 بعدػاموعام33مص،م2010مظلـةماظـزاػةمهلقؽةماظلـقيماظؿؼرؼرمعؾكصمؼـظرمظؾؿزؼدم0ماظؼضقةمذعة

 مم2011مظلـةم30مرضؿماظـزاػةمػقؽةمضاغقنمعـ(م15)ماٌادةمؼـظرم(99)

 121ص،دابؼمعصدر،مماظزػاويمعريزامسدغانمدريوانمؼـظرم(100)

 7ص،م2010مظلـةماظـزاػةمهلقؽةماظلـقيماظؿؼرؼرمعؾكصمؼـظرم(101)

 1964مظلـةم54مرضؿماظؼاغقنمعـ(م6)ماٌادةمؼـظرم(102)

 ػـ1391مظعامماٌقزػنيمتأدؼبمغظاممعـ(م8)ماٌادةمؼـظرم(103)



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية             العدد الثامن
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معقزـػممأيمتأدؼؾقـاممؼعاضـبم)مسؾـكمم1964مظلــةمم54مرضـؿمماإلدارؼـةمماظرضابـةممػقؽـةممضـاغقنممعـ(م7)ماٌادةمغصتم(104)

مميؿــعممأوماإلدارؼـةمماظرضابـةممأسضـاءممؼطؾؾفامبقاغاتمخيػلمصقفاماخؿصاصاتفاماإلدارؼةماظرضابةمتؾاذرماظيتماىفات

 .االدؿدساءمرؾبمتـػقذمسـمميؿـعمعـموطذظؽم،مرؾقعؿفامطاغتمعفؿامسؾقفامارالسفؿمؼرصضمأومإظقفؿمتؼدميفامسـ

 167ص،مدابؼمعصدر،ماظػؿالويمغصقػمصاحبمغازؿماذبدمؼـظرم(105)

مدـةمبدون،ماإلدؽـدرؼة،ماٌعارفمعـشأة،موضضاءمصؼفاماإلدارؼةمواظرضابةماظعامماالدساء،مرضقانمعصطػكمؼـظرم(106)

 م182ص،مرؾع


