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لتأدية  وسيالً تتسثل فكخة البحث في اتخحت اإلدارة مغ الػاقع اإللكتخوني مالذًا امشًا      
يشيا وبيغ األفخاد، كسا تبخز اىسية نذاشيا السصمػب مشيا ولتحقيق نػعًا االتراؿ ب

البحث مغ خالؿ اعتبار الػاقع االلكتخوني مػششًا ججيجًا لألعساؿ والترخفات القانػنية 
االدارية ، وكانت اإلدارة حخيرة عمى التعامل مع ىحا الػاقع لتحقيق رغبتيا في االبتكار 

لمقخار االدارؼ  ومدايخة كل ججيج داخل نذاشيا، فطيخت فكخة االعالف اإللكتخوني
اليراؿ العمع بو الى اصحاب الذأف، وساىع ذلظ في نقل معطع أعساليا إلى الػاقع 
اإللكتخوني، وتأسيدًا عمى ذلظ يجور ىجؼ البحث حػؿ محػر االعالف االلكتخوني 

تحجيج ميعاد العمع بو ل، الكتخونيا  لمقخار االدارؼ، واصبح القخار اإلدارؼ يرجر ويتع نذخه 
ويسكغ االستشتاج مغ ىحا البحث  الفخاد مغ الصعغ بو اماـ القزاء االدارؼ،تسكيغ او 

ستخجاـ وسائل االدارة باعمى عاتق  قعفشية حاسػبية ت عسميةباعتبار االعالف االلكتخوني 
، كسا يكسغ القخار االدارؼ الييا اعالـ اصحاب الذأف بالتابعة  التػاصل االلكتخوني

لمقخار االدارؼ  يخالؿ مشاقذة اليات االعالف اإللكتخونالججيج في ىحه الجراسة مغ 
 نفاذ القخار االدارؼ وبجأ سخيانو تجاه االفخاد اثخ ذلظ عمى تحجيج   ومجػ

القخار االداري االلكتخوني؛ االعالن االلكتخوني؛ االثبات الكمسات السفتاحية: 
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The idea of the research is that the administration takes the electronic 
reality as a safe and easy haven to perform its required activity and to 
achieve a kind of communication between it and the individuals. The 
importance of the research is highlighted by considering the electronic 
reality as a new home for business and administrative legal actions. The 
administration was keen to deal with this reality in order to achieve its 
desire to innovate and keep up with everything new within its activity, 
so the idea of the electronic announcement of the administrative decision 
appeared in order for the stakeholders to know about it, which 
contributed to transferring most of its work to the electronic reality, and 
according to that, the goal of the research is centered around the 
electronic advertisement of the administrative decision And the 
administrative decision is issued and published electronically, to 
determine the time of knowledge of it and to enable individuals to 
challenge it before the administrative court. It can be concluded from 
this research that electronic advertisement is a computerized technical 
process that is the responsibility of the administration through the use of 
its electronic means of communication to inform the stakeholders of the 
administrative decision. What is new in this study also includes a 
discussion of the mechanisms of the electronic announcement of the 
administrative decision and the extent of its impact on determining the 
enforcement of the administrative decision and its effect on individuals. 
Keywords: Electronic administrative decision; electronic 
advertising; electronic proof; electronic management. 
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 السقجمة
الى اعساؿ التكشػلػجيا  التصػراتيختبط ضيػر اإلعالف اإللكتخوني بجخػؿ         
القجرة عمى تبادؿ السعمػمات في أسخع  االدارية والسؤسداتالتي أتاحت لألفخاد االدارة 

سا أدػ إلى مت وبغس الشطخ عغ أماكغ تػاججىع وبجوف التقيج بػقت محجد، ػقال
االعساؿ القانػنية التي تقػـ بيا اإلعالف اإللكتخوني لكافة فكخة اإلستفادة مغ ضخورة 
وصػاًل لألىجاؼ السخجػة بالقخار صحاب الذأف لتحقيق العمع اليقيشي إيراليا الاالدارة و 

 .مغ وراء ذلظ 
 ىجف البحث

يجور ىجؼ البحث حػؿ محػر االعالف االلكتخوني لمقخار االدارؼ، واصبح 
تسكيغ االفخاد مغ و تحجيج ميعاد العمع بو ل، الكتخونيا  القخار اإلدارؼ يرجر ويتع نذخه 

 .الصعغ بو اماـ القزاء االدارؼ 
 اىسية البحث 

ية البحث مغ خالؿ محػريغ احجىسا عمسي واالخخ عسمي ، اذ تتسحػر اىس 
يتسثل الجانب العسمي في شسػؿ السؤسدات االدارية بالتصػر التكشمػجية التي تدعج 
االدارة عمى الكياـ بسياميا عمى الػجو االمثل فزاًل عغ تحجيج ميعاد لمعمع بالقخار 

بو ، اما السحػر العمسي فيسثل االدارؼ ليتسكغ صاحب الذأف االلتداـ بسػاعيج الصعغ 
بسشاقذة الجػانب القانػنية التي حجدىا السذخع العخاقي في التذخيعات التي تشطع فكخة 

 االعالف االلكتخوني لمقخارات االدارية .  
 اشكالية البحث 

تجور اشكالية البحث حػؿ االجابة عغ التداؤالت االتية : ىل عالج السذخع  
االلكتخوني مغ خالؿ التذخيعات الدارية ؟ ماىػ دور الجيات العخاقي فكخة االعالف 

االدارية في االعالف االلكتخوني لمقخار االدارؼ ؟ وماىي السعصيات التي تداىع في 
االعالف االلكتخوني لمقخار االدارؼ؟ وماىػ دور االدارة في تصبيق فكخة االعالف 

 االلكتخوني لمقخار االدارؼ؟
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 فخضية البحث 
التصػر التقشي لتأكيج ػسائل ب لالستعانةلجػء اإلدارة البحث في ية فخض تتسثل

، لمتعخؼ عمى تاريخ العمع  العسل اإلدارؼ الداىع بتصػيخ  الحؼ العمع بالقخار اإلدارؼ 
تشطيع ، مسا يدتػجب  بالقخار وبجأ سخياف ميعاد الصعغ بو حيب السجد السحجدة قانػناً 

او تصػيع القػاعج القانػنية القائسة لترمح تصبيقيا  ،دتقل لالعالف االلكتخوني قانػني م
 . عمى االعساؿ االدارؼ 

 مشيجية البحث

استقخاء التذخيعات بمشيجية البحث حػؿ السشيج االستقخائي السقارف  تتسثل
في كل مغ مرخ والعخاؽ بسا االعالف االلكتخوني لمقخارات االدارية السقارنة الستعمقة 

 .دخػؿ اعساؿ االدارة ميجاف التصػرات التكشمػجية يجؿ عمى 
 ليكمية البحث

سػضػع وفق السبحثيغ السشتشاوؿ في ىحا البحث  العمسيةلاللساـ بالجػانب 
 : اآلتييغ

 مفيػـ اإلعالف القخار اإلدارؼ الكتخونياً : السبحث االوؿ 
 الكتخونياً الصبيعة القانػنية إلعالف القخار اإلدارؼ : السبحث الثاني
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 السبحث االول
مفيهم اإلعالن القخار اإلداري الكتخونيا 

يتدع نصاؽ التصػر اإللكتخوني في مجاؿ نفاذ القخارات اإلدارية مع ضيػر فكخة 
اإلعالف اإللكتخوني لمقخارات اإلدارية إلى جانب وسائل الشذخ االخخػ ، وىػ ما يعشي 
صالحية الػسائل واإلجخاءات التي يػفخىا ىحا التصػر في إرساء اإلعالف االلكتخوني 

مى تكامل دوره وزيادة نصاؽ اإلعتساد عميو مغ جانب كسا الشذخ، األمخ الحؼ يجلل ع
اإلدارة عشج قياميا بتحقيق ميستيا في نقل العمع بسزسػف القخارات التي ترجرىا 
ألصحاب الذأف باستخجاـ الػسائل االلكتخونية ، والشتيجة التي تدعى إلييا اإلدارة مغ 

والتي تتسثل في نقل العمع إعالف قخاراتيا ىي ذاتيا التي تدعى إلييا مغ وراء نذخىا 
بسزسػنيا وسخيانيا في مػاجية األفخاد عمى ىحا األساس، مسا يتصمب إرساء األساس 
القانػني لسثل ىحا التصػر وإبخاز الزػابط االدارية فيو، لحلظ سشتشاوؿ ىحا السبحث 

وني التعخيف باالعالف االلكتخوني لمقخار االدارؼ ودور االدارة في ىحا االعالف االلكتخ 
 بالعخاؽ والجوؿ السقارنة مغ خالؿ السصمبيغ االتييغ:  

 السطمب األول
 القخار اإلداري الكتخونيا   (1)مجلهل اعالن

يختبط اإلعالف بسجسػعة مغ األعساؿ القانػنية اذ يتسثل في الصخيقة التي 
تدتيجؼ تسكيغ شخؼ معيغ مغ العمع بإجخاء ما وفقًا لمقانػف وذلظ مغ خالؿ تدمسو 

الػرقة الستزسشة ليحا اإلجخاء، وبغس الشطخ عسا إذا كاف ىحا اإلجخاء مغ ندخة 
في نصاؽ القانػف االدارؼ فتتسيد نطخية  سابقًا أـ معاصخًا أـ الحقًا لمخرػمة ، اما

اإلعالف باتداع نصاقيا، واتراليا بسعطع أعساؿ اإلدارة بشػعييا السادية والقانػنية عمى 
حج سػاء، عمى الخغع مغ اختالفو في شبيعتو وقيستو القانػنية بحدب العسل الحؼ 

نيا صاحبة الدمصة يختبط بو، وأيًا كاف العسل فإف السعمغ دائسًا ىي جية اإلدارة، كػ 
في مسارسة ىحه األعساؿ جسيعيا، حيث تمجأ إليو برجد الكذف عغ أعساليا السادية 
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السبشية عمى وقائع مادية او قانػنية ، لحلظ سشبيغ مغ خالؿ ىحا السصمب التعخيف 
 بإعالف القخار االدارؼ الكتخونيًا وعشاصخه التي تسيده عغ غيخه وكسا يمي 

 بإعالن القخار االداري الكتخونيا   التعخيف: الفخع االول
يخد اعالف القخار االدارؼ عمى العسميات السترمة بإبخاـ العقػد اإلدارية 
كالسشاقرات والسدايجات، ويعخؼ ىشا بذخط اإلعالف، اذ تعمغ اإلدارة عغ التعاقج 
إليراؿ العمع بحلظ إلى جسيع الخاغبيغ في التعاقج وإبالغيع بذخوشو وغيخ ذلظ مغ 

، وىػ بحلظ يعكذ الجعػة إلى التعاقج وفقًا (65، 8991)الجبػرؼ،  ائل األخخػ السد
جخاءات السػضػعة، ويعتبخ شخشًا جػىخيًا ال بج مغ مخاعاتو مغ قبل لمذخوط واإل

اإلدارة، وإال كاف مريخ العقج ىػ البصالف، ويكػف اإلعالف ىشا إما في الرحف 
 .(082، 8999،  )الذيخ السحمية أو أؼ وسيمة أخخػ يشز عمييا السذخع في القانػف 

ومع بخوز الشذاط اإلعالني عبخ اإلنتخنت وإتداع نصاقو، لجأت اإلدارة 
، حيث أدػ التصػر (89، 0280،  )كمػ كغيخىا مغ األفخاد والسؤسدات لإلستفادة مشو

اإللكتخوني إلى إمكانية قياميا باإلعالف عغ أعساليا الستعجدة باإلستشاد إلى إجخاءات 
ذات شابع تقشي، دوف استخجاميا لألوراؽ كسا كاف عميو الحاؿ مغ قبل، خرػصًا في 

عميو ضل السدايا التي الزمت ىحا التصػر وجعمت اإلعالف أكثخ دقة وإنتطامًا مسا كاف 
 سابقًا ، فزاًل عغ سخعتو الفائقة بالسقارنة مع نطيخه التقميجؼ .

وبشاًء عمى ذلظ فإف أغمب صػر اإلعالنات االدارية تحػلت إلى الػاقع 
اإللكتخوني، خاصًة إعالنات اإلدارة بإجخاء السشاقرات والسدايجات في سبيل إبخاـ 

ة عمى إجخاءات إلكتخونية بسا العقػد اإلدارية مع الغيخ، حيث أصبحت السشاقرة مبشي
، 0228،  )الباز في ذلظ اإلعالف عشيا، كحلظ ىػ الحاؿ بالشدبة لمسدايجات الحكػمية

، وكسا يخػ بعس الفقو السرخؼ فإف األساس القانػني الحؼ تدتشج وما بعجىا( 076
( مغ قانػف السشاقرات 80و السادة رقع )إليو اإلدارة في الكياـ بحلظ يكسغ فيسا أوردت

ـ التي نرت بأنو " يجػز باإلضافة إلى ما 8991لدشة  19والسدايجات الحكػمية رقع 
تقجـ أف يتع اإلعالف في غيخ ذلظ مغ وسائل االعالـ واسعة اإلنتذار، وذلظ بسػافقة 
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. اما في (077، 0280،  )عبجالػىاب الدمصة السخترة بحدب أىسية وقيسة التعاقج"
عمى الزػابط  0282( لدشة 0العخاؽ فقج نرت تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع )

....... يتع نذخ  -( عمى "ب0عغ السشاقرات والسدايجات رقع ) الخاصة باالعالف
 االعالف عمى السػقع االلكتخوني لجية التعاقج ولػحة االعالنات فييا ... "

لحلظ يترل اإلعالف االلكتخوني بالقخار االدارؼ مغ زاويتيغ مختمفتيغ، حيث 
يختبط بإرادة اإلدارة يترل بػجػد القخار وكحلظ تأميغ العمع بو ، فسغ جية أولى نججه 

التي أصجرت القخار، وُيقرج بو اإلفراح عغ ىحه اإلرادة ، فيػ سبب وجػد القخار 
، فالجور الحؼ يؤديو (022، 0221؛ خزيخ، 020، 0225)الصساوؼ، اإلدارؼ 

اإلعالف ىػ تجديج وجػد القخار اإلدارؼ في مطيخ خارجي، ونقمو الى اصحاب الذأف 
قاضي عمى القخار باستخجاـ وسائل التػاصل االلكتخونية . فاإلعالف ىػ مشاط رقابة ال

اإلدارؼ، ألف وجػد القخار مبشي عميو بجرجة أساسية كأصل عاـ، ألف مخاكد األفخاد 
تتأثخ بسا ىػ ُمعمغ ومػجػد مغ قخارات وليذ بسا ىػ ُمبصغ ولع يخخج إلى الػجػد 

 .(082، 8922؛ جخانة، 027، 0225)الصساوؼ، 
ومغ جية ثانية يعج اإلعالف وسيمة عمع بسزػف القخار اإلدارؼ بالشدبة لألفخاد 

؛ 022، 0288؛ جساؿ الجيغ، 80، 0226)أميغ،  إلى جانب الشذخ والعمع اليقيشي
، مع األخح بعيغ اإلعتبار أنو وسيمة عمع حكيقي وما بعجىا( 092، 0282زيجاف، 

؛ عبجهللا، 029، 0228،  )الباز بالقخار وليذ عمع إفتخاضي كالحؼ يشتج عغ الشذخ
بخالؼ فيسا لػ كاف وسيمة وجػد  ، وىػ بحلظ يأتي بعج إصجار القخار(682، 0226

 أو إفراح لمقخار االدارؼ .
لحلظ يعج اإلعالف وسيمة عمع بالقخار ىػ أقخب "لمتبميغ الذخري" بسزسػف 

،  )عسخو إلعالف بالتبميغالقخار مغ أؼ مقرػد أخخ، لحلظ نجج مغ إستبجؿ مرصمح ا
، 0227،  )بػضياؼ ، وىشاؾ مغ عبخ عشو بسرصمح "اإلخصار"(821، 0282

. (682، 0226)عبجهللا،  بالشدبة لمفخد الرادر بذأنو القخار ، وكحلظ "اإلعالـ"(816
،  يغ ذوؼ الذأف بالحات بالقخار اإلدارؼ(فُيعخؼ بأنو )تبم ، (825، ص 0282)العتـػ
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بيشسا يخػ الجكتػر سميساف الصساوؼ بأنو )الصخيقة التي تشقل بيا اإلدارة القخار إلى عمع 
، كحلظ ُعخؼ (625، ص 0225)الصساوؼ،  فخد بعيشو أو أفخاد بحواتيع مغ الجسيػر(

بأنو )الػسيمة التي التي تحيط بيا اإلدارة أصاحب الذأف السعشييغ بحواتيع عمسيع 
، وُقرج بو أيزًا (629، 0221؛ دمحم، 827، 0229)أبػ أحسج،  بالقخار اإلدارؼ(

)إخصار السعشي أو السعشييغ بالقخار رسسيًا بشدخة مغ القخار بالكيفية التي حجدىا 
 .(816، 0227،  )بػضياؼ القانػف أو بالكيفية السعتسجة داخل الجولة(

غ التعخيف األخيخ يبخز الصابع الذكمي في إجخاء اإلعالف، في حيغ لع وم
يبيغ السقرػد بعبارة "الكيفية السعتسجة داخل الجولة"، وكأف ذلظ يؤدؼ إلى وجػد آلية 
أخخػ لإلعالف غيخ تمظ التي يزعيا القانػف ومغ ثع تعتسجىا اإلدارة داخل الجولة، 

إلدارة لإلعالف وفقًا لمصخيقة التي إعتادت عمييا ويسكغ لشا تفديخ ذلظ بأنو قرج إتياف ا
 في حاؿ لع يتجخل السذخع ويشز عمى شخيقة بعيشيا.

ومع تصػر نفاذ القخار اإلدارؼ في ضل إرساء اإلجخاءات اإللكتخونية واإلعتساد 
عمييا في نقل العمع بالقخارات اإلدارية فإف ذلظ يعشي تصػر نطخية اإلعالف في القانػف 

اكتدابيا الصابع الفشي الحؼ الـز الشذخ مغ قبل، ومغ ثع فإف نقل ىحا اإلدارؼ و 
اإلعالف إلى الػاقع اإللكتخوني أصبح أمخًا قابل التحقق إف لع يكغ قج تحقق فعاًل، وفي 
ضػء ذلظ فإف اإلدارة أصبحت تسمظ نقل ىحا العمع عبخ وسائط إلكتخونية تشقل مدتشج 

اـ األخخ السسمػؾ لراحب الذأف، وذلظ مغ القخار مغ نطاميا البخمجي إلى الشط
 خالؿ الػسائل الستاحة لجييا ولجػ األفخاد معًا.

وفي السقابل فإف الصابع الػرقي الحؼ لسدشاه في اإلعالف برػرتو القجيسة لع 
يعج مػجػدًا، فزاًل عغ غياب اإلجخاءات التقميجية التي ارتبصت بيحا اإلعالف عمى 

أف اإلعالف لع يعج يفتخض التػاصل السادؼ بيغ جية  مجار األوقات الساضية، كسا
ويكذف عغ غياب العسل السادؼ الحؼ مغ السفتخض أف اإلدارة والسخاشب بقخارىا، 

تقػـ بو اإلدارة بػاسصة مػضيفيا والستسثل في إنتقاليع إلى مكاف السخاشب بالقخار 
، ويزاؼ لحلظ عجـ وتدميسو ندخة عشو أو قياميا مباشخة بتدميسو يجويًا ليحا الذخز
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)أبػ  وجػد التبميغ الذفيي بالقخار في ضل المجػء إلى الػاقع اإللكتخوني لتأدية اإلعالف
 .(827، 0229أحسج، 

وفي ضػء الشتائج الستقجمة نخػ بػجػد تصػر ممحػظ أصاب نطخية إعالف 
القخار اإلدارؼ وىػ ما يتعيغ االلتفات إليو خرػصًا وأنو يترل بسدألة نقل العمع 

اكد القانػنية لألفخاد، وما يتختب عميو بسزسػف القخار وجعمو قادرًا عمى التأثيخ في السخ 
مغ سخياف القخار بالشدبة إلييع وبجء احتداب ميعاد الصعغ باإللغاء، لحلظ يدتمـد 
االمخ تصػيع القػاعج القانػنية القائسة او إستحجاث ججيجة تالئع االعالف االلكتخوني 

 لمقخار االدارؼ 

 يختمف في غايتو عغ ومسا تججر االشارة اليو اف االعالف االلكتخوني ال
نطيخه الػرقي، وىحه الغاية تتسثل في نقل العمع بسزػف القخار اإلدارؼ إلى األفخاد 

؛ العبادؼ، 029، 0228،  )الباز بػاسصة إجخاء التبميغ أو اإلخصار الذخري بو
، وكل ما في األمخ أنو يتحقق مغ خالؿ اإلعتساد عمى إجخاءات (029، 0282

نمسديا في األحػاؿ العادية لإلعالف، ويختبط بػجػد القخار  ووسائل ذات شابع تقشي ال
في صػرة السدتشج اإللكتخوني، ويقػـ عمى آلية إنتقالو بيغ أشخافو مغ خالؿ عسمية 
بخمجية يشفحىا الحاسػب أو الياتف السحسػؿ بشاًء عمى األوامخ الرادرة ليسا، لحلظ 

 .(277، 0229)الدالمات،  يعج كالىسا إعالف مع إختالؼ شخيقة إجخائو
 مسا تقجـ يسكغ تعخيف اإلعالف اإللكتخوني لمقخار اإلدارؼ بأنو عسمية تقشية

تقـػ بيا جية اإلدارة إلرساؿ القخار اإلدارؼ عبخ وسائل التػاصل االلكتخونية التابعة 
ليا بسا يؤدؼ إلى تدمسو وحيازتو في صػرة السدتشج اإللكتخوني مغ جانب صاحب 

 الذأف .
وكسا ىػ واضح فإف اإلعالف اإللكتخوني لمقخار اإلدارؼ يعكذ عسمية بخمجية 

ءات يتع تشفيحىا في نصاؽ الػاقع اإللكتخوني، وتدتيجؼ تقـػ عمى إتخاذ مجسػعة إجخا
إنجاز ثالث خصػات رئيدية تتسثل في إرساؿ القخار اإلدارؼ، ومغ ثع إستالمو، 



 

                 
  

 

 

186 

 
 

 

:  

 

ووصػلو إلى صاحب الذأف في شكل السدتشج اإللكتخوني وليذ الػرقي، وىػ ما يعشي 
 حيازتو فعميًا لمقخار والػقػؼ عمى مزسػنو برػرة جيجة.

 عشاصخ إعالن القخار االداري الكتخونيا  : الثانيالفخع 
تستاز فكخة االعالف االلكتخوني لمقخار االدارؼ بأنيا نتاج التصػر التقشي الحؼ  
صاحب االعساؿ االدارية واجبخ االدارة عمى استخجاـ الػسائل التقشية الحجيثة لمػصل 

لتسكيغ الخقابة القزائية الى الغاية السخجػة مغ اعالف القخار االدارؼ وىػ العمع بو 
عمى اعساؿ االدارة وصحة االجخاءات والترخفات االدارية ، عمى ىحا االساس سشبيغ 

 اىع عشاصخ االعالف الكتخوني لمقخار االدارؼ وىي : 
 اوال : االعالن االلكتخوني عسمية تقشية وبخمجية 

دمت االدارة اف التصػرات الحجيثة في مجاؿ االتراالت الخقسية والتكشمػجية ال 
عمى اتباع الػسائل التقشية الحجيثة في مجاؿ اعساليا القانػنية وترخفاتيا السادية ، مسا 
ادػ الى قياميا بسياميا واجخاءاتيا االدارية مغ خالؿ استخجاـ وسائل التػاصل 
االلكتخوني الحجيثة لسػاكبة ىحه التصػرات ولمدخعة والجقة في انجاز اعساليا ، والحؼ 

يا السجاؿ اماـ استخجاـ ىحه الػسائل في سبيل اعالـ اصحاب الذأف بسزسػف اتاحة ل
، لحا اصبح لدامًا عمى االدارة اف تتػلى ميسة  (218، 0286)شبيخ،  اإلدارؼ القخار 

 االعالف عغ القخار االدارؼ باستخجاـ الػسائل التقشية الحجيثة مغ قبميا .
 ثانيا  : االعالن االلكتخوني تقع عمى عاتق الجية االدارية 

إف اإللتداـ بإجخاء ىحه العسمية البخمجية او التقشية يقع عمى جية اإلدارة، وتقـػ 
سمػكة ليا، لحلظ يقع عبء بو مغ خالؿ مػضفييا الفشييغ ووسائميا اإللكتخونية الس

إثباتيا عمى جية اإلدارة ، بشفذ االجخاءات الستبعة في اإلعالف الػرقي، استشادًا الى 
 أف اإلعالف مقخر لرالح األفخاد ويجب عمى مرجر القخار الكياـ بسا يمـد لشذخه

 .((008، 0229)الدالمات، 
وتأسيدًا عمى ذلظ يمـد لمكياـ بسيسة اإلعالف في ىحا السقاـ وجػد مػضف فشي 

ة والفشية عمى نذخ وتخويج القخار االدارؼ بداتخجاـ تابع لإلدارة ، لجيو مغ القجرة التقشي
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الػسائل االلكتخونية ، لكي يرل القخار السعمغ إلى اصحاب الذأف وضساف  سالمة 
 .(2)العمع

 ثالثا : استخجام وسائل التهاصل االلكتخوني التابعة لالدارة
 يقي بوتػافخ العمع الحك يعج اإلعالف تبميغًا شخريًا مؤكجًا بالقخار مسا يعشي

، لحا يجب عمى جية اإلدارة أف تأخح ذلظ بعيغ اإلعتبار عشج (218، 0220)عمي، 
استخجاميا لسػاقع التػاصل اإللكتخوني لمكياـ بعسمية إعالف القخار اإلدارؼ، وىػ يعشي 

إلكتخونية تجعع ذلظ وتابعة لمجية االدارية ذاتيا بجرجة رئيدية إعتسادىا عمى وسائل 
التي اصجرت القخار االدارؼ ، وذلظ لكي تؤىميا قجرتيا عمى كفالة وصػؿ القخار إلى 
صاحب الذأف ، وتسكيشو مغ الػقػؼ عمى ما جاء فيو دوف عكبات تؤثخ في سالمة 

 العمع بالقخار االدارؼ .
سائل قادرة عمى إرساؿ القخار اإلدارؼ وتصبيقًا لسا تقجـ فإنو يتعيغ المجػء لػ 

مغ جانب اإلدارة وإستالمو مغ جانب األفخاد في آف واحج لتكتسل عسمية اإلعالف 
االلكتخوني ويتػافخ العمع الحكيقي والتبميغ بالقخار قياسًا عمى الحالة التقميجية التي ُيبشى 

، وبسعشى أخخ ال بج مغ (880، 0286)شبيخ،  فييا اإلعالف عمى اإلرساؿ واإلستالـ
إستخجاـ وسائل تؤدؼ بالشياية إلى إمتالؾ األفخاد لمقخار اإلدارؼ في صػرة مدتشج 
إلكتخوني عمى جياز الحاسػب أو البخيج اإللكتخوني أو الياتف الذخري او أؼ مػقع 

التػاصل االلكتخوني . اذ تتسثل ىحه الػسائل باعتبارىا مغ ضسغ عسميات  مغ مػاقع
، حيث (275، 0229)الدالمات،  التخاسل والتبادؿ السعمػماتي في الفزاء اإللكتخوني

، 0229)أبػ أحسج، يربح معيا إرساؿ القخار وإستكبالو مغ خالؿ الخسائل اإللكتخونية 
، لحلظ يكػف السخسل ىػ الجية االدارية ويكػف السػقع االلكتخوني مسمػكًا ليا ، (821

اما السخسل اليو او السدتقبل فيتػلى إستكبالو وىػ السسمػؾ لألفخاد، ويصمق عمى ىحه 
 .(029، 0282)العبادؼ،  نات اإلتراؿ"العسمية مدسى "مكػ 

وتبجأ عسمية إعالف القخار مغ خالؿ تػجيو اإلدارة تعميساتيا لمسػضف السختز 
ىحا األمخ بػ "أمخ  بإرساؿ قخارىا إلى بخيج السخاشب بو أو ىاتفو السحسػؿ، ويعخؼ
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اإلرساؿ"، وىشا يشبغي التسييد بيغ ىحا األمخ في حج ذاتو، والقخار الستعمق بو، فقخار 
اإلرساؿ يختمف عغ القخار اإلدارؼ "محل اإلرساؿ" أو السخاد إعالنو، فاألوؿ ال يعجو 
أف يكػف عسل مادؼ ىجفو البجء في إجخاءات اإلعالف سػاء في صػرتو التقميجية أـ 

لكتخونية، وليذ مغ شأنو التأثيخ في مخاكد األفخاد القانػنية، لحلظ ال يجػز الصعغ اإل
بو باإللغاء أماـ القزاء، والعبخة في مجاؿ الصعغ واإللغاء تكػف بالقخار السخسل وليذ 

 .(028، 0227،  )بػضياؼبقخار اإلرساؿ 
 العمم بالقخار االداري الصحاب الذأنرابعا : وصهل 

إف عسمية إرساؿ القخار االدارؼ تكػف بعج تػقيعو مغ صاحب االختراص 
باصجاره ، فيسا لػ كاف ُمعجًا بصخيق الحاسػب بػاسصة بخنامج الكتابة السايكخوسػفت، 

، أو (88، 0288)عبجالعديد،  أما لػ تع إعجاده آليًا بصخيق بخنامج إصجار القخارات
بصخيق البخيج اإللكتخوني، أو رسائل الياتف السحسػؿ، وتدامغ التػقيع مع إرساؿ 

قخار فػريًا بالشدبة لألفخاد، القخار، بحيث يشعجـ الفارؽ الدمشي بيشيسا، فيربح إعالف ال
ويشفح في ذات الػقت مع وجػده، مسا يعشي نفاذه في مػاجية اإلدارة واألفخاد في آف 

 واحج.
وىحا التصػر ال يؤثخ عمى صحة اإلعالف اإللكتخوني، ألف العبخة ىشا بتحقق 

يا عمع األفخاد بصخيقة يقيشية أو مؤكجة، وبغس الشطخ عغ السجة الدمشية التي يدتغخق
وجػد اإلعالف، كسا أف ىحا الحاؿ ُمفتخض في ضل ما تتستع بو وسائل التكشػلػجيًا مغ 

، ويسكغ (211، 0286)شبيخ،  دقة وسخعة فائقة السيسا عمى صعيج نقل السعمػمات
التي تقػـ فييا اإلدارة مغ خالؿ تػقيع قخارىا وتدميسو تذبيو ذلظ بالحالة الػرقية 

لمسخاشب بو لمتأكيج عمى العمع بو عمسًا يقيشيًا . اما عشج ارساؿ القخار االدارؼ الكتخونيًا 
باالعالف عشو يدمسو االفخاد اصحاب الذأف بشفذ الصخيقة التي ارسمت بو لزساف 

 سخيتو وخرػصيتو والسيسا القخارات الفخدية .
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 السطمب الثاني
  دور االدارة في االعالن االلكتخوني القخار االداري 

يتسيد اإلعالف اإللكتخوني لمقخار اإلدارؼ مغ الشاحية العسمية بػجػد واقعتيغ 
متكاممتيغ تؤدياف إلى تحققو، وىسا واقعة إرساؿ القخار اإلدارؼ مغ قبل جية اإلدارة، 

ما يعشي أف شخفا القخار ىسا أيزًا وواقعة استالمو مغ قبل صاحب الذأف ، وىػ 
شخفا اإلعالف، ولكل مشيسا مخكده القانػني بحدب قػانيغ السعامالت اإللكتخونية ، اذ 
تعج جية اإلدارة في مخكد السخسل بيشسا يعج األفخاد في مخكد السخسل إليو ، وقج 

ؽ عالجت الشرػص القانػنية حاالت االعالف عغ القخار االدارؼ في كل مغ العخا
 ومرخ وعمى الشحػ االتي 

 اإلعالن اإللكتخوني لمقخار اإلداري في العخاق: الفخع االول
تحتاج اإلدارة العامة لألخح بفكخة اإلعالف اإللكتخوني لشذخ قخاراتيا الرادرة 
عشيا إلى وجػد اإلمكانيات السادية والقانػنية التي تداعجىا عمى تصبيق ذلظ، وضخورة 

وقانػنية تؤدؼ إلى ضساف عمع األفخاد بالقخار السشذػر ، ومتابعة تػفيخ ضػابط إدارية 
رسائميع الخاصة لسعخفة القخارات الرادرة بذأنيع، حيث ال يدتداغ مشصكيًا لجػء 
اإلدارة ليحا التصػر بسعدؿ عغ األفخاد الحيغ يتأثخوف بو بذكل كبيخ في حاؿ صجرت 

 حا الحاؿ الججيج.قخارات إدارية بذأنيع وتع إعالنيع بيا وفقًا لي
وفي ضل جائحة كػرونا تكػنت البػادر االولى الستخجاـ اإلدارات العامة التي 
تتػلى الكياـ بالػضيفة اإلدارية اعالف قخاراتيا االدارية عبخ شبكتي اإلنتخنت ، مغ 
خالؿ إرشادىا فيسا يخز تصبيق ىحا العسل وتقجيع الشرائح والسذػرات بذكل مدتسخ 

في أدائيا وإستقخار معامالتيا الستصػرة ، لحلظ صجرت العجيج مغ  حتى تزسغ الشجاح
القخارات االدارية التي تديل ميسة اعالف القخار االدارؼ الكتخونيًا ، واصبح لدامًا عمى 
االدارة تبشي مػقعًا الكتخونيًا خاصًا في شبكة االنتخنت وتصبيق فكخة البخيج الحكػمي 

تشجات والسعامالت الخسسية بيغ اإلدارات العامة اإللكتخوني إلرساؿ واستالـ السد
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السختمفة ، باإلضافة الى إمتجادىا لعالقة اإلدارة بالسػاششيغ العادييغ مغ خالؿ السػقع 
 االلكتخوني الحكػمي . 

 اإلعالن اإللكتخوني لمقخار اإلداري في مرخ: الفخع الثاني
السرخية يتػضح اتجاه بالخجػع إلى السػقع الخسسي لمحكػمة اإللكتخونية 

اإلدارات العامة في مرخ إلى قبػؿ تمقي شمبات األفخاد برػرة إلكتخونية، اذ يحتػؼ 
ىحا السػقع عمى مجسػعة مغ الخجمات لمجسيػر، بذخط تقجيسيع شمبًا خاص بحلظ، 

 .(219، 0286)شبيخ،  وتتشػع ىحه الخجمات ما بيغ إدارية وقزائية
لحا يسثل ىحا التحػؿ في العالقة القائسة بيغ اإلدارة واألفخاد بياف مجػ إمكانية 
المجػء إلى الخد عمى ىحه الصمبات برػرة إلكتخونية، مسا يجؿ عمى تصبيق عسمية 

عتساد ىحه اإلدارات عمى اإلعالف اإللكتخوني لمقخارات الرادرة بذأنيا، وبال شظ فإف إ 
البخيج اإللكتخوني بإعتباره الػسيمة الخئيدية في التػاصل بيشيا وبيغ مقجمي الصمبات، 
مسا يمـد قياـ مقجـ الصمب بتدويج جية اإلدارة بعشػاف بخيجه اإللكتخوني مع كافة الػثائق 

 ج االلكتخونيالالزمة لتأكيج شمبو لتدتصيع الخد عميو، وإعالمو بقخارىا مغ خالؿ البخي
 .(275، 0229)الدالمات، 

نية سيقػـ قائسًا برػرة وىشاؾ مغ يذيخ إلى أف تصبيق نطاـ اإلدارة اإللكتخو 
كبيخة عمى تػفيخ مثل ىحه الصمبات التي تعكذ أىع مالمحو وجدء كبيخ مغ نذاشو، 
بل يعتبخ وجػدىا في ضل ىحا الشطاـ مغ الحقػؽ األساسية لجسيػر السػاششيغ، وفي 
السقابل يمتـد مقجـ الصمب بإعصاء اإلدارة بيانات صحيحة وسميسة والعسل عمى إرساليا 

وما  881، 0229، )أبػ أحسج جية والتػقيع عميو بسا يؤدؼ إلثبات شخريتوبرػرة ج
. والتداع نصاؽ االعالف االلكتخوني اذ تتسيد تصبيقات الحكػمة اإللكتخونية (بعجىا

السرخية بإمكانية الكياـ بإعالف القخار اإلدارؼ عبخ رسائل الياتف السحسػؿ أيزًا إلى 
جانب البخيج اإللكتخوني خرػصًا بالشدبة لبعس القخارات الرادرة في شأف تكميف 

 .، د.ت(بجوف عشػاف) ء عمى مدتػػ الجسيػرية والسشاقرات الحكػميةاألشبا
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 السبحث الثاني
الطبيعة القانهنية إلعالن القخار اإلداري الكتخونيا   

يتػافق اإلعالف اإللكتخوني بػصفو الفكخة الستصػرة العالف القخار االدارؼ مع 
نطيخه االعالف التقميجؼ او الػرقي في ذاتيتو وغايتو باستثشاء ما شخأ عمى االعالف 

ل االلكتخوني الحؼ يالزمو ، اال أف ىحا االلكتخوني مغ ضخورة اشتخاؾ وسائل التػص
التصػر التكشػلػجي اليؤثخ في التػافق القائع بيشيسا مسا ادػ الى جعل التذخيعات 
التقميجية التي تشطع اإلعالف في صػرتو التقميجية متفقة مع صػرتو الستصػرة ويمـد 

في العخاؽ  تصبيقيا عميو ، لحا سشتشاوؿ في ىحا السبحث التشطيع التذخيعي لإلعالف
ومرخ ومغ ثع بياف األساس القانػني الحؼ استشج اليو االعالف االلكتخوني مغ خالؿ 

 السصمبيغ اآلتييغ:

 السطمب األول
 التشعيم التذخيعي إلعالن القخار اإلداري الكتخونيا  

لقج كاف السذخع في كاًل مغ العخاؽ ومرخ حخيرًا عمى إعتبار اإلعالف 
القخار اإلدارؼ في مػاجية األفخاد لكي يشفح القخار بعمع اصحاب وسيمة مغ وسائل نفاذ 

الذأف ، لحلظ فخض القزاء رقابتو عمى اجخاءات إعالف القخارات اإلدارية، لكفالة 
حقػؽ االفخاد في الصعغ عمى القخارات االدارية تجاه اإلدارة السيسا اذا ثبت لمقزاء 

الى تجخل القزاء االدارؼ ليخسج عسل  عجـ عمع االفخاد السخاشبيغ بالقخار مسا يؤدؼ
االدارة بالقخار وعجـ نفاذه تجاه االفخاد اال بعج العمع بو . لحا سشتشاوؿ في ىحا السصمب 

 التشطيع التذخيعي لالعالف االلكتخوني  في مرخ والعخاؽ
 مرخالتذخيعي إلعالن القخار اإلداري الكتخونيا  في  تشعيمالالفخع االول: 

رخؼ عمى أف ميعاد الصعغ بإلغاء القخار اإلدارؼ يدخؼ مغ اكج السذخع الس
، لحلظ تمتـد اإلدارة بإجخاء اإلعالف لتسكيغ نفاذ قخارىا (3)تاريخ إعالف صاحبة الذأف بو

في مػاجية االفخاد السخاشبيغ بو ، وعمى العكذ مغ ذلظ فاف عجـ االخح بيحا اإللتداـ 
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دار الصعغ بو غيخ محجد السجة كػنو لع يجعل القخار غيخ نافح في مػاجيتيع ويبقى م
يتقيج بأؼ ميعاد العالنو ، اما اذا التدمت اإلدارة بإإلعالف القخار االدارؼ  فإف القخار 
يشفح تجاه االفخاد  مع احتداب ميعاد الصعغ باإللغاء اذ يتػجب عمى الصاعغ المجػء 

حية الذكمية ، وبيحا الى القزاء خالؿ ىحا السيعاد وإال ردت السحكسة دعػاه مغ الشا
الجور أكجت السحكسة اإلدارية العميا في مرخ عمى وجػب إلتداـ اإلدارة بإعالف 
القخارات اإلدارية الفخدية التي ال يكتفى بتحقيق العمع بيا مجخد نذخىا، وعجت تػافخ 

 ،)السحكسة اإلدارية العميااإلعالف كسا الشذخ يؤدؼ لدخياف ميعاد الصعغ باإللغاء 
. وعمى الخغع مغ اىسية اإلعالف بالشدبة لمعمع بالقخار (0227، ب0225، أ0225

االدارؼ اال انو لع يحع  بتشطيع قانػني مػحج، اذ أف نرػصو الستبعثخة تكذف عغ 
دوره في بجء سخياف القخار اإلدارؼ بالشدبة ألصحاب الذأف السخاشبػف بو، كسا أف 

غالبًا ما ُيمـد اإلدارة بإعالف قخارىا دوف أف يتصخؽ ألحكامو أو ضػابصو السذخع 
 .(628، 0286)شبيخ، بالخرػص 

لدشة  86ومغ خالؿ استقخاء نرػص قانػف التػقيع االلكتخوني السرخؼ رقع 
نالحطو عجـ تشطيع حالة االعالف االلكتخوني لمقخار االدارؼ مغ خالؿ تحجيج  0222

ميعاد العمع بالقخار االدارؼ المكانية الصعغ بو اماـ القزاء االدارؼ تجاه الجية التي 
،  اال اف صجور الالئحة (0222)قانػف التػقيع اإللكتخوني السرخؼ، اصجرتو 

الدمت االدارة عمى ضخورة نذخ تاريخ وميعاد انذاء  0226لدشة  829التشفيحية رقع 
رؼ ، القخار االدارؼ وتاريخ بجأ سخيانو واعتبخت ذلظ حجية لالثبات اماـ القزاء االدا

فزاًل عغ تحجيج جية اصجار القخار االدارؼ ، باالضافة الى ارجاء حجية القخارات 
والسحخرات الخسسية تجاه االفخار الى وقت تحقق واقعة العمع بالقخار او السحخر الخسسي 

 .  (2)( مغ الالئحة التشفيحية سالفة الحكخ1مغ خالؿ نز السادة )
 العخاق الن القخار اإلداري الكتخونيا  في التذخيعي إلع تشعيمالالفخع الثاني: 

لع يشطع السذخع العخاقي مدألة اعالف القخار االدارؼ بذكل صخيح وانسا  
الحؼ  8979( لدشة 56اخزع االمخ الى قانػف مجمذ الجولة العخاقي السعجؿ رقع )
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يػمًا(  22/ سابعًا( عمى قبػؿ التطمع مغ القخار خالؿ مجة )7اشار في نز السادة )
مغ تاريخ تبمغو بالقخار السصعػف فيو او اعتباره مبمغًا بو ، اذ لع يشطع السذخع العخاقي 
صخاحة مدألة االعالف عغ القخار االدارؼ سػاء في صيغتو التقميجية او االلكتخونية ، 

أ. يذتخط  /سابعًا( "7لحلظ نجعػ السذخع العخاقي الى اضافة عبارة الى نز السادة )
الى محكسة القزاء االدارؼ اف يتع التطمع مشو لجػ الجية االدارية قبل تقجيع الصعغ 
 او اعالمو بإحجى وسائل االعالن ( ثالثيغ يػما مغ تاريخ تبمغو22السخترة خالؿ )

باالمخ او القخار االدارؼ السصعػف فيو او اعتباره مبمغا ، وعمى ىحه الجية اف تبت في 
، وعمى ىحا االساس تشطخ  " لتطمع لجييا( يػما مغ تاريخ تدجيل ا22التطمع خالؿ )

القزاء االدارؼ في السجد القانػنية السحجدة لمصعغ مغ القخار االدارؼ المكانية  محكسة
قبػؿ الصعغ مغ الشاحية الذكمية ، وفي ىحا االتجاه ذىبت السحكسة االدارية العميا بأف 

الصعغ التسييدؼ مقجـ  " لجػ التجقيق والسجاولة مغ السحكسة االدارية العميا وجج اف
ضسغ السجة القانػنية فقخر قبػلو شكاًل ، ولجػ عصف الشطخ عمى الحكع السسيد 
وججت انو صحيح قانػنًا كػنو وقع التطمع بو خارج السجة القانػنية ، اذ اف التطمع جاء 
بعج العمع مزي السجة السقخرة لتقجيسو بعج اعالف القخار مغ الجية االدارية  ...... 

، لحلظ فاف اتجاه (0285)السحكسة اإلدارية العميا،  قخرت رفس الصعغ السقجـ" لحلظ
السحكسة االدارية العميا في العخاؽ جاء بخد الجعػػ كػف التطمع الػجػبي وقع بعج 

السقخرة لتقجيسو بعج اعالف االدارة بقخارىا السصعػف فيو ، وتعقيبًا عمى ذلظ مزي السجة 
فإنو عمى الخغع مغ عجـ تشطيع مدألة اعالف القخار االدارؼ الكتخونيًا اال اف السحكسة 
االدارية العميا العخاقية قج حدست االمخ بعجـ جػاز الصعغ بعج مزي السجة السقخرة 

مى حالة اعالف القخار االدارؼ مغ جية االدارة تجاه عمى تقجيع الصعغ تأسيدًا ع
 اصحاب الذأف . 

وعمى ىحا االساس فإف الحجية القانػنية العالف القخار االدارؼ الكتخونيًا 
جاءت عمى اثخ   صجور قانػف التػقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي 

ى اف تكػف السدتشجات ( مشو عم82، اذ نرت السادة ) 0280( لدشة 71رقع )
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االلكتخونية ليا ذات الحجية القانػنية التي يحػزىا السدتشج الػرقي عمى اف يكػف 
السدتشج االلكتخوني قابل لمحفع والتخديغ المكانية الخجػع اليو في أؼ لحطة يتصمبو 
االمخ ، اف يكػف حفطيا اليقبل التعجيل باإلضافة او الححؼ ، واف يستمظ السدتشج 

 .  (6)وني السعمػمات الجالة عمى مغ انذأوه وتاريخ ارسالو وتدمسوااللكتخ 
( مغ القانػف سالف الحكخ الرػرة السشدػخة مغ 82كسا عالجت السادة ) 

السدتشج االلكتخوني بذخط اف تكػف الشدخة متصابقة مع الشدخة االصمية ، واف يحتػؼ 
وتخديشو لمخجػع اليو اذا  السدتشج االلكتخوني التػقيع االلكتخوني مع امكانية حفطو

تصمب االمخ ذلظ ، باإلضافة الى احتػائيا الى السعمػمات التي تجؿ عمى مشذئيا 
 .  (5)وتاريخ ارساليا واستالميا

والىسية االعالف االلكتخوني لمقخار االدارؼ يدتػجب عمى االدارة اف تتبشى 
السعامالت الخسسية بيغ مػقعًا الكتخونيًا خاص بيا إلرساؿ وإستالـ السدتشجات وكافة 

جسيػر السػضفيغ واإلدارات العامة ، فتكػف عسمية اإلعالف اإللكتخوني لمقخارات 
اإلدارية محرػرة في العالقة القائسة بيغ السػضف وجية اإلدارة فقط والسيسا فيسا 
يتعمق االمخ في بالسخاسالت االدارية الدخية دوف إمتجادىا لعالقة اإلدارة بالسػاششيغ 

ادييغ ، لحا كاف عمى السذخع العخاقي اف يشز في قانػف التػقيع االلكتخوني ضخورة الع
تبشي مػقعًا الكتخونيًا خاصًا في كل وزارة لتبادؿ الكتب والسخاسالت الدخية بيغ 

 االدارات العامة . 
كسا اف وجػد بخيج إلكتخوني خاص بجية اإلدارة يداعج بتصبيق اإلعالف 

دارؼ مغ الشاحية اإلجخائية والفشية، مسا يدتمـد تػافخ ضسانات اإللكتخوني لمقخار اإل
قانػنية بالشدبة لألفخاد، والتي تتخكد حػؿ إيجاد ما يكفل عمسيع بحلظ، باإلضافة الى 
وجػد االساس التذخيعي لسذخوعية ىحا التصػر الججيج ، لحلظ الدمت تعميسات تشفيح 

( مشيا عمى نذخ 0في الزػابط رقع ) 0282(  لدشة 0العقػد الحكػمية العخاقية رقع )
 . (7)االعالف الخاص بالسشاقرات والسدايجات بالسػقع االلكتخوني الخاص بجية التعاقج
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 السطمب الثاني
 األساس القانهني لإلعالن اإللكتخوني لمقخار اإلداري 

اف البحث في األساس القانػني لإلعالف اإللكتخوني لمقخار اإلدارؼ يدتمـد 
مى أف ىحا اإلعالف نتاج التصػر الحؼ لحق بالقخار اإلدارؼ ونفاذه تجاه التأكيج ع

االفخاد، وأف اإلجخاءات التي تعتسجىا اإلدارة في اتخاذ قخارىا برػرتو الججيجة تعتسجىا 
وما  1، 0282؛ جاب هللا، 826، 0229)أبػ أحسج،  كحلظ في ضل إعالنو لقخارىا 

س القانػني يقتزي بالزخورة عمى . كسا أف بياف االسا(1، 0288بعجىا؛ عبجالعديد، 
مشاقذة االتجاىات التذخيعية ودور الفقو في ىحا الجانب كػنو يسثل صمب االعالف 
االلكتخوني ، لحلظ سشبحث في ىحا السصمب دور الفقو في تحجيج االساس القانػني 

 لالعالف االلكتخوني ومعصيات االعالف االلكتخوني لمقخار االدارؼ وفق االتي :
 دور الفقو في تحجيج االساس القانهني لالعالن االلكتخوني : االولالفخع 

قج يمـد السذخع اإلدارة باتباع شخيقة معيشة في اإلعالف، ومع ذلظ فإف الذائع 
في ىحا السقاـ ىػ تخؾ الحخية لإلدارة الختيار الصخيقة التي تخاىا مشاسبة في إعالف 

خرًا مغ قيػد السذخع التي نمسديا في القخار اإلدارؼ، لحلظ يعتبخ اإلعالف أكثخ تح
الشذخ، والسبجأ الدائج ىشا أف اإلعالف يعتبخ صحيحًا بغس الشطخ عغ شكمو أو 
اإلجخاء الحؼ تع بسػجبو، شالسا أنو بالشياية أدػ إلى نقل القخار بتفاصيمو ومحتػياتو 

؛ شبيخ، 727، 0221؛ خميفة، 589، 0225)الصساوؼ،  إلى عمع صاحب الذأف
 .(620، 0280؛ مػخسي، 622، 0286

عالف اإللكتخوني اذ يذيخ بعس الفقياء لحلظ ناقر الفقو األساس القانػني لإل
إلى ضخورة قياـ السذخع باالعتخاؼ بو رسسيًا مغ خالؿ تشطيسو بذكل صخيح بػاسصة 
نطاـ قانػني حجيث يتػلى تشطيع كافة جػانب التصػر الحؼ أصابت وسائل الشفاذ بعج 

،  )الباز االعتساد عمى الػاقع الججيج بإجخاءاتو الفشية في نقل العمع بسزسػف القخار
 .وما بعجىا( 820، 0282؛ جاب هللا، 062، 0228
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لتصػر في مختمف جػانبو ووضعو ضسغ نطاـ قانػني ومع اىسية تشطيع ىحا ا
واضح يمبي احتياجات االدارة  واألفخاد معًا ، مسا يؤدؼ إلى تصػر العسل اإلدارؼ 
القانػني ، مغ خالؿ االستعانة بالتذخيعات السشطسة لسدألة اعالف القخار االدارؼ و 

التصػرات الحجيثة باقرى درجات السخونة ، فسثل ىحه التذخيعات ترمح لمتصبيق عمى 
التي اصابت العسل اإلدارؼ، والسيسا اف اخح بيا القزاء االدارؼ الحؼ يعج مغ اىع 
مرادر القانػف االدارؼ تذخيعًا ، وىحه ىي خاصية القانػف اإلدارؼ التي نذأ عمييا ، 
لحلظ يدتمـد البحث في ىحه القػاعج التذخيعية ومشاقذتيا فقييًا فيسا إذا كانت تدسح 

ق فكخة ىحا اإلعالف الستصػر لمقخارات اإلدارية واألخح بو في مجاؿ نفاذ ىحه بتصبي
 القخارات عغ شخيق االعالف االلكتخوني .

لحا يمحع اختالؼ الفقو حػؿ االخح بفكخة االعالف بيغ الخفس والقبػؿ بيحا 
التصػر التكشػلػجي عبخ الػسائل اإللكتخونية بدبب السداوغ التي تريب اصحاب 

مغ القخار ، اذ أف ىحه الػسائل وإف كانت تؤدؼ إلى اعالف القخار اال أنيا ال الذأف 
تعشي قصعًا العمع بو، فيي وإف كانت قخيشة عمى إجخاء الشقل إال أنيا ليدت كحلظ في 
ثبػت قياـ العمع بذكل حكيقي وفعاؿ، فقج ال يتسكغ صاحب الذأف مغ القخار مغ 

،  ؛ محدب255، 0229؛ الدالمات، 886، 0220،  )البيجؽاستالمو ويتدمسو غيخه 
، والسيسا عشج حجوث بعس السذاكل الفشية والتقشية في تمقي وارساؿ (886، 0225

 الخسائل االلكتخونية .
لمقخار االدارؼ في ىحه  فجاء الخد مغ بعس الفقو الخافس لالعالف االلكتخوني

الػسائل متعجدة ومتشػعة وكميا صالحة لشقل مدتشج القخار بيغ أشخافو ما دامت قادرة 
عمى إنجاز عسميتي اإلرساؿ واإلستالـ ، لحلظ إف كانت عسمية الشقل التي تتع مغ 
خالؿ ىحا الجياز محفػفة بالسخاشخ التي تحػؿ دوف إرساء العمع الفعاؿ بسزسػف 

 يجب أف يكػف الحاؿ كحلظ بالشدبة لمػسائل األخخػ، كسا أف ىحه السخاشخ القخار فال
ليدت بعيجة عغ الصخؽ التقميجية الستبعة في إعالف القخار اإلدارؼ، ألنيا نطخية عامة 

. ويخػ الباحث  (626، 0286)شبيخ،   تختبط بعسمية الشقل أيًا كانت وسائمو وشبيعتو
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لسخاشخ مغ حجوث السذاكل التقشية والفشية في وسائل اف ىحا االمخ واف كاف محفػفًا با
التػاصل اال اف ىحا ال يعيق مدألة االعالف االلكتخوني فإف التصػر التكشػلػجي ساعج 
عمى امكانية تجاوز حاالت السذاكل الفشية واصالحيا ، فزاًل عغ اف الحجية 

ا اثبت صاحب الذأف القانػنية تفتخض العمع بالقخار مغ خالؿ االعالف االلكتخوني فإذ
وجػد العػائق والسذاكل الفشية في تمقي االعالف االلكتخوني والسيسا في القخارات 
الفخدية فإف ذلظ يسكغ االخح بو اماـ القزاء ، وفي جسيع االحػاؿ يسكغ اثبات وقت 
تحقق واقعة االعالف لمتأكج مغ عمع السخاشب بالقخار مغ عجمو ، كسا اف نز 

مغ قانػف التػقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي رقع ( 82و82السادتيغ )
قج اكجتا عمى ضخورة وجػد امكانية التخديغ والحفع الفشي  0280( لدشة 71)

وااللكتخوني المكانية استعادت السدتشجات االلكتخونية والػقػؼ عمى وقت تحقق واقعة 
 العمع بالقخار االدارؼ .

لتصػر لسجخد الشطخ إليو ألوؿ وىمة وبشاًء عمى الخاؼ وال يجب إنكار مثل ىحا ا
الخافس لفكخة االعالف االلكتخوني لمقخار االدارؼ ، بل أنو يجب البحث في مجػ 
مذخوعيتو واألسذ القانػنية الدانجة لو عغ شخيق رسع الزػابط التي تجعمو مقبػاًل في 

بسا يشدجع مع التصػرات العسل االدارؼ وتػافقو مع ضخورة تصػيخ عسل السخفق العاـ 
التكشمػجية والتقشية ، فزاًل عغ تػافق ىحه الفكخة مع أحكاـ القانػف واحتياج اإلدارة 

 .(275، 0229)الدالمات،  لسػاكبة التصػرات في اعساليا القانػنية
لحلظ يسكغ لإلدارة االستعانة بصخيقة اإلعالف لتعسيع قخارىا واالستفادة مغ مدايا 
ىحه الصخيقة في ضل تػافخ الػسائل االلكتخونية بيغ االدارة واالفخاد ، كسا اف ىحا 

ممسػسًا يػفخ صالحية الكياـ بالعمع عبخ اإلعالف ويدسح  التصػر الحؼ اصبح ةاقعاً 
باإلرساؿ واالستالـ بشاًء عمى إجخاءات مشطسة لشقل العمع بالقخار كسا في األحػاؿ 

 التقميجية .
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 معطيات االعالن االلكتخوني لمقخار االداري : الفخع الثاني
اف معصيات اإلعالف والتصػر الحؼ شخأ عميو ابخز أىسيتو ودوره في نقل العمع 
بالقخار وبسا ال يذكل خخوجًا عغ االحػاؿ التقميجية السصبقة في ىحا الذأف ، لحلظ 
بخزت مجسػعة مغ السعصيات التي سيمت عسمية االعالف االلكتخوني وىي عمى الشحػ 

 االتي: 
 لكتخوني لمقخار اإلداري أوال : اإلعالن باإلرسال اإل 

يتسثل إعالف القخار اإلدارؼ باإلرسالو الى صاحبو شخريًا العالمو بالقخار 
 الرادر بذأنو مغ خالؿ االستعانة بػسائل التػاصل االلكتخوني عبخ شبكة االنتخنت

، ويتع ذلظ بػاسصة البخيج االلكتخوني او اية وسيمة اخخػ (882، 0220،  )البيجؽ
يختارىا السخسل والتي غالبًا ماتكػف جية ادارية اليرل العمع اليقيشي بالقخار االدارؼ 

، وأىع ما يفتخضو اإلرساؿ االلكتخوني (512، 0280)عبجالباسط، الى صاحب الذأف 
وصاحب الذأف مغ القخار لحلظ يتع ىػ عجـ وجػد اتػػػػػػراؿ مباشخ بيغ جية اإلدارة 

 إرسالو باحجػ الصخؽ االفتخاضية عغ شخيق الػاقع االلكتخوني.
وعمى الخغع مغ التصػر الحؼ اصاب العسل االدارؼ اال ىشاؾ مغ يشتقج ىحه 
الػسيمة بالخغع مغ أنيا تعج رسسية ، ألنيا قج تؤدؼ الى ىجر مرمحة صاحب الذأف 

مغ أعساليع او يتع ارساؿ القخار الى غيخ اصحاب الذأف  اذا لع يتحخػ السػضفيغ الجقة
كإرساؿ القخار الى مػقع شخز اخخ غيخ صاحب الذأف وىػ ما يؤثخ في عمع 

، فالعبخة في ىحا تتسثل بتعحر تحجيج (882، 0220،  )البيجؽصاحب الذأف مغ القخار 
ميعاد العمع بالقخار اإلدارؼ الحؼ يتػجب اف يكػف مغ تاريخ االستالـ وليذ مغ تاريخ 

 اإلرساؿ وعشجىا يبجأ احتداب ميعاد الصعغ .
وألىسية عسمية ارساؿ القخار االدارؼ الكتخونيًا الى صاحب الذأف فقج نطست 

( )السحكػرة أنفًا( مغ قانػف التػقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية 82السادة )
ىحه السدألة مغ خالؿ الشز عمى امكانية حفع  0280( لدشة 71العخاقي رقع )

رؼ ، اال اف ما فات السذخع العخاقي ىػ ضخورة وتخديغ السعمػمات الػاردة بالقخار االدا
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الداـ الجية االدارية في تخريز مػقعًا الكتخونيًا خاصًا بيا يسّكغ صاحب الذأف  
نتسشى عمى السذخع مغ خاللو اف يدتعمع عغ القخار الحؼ قج ارسمتو االدارة اليو ، لحا 

ػقيع االلكتخوني /اواًل( مغ قانػف الت82بإضافة فقخة الى نز السادة ) العخاقي
يكػف ارساؿ السدتشج الخسسي االلكتخوني  -والسعامالت االلكتخونية العخاقي وىػ ) د

  عبخ البخيج االلكتخوني السخرز لمجية االدارية التي اصجرتو حرخًا(
مسا تقجـ يجج الباحث اف العبخة في صحة اإلعالف ىػ باتباع اإلدارة لمصخيقة 

ا أف تػصل العمع بسزسػف القخار ألصحاب الذأف بأدؽ الػاجبة قانػنًا التي مغ شأني
صػرة، ويسكغ عشجىا  التحقق مغ مجػ مذخوعية اإلجخاءات القانػنية مغ عسمية 

 االرساؿ االلكتخوني .
 ثانيا : اإلعالن عن طخيق االستالم اإللكتخوني لمقخار اإلداري 

دارؼ إلى تكفل عسمية استالـ القخار االدارؼ الكتخونيًا وصػؿ القخار اإل
صاحب الذأف شخريًا ، سػاء قامت اإلدارة بيحا العسل شػاعيًا او مغ خالؿ تأكيجىا 
عمى اعالـ اصحاب الذأف مسغ ييسيع القخار االدارؼ عغ شخيق االعالف االلكتخوني 
، لحلظ يعج اإلستالـ أقخب لمتبميغ الذخري ولتحقيق السعخفة التامة واألكيجة بسزسػف 

، كػنو يفيج بػجػد إقخار خاص مغ (881، 0282؛ فػدة، 218، 0220)عمي،  القخار
سا اف استالـ الفخد لمقخار الرادر صاحب الذأف بتدمع القخار وتػقيعو باإلستالـ ، ك

بذأنو يعج قخيشة عمى عمسو بسزسػف القخار وبو يبجأ ميعاد الصعغ بالدخياف ويجب 
عميو في حاؿ أراد المجػء لمقزاء أف يمجأ في حجود ىحا السيعاد وإال ردت دعػاه شكاًل 

. كسا (512، 0280؛ عبجالباسط، 682، 0286)شبيخ،  لتقجيسيا بعج فػات السيعاد
الدارة عغ السدايجات والسشاقرات مغ وسائل التػاصل االلكتخوني فإف في حالة اعالف ا

في العخاؽ  0282( لدشة 0االدارة والتي اقختيا تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع )
مغ خالؿ ضػابط ، وكحلظ الحاؿ مغ خالؿ اعالف االدارة عغ قخاراتيا عبخ وسائل 

اديػ او السخئية كالتمفاز لحلظ تفتخض ىحه التػاصل االلكتخونية او الػسائل الدسعية الخ 
 الػسيمة العمع اليقيشي بالقخار االدارؼ كػف ذلظ يسثل تبميغًا شخريًا الصحاب الذأف . 
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والىسية عسمية استالـ القخار االدارؼ الكتخونيًا باستخجاـ البخيج اإللكتخوني 
الػاقع اإللكتخوني كسا واقعة اإلستالـ وتحققيا في ضل أكيج التابع لجية اإلدارة في ت

التقميجؼ دوف وجػد أؼ تبايغ يحكخ، فالعبخة في كل األحػاؿ بإستالـ السخسل إليو لمقخار 
/ اواًل( مغ قانػف 82إضافة فقخة الى السادة )االدارؼ ، لحلظ نػصي السذخع العخاقي ب

لقخار التػقيع االلكتخوني ومعامالت االلكتخونية بأف تكػف حجية القانػنية الستالـ ا
اعتساد اشعار االستالـ الخاصة بالسدتمع  -االدارؼ مغ خالؿ اشعارات االستالـ "ىػػػ

 حجية عمى عمسو بالسدتشج االلكتخوني" .
 ثالثا : اإلعالن بارسال صهرة مشدهخة عن القخار االداري 

يتسثل اسمػب ارساؿ صػرة مشدػخة عغ القخار االدارؼ مغ اساليب ارساؿ  
كتخونيًا عغ شخيق ندخ صػرة مشو وارساليا الى صاحب الذأف كتبميغ القخار االدارؼ ال

بفحػػ القخار وتسكيغ صاحب الذأف مغ الصعغ بو قبل فػات ميعاد الصعغ ، فرػرة 
القخار السشدػخة تعج القخيشة القانػنية لمتبميغ الذخري بو ، وتأسيدًا عمى ذلظ فقج 

لتػقيع االلكتخوني والسعامالت ( )السحكػرة انفًا( مغ قانػف ا82نطست السادة )
اعالف السدتشج االلكتخوني بصخيقة الرػرة  0280( لدشة 71االلكتخونية العخاقي رقع )

السشدػخة العتبارىا صػرة اصمية بتػافخ الذخوط السشرػص عمييا قانػنًا ، اال اف 
ؼ فات السذخع العخاقي ضخورة الشز عمى اف تكػف الرػرة السشدػخة مغ القخار االدار 

تحسل ختع )ندخة شبق االصل( العتباره قخارًا اداريًا صحيحًا يسكغ صاحب الذأف مغ 
 الصعغ بو اماـ القزاء االدارؼ . 

 الخاتسة
 مسا تقجـ بحثو يسكغ شخح االستشتاجات والتػصيات االتية: 

 اوال : االستشتاجات 
ا جية اإلدارة اإلعالف اإللكتخوني لمقخار اإلدارؼ بأنو عسمية تقشية تقػـ بيبيقرج  .8

إلرساؿ القخار اإلدارؼ عبخ وسائل التػاصل االلكتخونية التابعة ليا بسا يؤدؼ إلى 
 تدمسو وحيازتو في صػرة السدتشج اإللكتخوني مغ جانب صاحب الذأف .
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عمى عاتق  تقعو  عسمية تقشية وبخمجية تتسثل عشاصخ االعالف االلكتخوني باعتباره .0
لإلدارة التابعة  ـ وسائل التػاصل االلكتخونياستخجامغ خالؿ الجية االدارية 

 ػصػؿ العمع بالقخار االدارؼ الصحاب الذأفبيجؼ ال

اختمف الفقياء في قبػؿ ورفس العسل بفكخة االعالف االلكتخوني بدبب تحقيق  .2
العمع بالقخار االدارؼ لتحجيج السيعاد الحؼ يسثل سخياف القخار تجاه االفخاد ، واف 

االعالف ورفزيا بدبب عجـ امكانية تحجيج ميعاد الصعغ بالقخار  انتقاد الفقو لفكخة
السعمغ عشو الكتخونيًا ، اال اف التصػرات التكشمػجية ادت الى امكانية حفع وخدف 

 السدتشجات االلكتخونية في الػقت والتاريخ الحؼ يسثل بجأ اصجار القخار وسخيانو .

رؼ مغ خالؿ عسميات االرساؿ تتسثل معصيات االعالف االلكتخوني لمقخار االدا .2
واالستالـ مغ السػجية مغ جية االدارة الى اصحاب الذأف بالقخار السخاد تحقيق 
العمع بو لألفخاد ، باإلضافة الى ارساؿ صػرة مشدػخة مغ القخار االدارؼ التي 

 تسثل االسمػب االقخب لتبميغ صاحب الذأف مغ القخار الجارؼ شخريًا .

( لدشة 71اللكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي رقع )عالج قانػف التػقيع ا .6
مدألة االعالف االلكتخوني لمقخار االدارؼ باعتباره مدتشجًا رسسيًا صادرًا  0280

 عغ جية ادارية مخترة .

 ثانيا  : التهصيات 
أ. يذتخط  /سابعًا( "7نػصي السذخع العخاقي الى اضافة عبارة الى نز السادة ) .8

الصعغ الى محكسة القزاء االدارؼ اف يتع التطمع مشو لجػ الجية قبل تقجيع 
او اعالمو بإحجى  ( ثالثيغ يػما مغ تاريخ تبمغو22االدارية السخترة خالؿ )

باالمخ او القخار االدارؼ السصعػف فيو او اعتباره مبمغا ، وعمى  وسائل االعالن
 " دجيل التطمع لجييا( يػما مغ تاريخ ت22ىحه الجية اف تبت في التطمع خالؿ )

نجعػ السذخع العخاقي اف يشز في قانػف التػقيع االلكتخوني ضخورة تبشي مػقعًا  .0
الكتخونيًا خاصًا في كل وزارة لتبادؿ الكتب والسخاسالت الدخية بيغ االدارات العامة 

. 
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/اواًل( مغ قانػف 82بإضافة فقخة الى نز السادة ) نتسشى عمى السذخع العخاقي .2
يكػف ارساؿ السدتشج  -د"لكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي وىػ التػقيع اال

الخسسي االلكتخوني عبخ البخيج االلكتخوني السخرز لمجية االدارية التي 
 " . اصجرتو حرخاً 

/اواًل( مغ قانػف التػقيع 82إضافة فقخة الى السادة )نػصي السذخع العخاقي ب .2
ف تكػف حجية القانػنية الستالـ القخار االدارؼ االلكتخوني ومعامالت االلكتخونية بأ

اعتساد اشعار االستالـ الخاصة بالسدتمع حجية  -ىػػػخالل اشعارات االستالم " مغ
 بالسدتشج االلكتخوني"عمى عمسو 

قانػف التػقيع االلكتخوني ( مغ 82نتسشى عمى السذخع العخاقي الشز في السادة ) .6
ف الرػرة السشدػخة مغ القخار االدارؼ تحسل عمى " اف تكػ ومعامالت االلكتخونية 

ختع ندخة شبق االصل" العتباره قخارًا اداريًا صحيحًا يسكغ صاحب الذأف مغ 
 الصعغ بو اماـ القزاء االدارؼ.
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 اليهامر
                                                 

، فيقاؿ: أعمغ  بػ، أعمغ  عغ، ُيعمغ، إعالنًا، (8)  تعجدت معاني اإلعالف في المغة، ومرجر الكمسة أعمغ 
فيػ معِمغ، والسفعػؿ ُمعم غ، ويقاؿ أيزًا: أ عمغ  األمخ، أ عمغ  باألمخ، أعمغ عغ األمخ، أؼ أضيخه 

ذخ في الصخؽ أو وصخح بو، بعكذ أخفاه، والجسع إعالنات "لغيخ السرجر"  واإلعالف ىػ ما ُيش
وسائل اإلعالـ ِمسَّا ييعُّ السعِمغ  أف يصَّمع الشَّاُس عميو ويدتجيبػا لو "إعالف تميفديػنّي"، أو تبميغ األفخاد 
بالقخارات عغ شخيق اإلدارة "إعالف إدارّؼ"، أو تكميف مغ السحكسة أو الشيابة بإحزار شخز أو 

  .(8626، 0221،  )عسخإعالمو بالحكع "إعالف قانػني" 
( ويعتبخ وجػد ىحا السػضف مغ متصمبات الػصػؿ إلى نطاـ اإلدارة اإللكتخونية بذكل عاـ، وما 0)

يشصبق عمى ىحا الشطاـ يشصبق عمى تصبيقاتو السرغخة والتي تسثل واقعة الشفاذ اإللكتخوني إحجاىا، 
 .(029، 0228،  )الباز السعشىفي تفريل ىحا 

ذ الجولة السرخؼ عمى "ميعاد رفع الجعػػ أماـ السحكسة فيسا ( مغ قانػف مجم02( نرت السادة )2)
يتعمق بصمبات اإللغاء ستػف يػما مغ تاريخ نذخ القخار اإلدارػ السصعػف فيو في الجخيجة الخسسية أو 

 في الشذخات التى ترجرىا السرالح العامة، أو إعالف صاحب الذأف بو......".
مع عجـ اإلخالؿ بالذخوط عمى " 0226( لدشة 829ية رقع )( مغ الالئحة التشفيح1نرت السادة ) (4)

السشرػص عمييا فى القانػف ، تتحقق حجية اإلثبات السقخرة لمكتابة اإللكتخونية والسحخرات 
أ( أف يكػف  : اإللكتخونية الخسسية أو العخفية لسشذئيا ، إذا تػافخت الزػابط الفشية والتقشية اآلتية

يخ إنذاء الكتابة اإللكتخونية أو السحخرات اإللكتخونية الخسسية أو العخفية متاحا فشيا تحجيج وقت وتار 
، وأف تتع ىحه اإلتاحة مغ خالؿ نطاـ حفع إلكتخونى مدتقل وغيخ خاضع لديصخة مشذىء ىحه 

ب( أف يكػف متاحا فشيا تحجيج مرجر إنذاء . الكتابة أو تمظ السحخرات ، أو لديصخة السعشى بيا
نية أو السحخرات اإللكتخونية الخسسية أو العخفية ودرجة سيصخة مشذئيا عمى ىحا الكتابة اإللكتخو 

ج( فى حالة إنذاء وصجور الكتابة اإللكتخونية أو . السرجر وعمى الػسائط السدتخجمة فى إنذائيا
السحخرات اإللكتخونية الخسسية أو العخفية بجوف تجخل بذخػ ، جدئى أو كمى ، فإف حجيتيا تكػف 

 "متى أمكغ التحقق مغ وقت وتاريخ إنذائيا ومغ عجـ العبث بيحه الكتابة أو تمظ السحخراتمتحققة 
 .((1، السادة )0226)الالئحة التشفيحية السرخية ، 
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( لدشة 71/ اوال( مغ قانػف التػقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية رقع )82نرت السادة ) (5) 
لمسدتشجات االلكتخونية والكتابة االلكتخونية والعقػػد االلكتخونية ذات الحجية  عمى " تكػف  0280

اف تكػف السعمػمات الػاردة فييا قابمة  -أ :القانػنية لسثيمتيا الػرقية اذا تػافخت فييا الذخوط االتية
تع ب ػ امكانية االحتفاظ بيا بالذكل الحؼ  لمحفع والتخديغ بحيث يسكغ استخجاعيا في أؼ وقت

انذاؤىا او ارساليا اوتدمسيا بو او بأؼ شكل يديل بو اثبات دقة السعمػمات التي وردت فييا عشج 
جػ ػ اف تكػف السعمػمات الػاردة  انذائيا او ارساليا او تدمسيا بسا اليقبل التعجيل باالضافة او الححؼ

)قانػف التػقيع اإللكتخوني  فييا دالة عمى مغ يشذأىا او يتدمسيا وتاريخ ووقت ارساليا وتدمسيا"
 ./ أواًل((82، السادة )0280والسعامالت اإللكتخونية، 

 0280( لدشة 71مغ قانػف التػقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية رقع ) (82)نرت السادة (6) 
تكػف الرػرة السشدػخة عغ السدتشج االلكتخوني حائدة عمى صفة الشدخة االصمية اذا تػافخت  " عمى

 فييا الذخوط
-ثانيًا  . اف تكػف معمػمات وبيانات الرػرة السشدػخة متصابقة مع الشدخة االصمية -اوال ً   :االتية

امكانية  -. ثالثًا  اف يكػف السدتشج االلكتخوني والتػقيع االلكتخوني مػجػديغ عمى الػسيمة االلكتخونية
 -. رابعًا  حفع وتخديغ معمػمات وبيانات الرػرة السشدػخة بحيث يسكغ الخجػع الييا عشج الحاجة

 "امكانية حفع ة السشدػخةالرػر  في الذكل الحؼ انذئت او ارسمت او تدمست بو الشدخة االصمية
 .(82، السادة 0280)قانػف التػقيع اإللكتخوني والسعامالت اإللكتخونية، 

 -ب –عمى " اواًل  0282( لدشة 0( مغ تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع )0نرت ضػابط رقع ) (7)
.......... يتع نذخ اإلعالف في السػقع االلكتخوني لجية التعاقج ولػحة اإلعالنات فييا بالشدبة 

 ((0، رقع )0282)تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية العخاقية،  لمسشاقرات العامة"
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 السرادر
(  القخار اإلداري اإللكتخوني كأحج تطبيقات الحكهمة اإللكتخونية 2009أبه أحسج، د  ع  م  ا  م  )

 Electronic  Administrative Decision as One of the E-Government 

Applications  1، السؤتسخ العمسي الدشهي )الدابع عذخ( السعامالت اإللكتخونية. 

سحب القخار اإلداري بين الدمطة التقجيخية والدمطة السقيجة (  2005أمين، د  م  س  ح  )
 The Administrative  Decision Withdrawal Between the لإلدارة 

Discretionary Authority and The  Limiting Authority of Management  
 . دار الشيزة العخبية

الحكهمة اإللكتخونية وأثخىا عمى الشـعام القـانـهني لمسخفق العام وأعسـال (  2001، د  د  ع  ) الباز
 E- Government and Its Impact on The Legal System of The مهظفيو 

Public  Utility and The Work of Its Employeesمشذأة السعارف   . 

 The نفاذ القخار اإلدارية وسخيانيا في حق األفخاد (  2002، م  ا  ع  ) البيجق

Administrative Decision Validity  and Its  Applicability to Individuals ،
 .   جامعة القاىخة أطخوحة دكتهراه غيخ مشذهرة

(  مكتبة 2ط  )   Administrative Contracts العقهد اإلدارية (  1998م  خ  ) الجبهري، د 
 . دار الثقافة لمشذخ والتهزيع

 The نفاذ القخار اإلداري في القانهن اإلداري األردني، دراسة مقارنة (  2009الدالمات، ن  ع  )

Administrative  Decision Validity in  The Jordanian Administrative 

Law, A  Comparative Study  جامعة عين شسذ، أطخوحة دكتهراه غيخ مشذهرة   . 

 Principles And Theories of مبادئ ونعخيات القانهن اإلداري (  1999، د  ع  ع  ) الذيخ

Administrative  Law دار الشيزة العخبية   . 

 The General الشعخية العامة لمقخارات اإلدارية، دراسة مقارنة (  2006الطساوي، د  س  م  )

Theory of The  Administrative Decisions, A Comparative Study دار  
 . الفكخ العخبي

 General Principles of السبادئ العامة لمقخار اإلداري (  2014العبادي، د  م  ح  ا  )

Administrative Decisionلمشذخ والتهزيع   دار وائل . 

 Administrative Judiciary-A دراسة مقارنة –القزاء اإلداري (  2013العتهم، د  م  إ  )
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Comparative Studyدار وائل لمشذخ   . 

 ( 2005) 109رقم   Egyptian Executive Regulations الالئحة التشفيحية السرخية 
 Supreme حكم السحكسة اإلدارية العميا (  أ2006، نيدان، 1السحكسة اإلدارية العميا  )

Administrative Court Ruling   ق 45لدشة  8الرادر في الطعن رقم   
 Law principles مجسهعة السبادئ القانهنية (  ب2006، نيدان، 1السحكسة اإلدارية العميا  )

Group   (2عجد  ،51 الدشة ) 

 Supreme حكم السحكسة اإلدارية العميا (  2007، كانهن الثاني، 28السحكسة اإلدارية العميا  )

Administrative Court Ruling   ق،  48لدشة  13932الرادر في الطعهن أرقام
   ق  51لدشة  1510ق،  49لدشة  9514

 Appeal to the طعن السحكسة اإلدارية العميا (  2016، آب، 4السحكسة اإلدارية العميا  )

Supreme Administrative Court   تسييد-قزاء اداري  ،197رقم   
 ،2022 ،سبتسبخ 28في  تاريخ الديارة)د ت(   .No Title بجون عشهان

https://www.egypt.gov.eg/arabic/General/Mobile.aspx   

 .   جدهر لمشذخ والتهزيعAdministrative Decision القخار اإلداري (  2007، ع  ) بهضياف

 Instructions for Implementing Iraqi تعميسات تشفيح العقهد الحكهمية العخاقية 

 Government Contracts،  ( 2014) 2رقم 
أثخ الهسائل اإللكتخونية عمى مذخوعية ترخفات اإلدارة (  2013جاب هللا، د  ا  ل  ح  )

 The  Electronic Means Effect on The Legal سة مقارنة درا –القانهنية 

Administration Actions  Legality -A Comparative Study دار الفكخ  
 .الجامعي

 Principles of Egyptian مبادئ القانهن اإلداري السرخي (  1944جخانة، د  م  ز  )

Administrative Lawمكتبة عبجهللا ولبة لمشذخ   . 

نعخية العسل اإلداري، "التعخيف بالعسل اإلداري، مهضهع العسل (  2011جسال الجين، د  س  )
 Administrative Work Theory, "Administrative اإلداري، أساليب العسل اإلداري 

Work Definition,  Administrative Work Subject, Administrative Work 

Methods " ة  دار الجامعة الججيج . 

 The End of The (  نياية القخار اإلداري بغيخ طخيق القزاء 2008خزيخ، م  خ  )

https://www.egypt.gov.eg/arabic/General/Mobile.aspx
https://www.egypt.gov.eg/arabic/General/Mobile.aspx
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Administrative  Decision Without the Judiciary   مجمة كمية الحقهق ،
20(10 ) 

 A Lawsuit to دعهى إلغاء القخار اإلداري في قزاء مجمذ الجولة (  2008خميفة، د  ع  ع  )

Annul the  Administrative Decision in The State Council Court السخكد  
 . القهمي لإلصجارات القانهنية

 The السهسهعة اإلدارية الحجيثة في دعهى إلغاء القخار اإلداري (  2013زيجان، ع  ا  )

Modern  Administrative Encyclopedia in The Lawsuit to Cancel the 

 Administrative Decisionلقانهن لإلصجارات القانهنية  دار ا . 

 The Administrative الشفاذ اإللكتخوني لمقخار اإلداري (  2015شبيخ، م  س  ن  )

Decision Electronic  Validity  جامعة عين شسذ ، أطخوحة دكتهراه غيخ مشذهرة   . 

القخار اإلداري  –(  األعسال اإلدارية القانهنية، الكتاب األول 2012عبجالباسط، د  م  ف  )
 Legal Administrative  Business, Book One-Administrative Decision  

 .   دار الشيزة العخبية القخار اإلداري –الكتاب األولفي 

 The Electronic (  أركان القخار اإلداري اإللكتخوني 2011عبجالعديد، د  ع  ط  )

Administrative Decision  Elements   انهن لمجراسات والبحهث القانهنيةمجمة الق ،
1(2 ) 

دراسة تطبيكية ألسذ ومبادئ القانهن اإلداري –القانهن اإلداري (  2005عبجهللا، د  ع  ب  )
 Administrative Law-An Applied Study of The وتطبيقيا في مرخ 

Foundations and  Principles of Administrative Law and Their 

Application in Egyptمشذأة السعارف   . 

التطهر الحجيث لمقانهن اإلداري في ظل نعام الحكهمة (  2012، د  ن  أ  ) عبجالهىاب
 The Modern  Development of Administrative Law Under The اإللكتخونية 

E-Government  Systemدار الشيزة العخبية   . 

-Administrative Judiciary قزاء اإللغاء  -القزاء اإلداري (  2002عمي، د  إ  م  )

Annulment Judiciaryدار الشيزة العخبية   . 

  Contemporary Arabic Dictionary معجم المغة العخبية السعاصخة (  2008، أ  م  ) عسخ
 .(  عالم الكتب1)مج  
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مقارنة مبادئ القانهن اإلداري، نذاط اإلدارة ووسائميا، دراسة (  2010، د  ع  ) عسخو
 Administrative Law  Principles, Management Activity and Its Means, 

A Comparative  Study  
 The Legal الشعام القانهني لمسيعاد في دعهى اإللغاء، دراسة مقارنة (  2010فهدة، ر  )

System of The  Appointment in The Annulment Lawsuit, A 

Comparative Studyالشيزة العخبية   دار. 

 ، رقمThe Egyptian Electronic Signature Law قانهن التهقيع اإللكتخوني السرخي 
15 (2004 ) 

 The Electronic Signature Law  and قانهن التهقيع اإللكتخوني والسعامالت اإللكتخونية 

Electronic Transactions( 2012) 78 ، رقم 
-E اإللكتخوني لمجوريات اإللكتخونية ذات الهصهل الحخ (  التدهيق 2012، ص  م  ) كمه

Marketing of the Free  Access E-Journals   17، مجمة السشرهر. 

 Online إخخاج الرحف اإللكتخونية عمى شبكة اإلنتخنت (  2006، د  ح  م  م  أ  ) محدب

Newspaper Productionدار العمهم لمشذخ والتهزيع   . 

دراسة  –الخقابة القزائية عمى القخارات اإلدارية في مسمكة البحخين (  2008) دمحم، ب  م  ع 
 Judicial  Control Over Administrative Decisions in The مقارنة 

Kingdom of Bahrain-A  Comparative Studyأطخوحة دكتهراه غيخ مشذهرة ،  
 . جامعة القاىخة

التشعيم اإلداري، الزبط اإلداري، العقهد  –إلداري أصـهل القانهن ا(  2012مـخسي، د  ح  )
 ,The  Administrative Law Origins- Administrative Organization اإلدارية 

 Administrative Control, Administrative Contractsدار الفكخ الجامعي  . 

 


