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 :الممخص

وقف تنفيذ القرااا ادااا   قاريايي يبت را ارن اداروا الويارس والا رتبي س الترم رراص الا راع  ن  إ     
تنفيررذك نونررد يبررا اررن اتطررا  اداتيرري ات الاانورررس  اوالقارريع ى ررا ترراااا النتررياد التررم قررا تتاتررب ى رر

ل  رر طس البياررس ه ولورررذا اىطررم ل اتارراا الررررن يررم ط رررب وقررف تنفيررذ القرررااا ادااا  دن يررم  برررض 
إلىطريع و  الريدت تنون اىياة الريل الا اي نينت ى يد ق ل تنفيرذ القرااا ا رتري س او لي رت  يل رو س  

الط يبررس اد ررت,نيايس  نتنيولررد يررم ا ر,ررين ه نتنرريول يررم ادولصررواة ىررن الاوارروع اررن يوانررب اتبررااة 
ايرااعات  ارن ريرثاا  الرنر   تنفيرذ القرااا ادا ويم ال,ينم نتنريول لوقف تنفيذ القااا ادااا  و اوطد

  وقف تنفيذ القااا ادااا  ورييس الرن  الصياا  وقف التنفيذ 

 الن ايت الافتيريس: )التنظي  القينونم، القااا ادااا ، الت ايع البااقم( 

The legal regulation to stop the implementation of the 

administrative decision in the Iraqi legislation 

Dr. Zainab Karim Sawadi 

Al-Qadisiyah University/College of Law 

  Abstract : 

     The judicial suspension of the implementation of the administrative 

decision is one of the important and urgent matters that the legislator and the 

judiciary are keen to remedy the consequences that may result from its 

implementation, as it is one of the most dangerous privileges granted to the 

public authority, and for this reason the aggrieved person was given the right 
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to request a suspension of the implementation of the administrative decision 

because in some cases it is to restore the situation to What it was before the 

implementation of the decision is impossible or not easy. In order to give a 

picture of the subject from multiple aspects, we deal with it in two sections. 

In the first, we deal with the exceptional nature of stopping the 

implementation of the administrative decision and its conditions, and in the 

second we deal with the ruling on implementing the administrative decision 

in terms of the procedures for stopping the implementation of the 

administrative decision and the authority of the ruling issued to stop 

implementation. 

Keywords: (legal organization, administrative decision, Iraqi legislation) . 

                                                :المقدمة

 تعريف بالموضوعاوال : ال

يبا القااا ادااا  ان اه  الو يال التم ت تتااوي ال ر طس ادااايرس لاراين ر رن      
 يا الاااين البيارس ه وهرو ارن اتطرا اداتيري ات الترم تتاترع  وري ال ر طس ادااايرس نونرد 

 يصاا  يداااة الانفااة لالاااة اون ا  اىت يا إلاااة اد تيص الاتيط ين  يلقااا 

ان الا اع قيرا اداااة  ريلقوانين وادنظارس ديرل راييرس اد رتيص واصريلرو  ارن      
اداررااا التررم تصرري و  يررااع تنفيررذ هررذك القرراااات ه هررذك القرراااات ييررب ان تنررون اتوايقررس 
اررع القررينون واد  ررتنون اباارررس لاللنرريع اررن ق ررل القاررريع ىررن طايررن الطبررن  ررراىو  

 ادلنيع  

تنتظا الارناس لرين يرص اا  ا اوىيس القااا واصرااا رناوري  لنن اداااة لن      
يم اواوع الاىو  ه دن قااااتوي تتاتع  قاينرس الصررس وال رالاس ارن لرظرس صراواهي ه 
ولاي نينت ايااعات التقيام تت    يل طع والتيتيا يرم  برض ادريرين ه رينوري  رتنون 

م ذلا ان نرين القرااا صرريري  ه لنرن اداااة قا نفذت قاااهي الاطبون ييد ه ود ا نيل ي
اد نيل يراث ىنااي ينون ابي ي   ريث يراث اااا  لان نفذ يم اوايوترد هوقرا ينرون 
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التبررررويض ميررررا ايررررا  يررررم  بررررض ادريررررين ه لررررذلا تبطررررم  بررررض الت ررررايبيت الرررررن 
ل اتاررراا ان يط رررب وقرررف تنفيرررذ القرررااا ادااا  لررررين ال رررت يرررم الطبرررن الاقرررا    لنيارررد  

  ت,نيام نأيااع ا

ولاي نين وقف تنفيذ القااا ادااا  ا ت,نيع ارن ادصرل البري  الاتا,رل  تاترع القرااا      
ادااا   قاينررس الصرررس اررن لرظررس صرراواك ه يال ررا ل ا رراع اررن تقييرراك   رراوط ابينررس ه 

 وي تاىم ايااعات تيصس تتت ف ىن ايااعات الاىو  البيايس  

 اهمية الدراسةثانيًا : 

ايرررس هرررذك الااا رررس ارررن ان وقرررف تنفيرررذ القرررااا ادااا   قاررريايي يبت رررا ارررن تن رررع اه     
ادارروا الوياررس والا ررتبي س التررم ررراص الا رراع والقارريع ى ررا ترراااا النتررياد التررم قررا 

تنفيررذك نونررد يبررا اررن اتطررا  اداتيرري ات الاانورررس ل  رر طس البياررس ه ولوررذا  اتتاتررب ى رر
ا ادااا  دن يرررم  برررض الرررريدت اىطرررم ل اتاررراا الررررن يرررم ط رررب وقرررف تنفيرررذ القررراا

 تنون اىياة الريل الا اي نينت ى يد ق ل تنفيذ القااا ا تري س او لي ت  يل و س  

 مشكمة الدراسة ثالثًا : 

ق رل الا راع ه ناري ان ان اىيو  وقف التنفيرذ لر  ت رن ادهتاري  والبنييرس الواييرس ارن      
ت ايبم يم ابيليس الا اع البااقم  لاواوع وقف تنفيرذ القرااا ادااا  ه  هنيا قصوا

 9979( ل نس 65يوو ل  ينص ى ا وقف التنفيذ صاارس يم قينون اي س الاولس اق  )
  وتبايالتد 
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 الدراسة يةمنهجرابعًا : 

 رررنبتاا يرررم هرررذك الااا رررس الارررنود الوصرررفم التر ي رررم ارررن ترررالل وصرررف وتر يرررل      
تررنظ  وقرررف تنفيررذ القررراااات  نونيرررس وادرنرري  القاررريايس واقااع الفقويررس الترررمالنصرروص القي

 ادااايس يم الباان  

 الدراسة خامسًا : هيكمية

الرررا تق رررياد  ادىتاررريا يرررمإلىطررريع صرررواة ىرررن الاواررروع ارررن يوانرررب اتبرررااة تررر       
 ه و رراوطدالط يبررس اد ررت,نيايس لوقررف تنفيررذ القررااا ادااا   ا ر,ررين ه نتنرريول يررم ادول

الرنر   تنفيرذ القرااا  ااري يرم الا ررث ال,رينم ي روف نتنريول نل انوي يم اط ب ا رتقل ،
ايرررااعات وقرررف تنفيرررذ القرررااا ادااا  ورييرررس الرنررر  الصرررياا  وقرررف  ارررن ريرررثادااا  

 ا تقل   اط بالتنفيذ نل انوي يم 

 المبحث االول

 وشروطهالطبيعة االستثنائية لوقف تنفيذ القرار االداري 

تبررا القرراااات ادااايررس اظورراا  اررن اظرريها اداتيرري ات التررم تتاتررع  ورري اداااة لررذلا      
يأنوري تصرراا اتاتبررس  قاينرس ال ررالاس والا رراوىيس ه يتنررون ا  ارس لاليررااا واي ررس التنفيررذ ه 
ورتا د ي قا الفاا ترت ارارس اداااة اتريح الا راع لارن يرا  ان القرااا ادااا   ر  ب 

ا  او انررد ابيرب ال يرروع الرا القاريع ل يررين ا راوىيتد ه ولارري نرين القررااا ادااا  لرد اراا 
يتاتررع  قاينررس الصرررس وال ررالاس ه يررأن الطبررن  ررد د يوقررف تنفيررذك ه لررذا يررأن وقررف تنفيررذ 
القااا ادااا  يت ر   يلط يبرس اد رت,نيايس ه ىايرد الر بض  أنرد )ايرااع وقريام يانرع وقروع 

ويرررررد ال ررررراىس  اااا ادااا  ه يقرررررو   رررررد القيارررررم ى رررررالقررررر الاررررراا الرررررذ  ي ررررر  د تنفيرررررذ
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واد تبييل ق ل تنفيذ القااا ه ولبا  اانينيس تاااا اد,يا الاياة لتنفيذ القرااا الاطبرون 
ييرررد ىرررن طايرررن الرنررر    لنيارررد ه ولنرررم د ينرررون اديرررااا تررررت ارارررس اداااة يرررم رررريل 

 أنرد ) ر طس او صرالريس ي رتطيع  ه ناي تر  تبايفردا يعت ا تبايل   طتوي يم التنفيذ( 
اذا ط ررب الطرريىن القياررم ان يرنرر   وقررف تنفيررذ القررااا الاطبررون  ررد  يإللنرريع  ي اوي ورر

   9وىنا تويا ال اوط الال اس لوقف التنفيذ( ذلا يم صريفس الاىو 

لذا  نتنيول هذا الا رث يم اط  ين ه  ن ين يم ادول انواري الط يبرس اد رت,نيايس      
ن  رررراوط وقررررف تنفيررررذ القررررااا تنفيررررذ القررررااا ادااا  ه اارررري يررررم ال,ررررينم ي رررروف ن رررريلوقررررف 
  ادااا 

 المطمب االول

 الطبيعة االستثنائية لوقف تنفيذ القرار االداري

 اي ان القاااات ادااايس تتاتع  قاينس الصررس وال رالاس ارن لرظرس صراواهي ه يأنوري      
ف ا ررتنياا  الررا القيىرراة القيارريس  ررأن الطبررن ييررب ان تيررا طايقورري ل تنفيررذ اون ا  ايقرري

 يدلنيع د يوقف تنفيذ القااا ادااا  ه وان هني تتاح الط يبس اد رت,نيايس لوقرف تنفيرذ 
القررااا ادااا  ه لارري تقررا   ررنتنيول اد,ررا ميررا الواقررف لرراىو  ادلنرريع يررم يرراع ه ووقررف 

  يم اتا قف لاىو  ادلنيع تنفيذ القااا ادااا  ني ت,نيع ان ا اأ اد,ا ميا الاو 

 الفرع االول

 االثر غير الواقف لدعوى االلغاء

يبرررا ا ررراأ اد,رررا ميرررا الواقرررف لررراىو  ادلنررريع ارررن الا ررريائ البيارررس ل طبرررن  ررريلقااا      
 ادااا  ود يانن التاوج ى يد اد  نص صايح يم القينون  
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ادااايرررس ااررري  القاررريع د يانرررع ويبنرررم هرررذا الا ررراأ ان الطبرررن  ا ررراوىيس القررراااات      
اداااة اررررن تنفيررررذ هررررذا القررررااا ه  ررررأن ينررررون لورررري التيرررريا يررررم تنفيررررذ القررررااا ادااا  ى ررررا 
ا ؤوليتوي او ادنتظيا رتا انيالع الاوقف وصاوا رن  القايع تين ي  ل ا ؤوليس التم 

  (2)قا تتاتب ى ا البي س يم التنفيذ

  وقرررف تنفيرررذ القرررااا ادااا  يرررم قرررينون اي رررس ان الا ررراع البااقرررم لررر  يرررنظ  ارنررري     
الابرررال ه لنرررن الاتت رررع درنررري  القاررريع ادااا  واتيررريك  9979( ل رررنس 65الاولرررس اقررر  )

الفقرد يرا  ان وقررف التنفيرذ اصر ح اررن الا ريائ الات نرية  ررواع ارن ارنري  القارريع او اااع 
   (3)الفقويع

 رب النريع القرااا ادااا  د يانرن ريث يا  ميل يس الفقويع ان اياا ايع اىو   ط     
ان ينرريل اررن نفرريذ هررذا القررااا دن القررااا ادااا  تصرراف قررينونم وايررب النفرريذ اتررا ارري 
ا تنا ت  اااط نفيذك ان النيريس القينونيس ايل  ي رب ان اداااة او ي نا    ب تاتبد 

ذلررا ي ررل  قاينررس الصرررس وال ررالاس رتررا ي, ررت البنررس  قررااا قارريام ه دن القررول  نيررا 
   (4)ن يط اداااة 

وقا اتت ف الفقويع رول الا ااات التم ي تنا اليوي ا راأ اد,را ميرا الواقرف لراىو       
ادلنيع يانو  ان قيل ان ا يس ذلا هو ا اأ الفصل  ين ال ر طيت ويبنرم الفصرل  رين 

د الوظيفررس ادااايررس والوظيفررس القارريايس  ررأن تنررون نررل يوررس ا ررتق س ىررن ادتررا   ريررث 
   (5)يتاتل القيام  بال اداااة ود تتاتل اداااة  بال القيام 

وايررد هررذا الت ايررا البايررا اررن ادنتقررياات نررون ا رراأ الفصررل  ررين ال رر طيت وان نررين      
قيا  نظايي  اد اند اقل ا يرس اقيانس اع ال ي ن    ب ات يع ا يرس الاقي س القايايس ه 
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  طيت يتبياض اع هذا الا اأ نف د ه ريث ان نظري  ناي ان تط ين ا اأ الفصل  ين ال
   (6)وقف تنفيذ القااا القايام يتبياض اع ا اأ الفصل  ين ال  طيت

 يناررري يرررذهب الررر بض الرررا ان ا ررريس ا ررراأ اد,رررا ميرررا الواقرررف لررراىو  ادلنررريع هرررو      
ف رروي اون القررااا التنفيررذ  ه يررا  الفقيررد هوايررو  ررأن اداااة تا ررا  رر طس تنفيررذ قااااتورري  ن

الرييررررس الررررا ال يرررروع الررررا القارررريع ه  يىت رررريا ان القررررااا ادااا  يتاتررررع  قاينررررس الصرررررس 
والا اوىيس انذ لرظس صاواك ى ا ان تترال اداااة ا ؤوليس التنفيذ يياي لو ت ين ىرا  
ا اوىيس قاااهي ه وى يد ينون ل واي  ى ا اديرااا التاروع لقااااتوري وارن ,ر  ال يروع الرا 

   (7)طبن  ا اوىيتويالقايع ل 

وقرررا تباارررت هرررذك الفنررراة الرررا ادنتقرررياات ه ى رررا ا ررريس ان  ررر طس اداااة لي رررت      
اط قررس انارري اقيرراة  ررراوا القررينون اررايني  لاصرريلح اديررااا اررن تب ررف اداااة ىررن طايررن 
الو يال التم ترو هيه يياي ذهب ال بض ادتا الا ان ا ريس هرذا الا راأ هرو الاصر رس 

التررم تورراف اداااة الررا ترقيقورري  ي رر يع الرييرريت البياررس وارراين  رريا الااايررن البياررس 
البياس  ينتظي  واطااا ين ريط اداااة وتصرايوي اناري يوراف الرا ترقيرن مييرس وارراة وهرم 
ترقين الصيلح البي  ه و يلتيلم ان ميا الاق ول ان تتيح لاليااا الفاصس يرم  رل ن ريط 

ي وقا تنون الاىو  نيايس د يقصرا انوري  رو  ت رويف اداااة ىن طاين اىو  يايبونو
  (8)تنفيذ القااا يقط

ويؤيرررا  برررض الفقوررريع هرررذا الا ررراأ ى رررا ا ررريس ان اداااة ان فرررس  ترقيرررن الاصررر رس      
البياررس  يلترريلم اررن الانطقررم ان يتصررف ن رريطوي  يلارراواة واد ررتبييل ود يانررن د  

ااا  الررذ  اصررااتد اداااة ميررا ا رراوع  ررتص ىاق ررس هررذا الن رريط  ريررس ان القررااا اد
دن اررررن الط يبررررم ان تتقررررا  الاصرررر رس البياررررس ى ررررا الاصرررر رس التيصررررس ه ي رررريس اررررن 
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الابقول ان ت ل اداااة ىن اااع وظيفتوري   ر ب اىريو  قرا يت ايرا ىرااهي اذا اري اصر ح 
   (9) يلاىو  ا,ا واقف

يررم ا ررنيا ا رراأ اد,ررا ميررا  و  ررنل ىرري  يررأن يايررع هررذك الت ايرراات وادينرريا تتنياررل     
الواقف ل اىو  وذلا أليل راييس الاص رس البياس نااواة ارن اراواات ىارل اداااة 

 واوا   يا الاااين البياس  

 الفرع الثاني

 وقف تنفيذ القرار االداري كاستثناء من مبدأ االثر غير الموقف لدعوى االلغاء

ال ررالاس والا رراوىيس يررؤا  الررا صرررس القررااا اذا نررين تاتررع القررااا ادااا   قاينررس      
ادااا  ونفررريذة يرررأن الاصررر رس البيارررس الترررم توررراف الرررا ترقيقوررري اداااة تقتارررم  ررراييند 
وىرررا  وقرررف تنفيرررذك  ايررراا الطبرررن ييرررد  يدلنررريع وهرررذا هرررو ادصرررل البررري  يرررين الاصررر رس 

 ررا اررن التيصررس ترترريج ل راييررس ايارري  اررن تب ررف اداااة واتطياورري وديررل ذلررا نررين د
ويررروا ا رررت,نيع ارررن هرررذا ادصرررل ل تتفيرررف ارررن ا,رررياك ال ررر  يس وااررراااك ولت رررن ريلرررس ارررن 
التررروا ن  رررين الاصررر رس البيارررس وراييرررس رقرررون اديرررااا ويرررا نظررري  وقرررف تنفيرررذ القررراااات 

   (90)ادااايس ني ت,نيع ان ا اأ اد,ا ميا الواقف ل طبن يم القاااات ادااايس  يدلنيع

اة اد,ا ميا الواقف لاىو  ادلنيع ى ا اطالقوي  يؤا  يم  بض ان تط ين قيى     
ادريررين الررا النرريع اىررو  ادلنرريع ذاتورري ويرررول الرنرر  الررذ  يصرراا  يدلنرريع الررا رنرر  
صرررروا  ايرررراا اررررن نررررل ا,ررررياك اذا ارررري ا رررراىت اداااة ونفررررذت القررررااا اون انتظرررريا رنرررر  

   (99)القايع
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قف تنفيذ القرااا ادااا  نرأيااع ا رتبيل وى ا ا يس ذلا اويات الت ايبيت نظي  و   
الرا الارنارس وقرف  اىرو  ادلنريع ريث د يتاتب ى ا ايع ه ا ت,نيع ان ادصل البي  

 قا  ط رب  رذلا وا رتويا  راوطدتنفيذ القااا ولنن ييو  ل ارناس وقف تنفيذ القااا اذا 
   (92) 9972( ل نس 47وان ت ا الت ايبيت قينون اي س الاولس الاصا  اق  )

ارررا ارنياورري  ررأن )ادصررل يررم  اصررا يررم وقررا قاررت الارناررس ادااايررس الب يرري يررم     
القررراااات ادااايرررس ان تنرررون واي رررس النفررريذ ه ود يتاترررب ى رررا الطبرررن ييوررري  يدلنررريع وقرررف 
تنفيذهي ه اد اند ا ت,نيع ان هرذا ادصرل ييرو  ل ارنارس اذا اري ط رب ذلرا ارن صرريفس 

نفيررذ اذا ارري قرري  هررذا الط ررب ى ررا ا رريس اررن اليايررس وتبررذا الرراىو  ان تقاررم  وقررف الت
   (93)تاااا تنفيذك(

اارري يررم البرراان يررأن الا رراع البااقررم لرر  يررنص ى ررا وقررف تنفيررذ القررااا ادااا  يررم      
لننررد ايرري  تط يررن اديررااعات الانصرروص  9979( ل ررنس 65قررينون اي ررس الاولررس اقرر  )

ىنررا ىررا  الررنص ى يورري يررم  9969( ل ررنس 83ى يورري يررم قررينون الااايبرريت الاانيررس اقرر  )
قررينون اي ررس الاولررس ييارري يتب ررن  يلقارريع الا ررتبيل وانورري وقررف تنفيررذ القررااا ادااا  

   (94)الاطبون ييد

يتارررح ااررري  ررر ن ان ارررنح  ررر طس وقرررف تنفيرررذ القرررااا ادااا  الاطبرررون ييرررد يررريع      
وقرررف تنفيرررذك اد يرررم  ا رررت,نيع ارررن ادصرررل البررري  ه ريرررث د يتاترررب ى رررا الطبرررن  ررريلقااا

رررريدت ا رررت,نيايس واررران  ررراوط اررررااة ه دن اطرررالن ا ررراأ اد,رررا ميرررا اد,رررا الواقرررف 
ل طبررن  رراون ا ررت,نيعات اانررن ان يررؤا  الررا  نتررياد اررياة قررا د يانررن اصررالروي او 
تااانوي ان نفذت اداااة قاااهي ,  ت ين يياي  با ان القااا الذ  ت  تنفيرذك ميرا ا راوع ه 

ع ا ايرريا ترراتل الاولررس يررم الايرريدت ادقتصرريايس واديتايىيررس ونررذلا ييارري تصوصرري  ارر
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يتب ن  رقون اديااا وراييتو  ه لذلا ييع نظي  وقف تنفيذ القااا ادااا  لراييس رقون 
اديااا واصيلرو ه وتفيا  ااااا قا يتبذا تااانوي نتييس تنفيرذ اداااة ل قرااا الاطبرون 

 يو  ادلنيع ان ق ل القايع  ييد    ب  طع الفصل يم اى

 المطمب الثاني

 شروط وقف تنفيذ القرار االداري

ان نظرري  وقررف التنفيررذ هررو ا ررت,نيع اررن ادصررل البرري  الاتا,ررل  تاتررع القررااا ادااا       
 قاينرررس الصررررس وال رررالاس ارررن لرظرررس صررراواك ه وان الطبرررن   لنررريع هرررذا القرررااا د يوقرررف 

 رايبيت تقييرا هرذا النظري   براا ارن ال راوط لنرم ي رتطيع تنفيذك ه و يلتيلم نرين د را ل ت
 القيام ان يرن   وقف تنفيذ القااا ادااا  الاطبون ييد  

وهررذك ال رراوط تنق رر  الررا  رراوط  ررن يس واوارروىيس ه ادولررا تتب ررن  ق ررول ط ررب      
تنفيرذ ال وقف التنفيذ ه وال,ينيس تتب ن  يلرن   وقرف تنفيرذ القرااا ادااا  ه ولاري نرين وقرف

اررن اىررو  ادلنرريع يررأن اررن الانطقررم ان تنررون ال رراوط ال ررن يس لق ررول  عهررو ط ررب اتفررا 
ط ب وقف التنفيذ هم نف وي  اوط ق ول اىو  ادلنيع ه ااي ال اوط الاواوىيس يينوي 

ه ادول هرررو  ررراط اد رررتبييله وال,رررينم هرررو  ررراط اليايرررس ه  ,رررالث  ررراوطتنرصرررا يرررم 
 بييل واليايس تال    اطم اد توال,يلث يتا,ل  

 الفرع االول

 الشروط الخاصة بقبول طمب وقف تنفيذ القرار االداري

 رر ن  يررين ان ال رراوط ال ررن يس لوقررف تنفيررذ القررااا ادااا  هررم ذاتورري  رراوط ق ررول      
د قرررراااا  تاىررررو  ادلنرررريع اررررع اااىررررية تصوصرررريس قررررااا وقررررف تنفيررررذ القررررااا ادااا   صررررف
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لق ررررول اىررررو  النرررريع القررررااا ادااا  الاطبررررون ييررررد انتفرررريع ا ررررت,نيايي  اؤقترررري  ه اذا ي ررررتاط 
الطاين الاوا   ل طبن والتظ   ادااا   وال اوط الاتصر س  ريلقااا الاطبرون ييرد و راط 
الايبرريا و رراط الاصرر رس ولال ررت ااة ان,ررا نريررل   ررأنوي الررا الا رريائ البياررس يررم اىررو  

لقررررااا وقررررف التنفيررررذ يررررأن ييررررب  ه ولنررررن نظرررراا  ل ط يبررررس اد ررررت,نيايس والاؤقتررررس 95ادلنرررريع
 االرظررس ان لايبرريا ط ررب وقررف التنفيررذ تصوصرريس ابينررس اذ د ي ررتاط الا رراع البااقررم

تقررراي  ط رررب وقرررف تنفيرررذ القرررااا الاطبرررون ييرررد ارررع اىرررو   يرررم قرررينون الااايبررريت الاانيرررس
 ادلنيع يم ىاياس واراة  ل يانن ان ينون ذلا ا,نيع ال يا يم الاىو   

 9972( ل رنس 47ع الاصا  يم قينون اي س الاولس الاصرا  اقر  )يم رين ان الا ا 
  96ا تاط تقاي  ط ب وقف التنفيذ يم نفس ىاياس اىو  ادلنيع

ل  ي تاط الا راع تقراي  ط رب وقرف تنفيرذ القرااا ادااا  يرم ذات الوقرت ارع ط رب      
او يرم دارررس النريع القرااا ه اذ يانرن تقراي  ط رب وقرف التنفيرذ يرم داررس اىرو  ادلنريع 

  (97)واراة
ان تالل ااايبس   بض ارني  القايع ادااا  وياني ان الااىم ىياة اي يط رب      

يررم الرراىو  النرريع القررااا ادااا  ويارران ط  ررد وقررف تنفيررذ القررااا الررا نتييررس الرراىو  ه 
وقررا يط ررب النرريع القررااا ادااا  وا,نرريع النظررا يررم الرراىو  يقررا  ط  رري لوقررف تنفيررذ القررااا 
الاطبررون ييررد ونا,رريل ى ررا ذلررا الرراىو  التررم اقياورري اارريس اتررريا الرقرروقيين البررااقيين 
اارري  القارريع ادااا  اررا اارريس اي ررس الررو ااع ااررييس لوظيفتررد ل اطيل ررس   لنرريع قررااا 

( ,  ىيا ونيل الاراىم وقرا  ط  ري اترا 9/2/2005يم  3/35اايس الو ااع اق  )ا/ن/
  (98)قااا الاطبون ييد  يإللنيع لرين ر   الاىو ل ارناس ل اطيل س  وقف تنفيذ ال
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 الفرع الثاني
 شروط الحكم بوقف تنفيذ القرار االداري

لترن  الارناس  وقف تنفيذ القااا ادااا  د ا ان ت تنا يم رناوي ى را ىراا ارن      
ال اوط الوايب تواياهي يم القااا ادااا  الاطبون ييد  ريث يت  اا ط ب وقف التنفيذ 
اذا تت ررف ارررااهي ه وهررذك ال رراوط هررم التررم تيبررل اررن نظرري  وقررف التنفيررذ ا ررت,نيع اررن 
ادصرررل البررري  الاتا,رررل  ررريد,ا ميرررا الواقرررف لررراىو  ادلنررريع وهرررم اررري ت ررراا  يل ررراوط 
الاوارروىيس ه وتنرصررا ال رراوط الاوارروىيس يررم  رراطم اد ررتبييل ويايررس اد رر يب ه 

ي ليت نا ل ارناس الرن   وقف تنفيذ القااا ناي د ا ان تنا س هذين ال اطين واات يطوا
 ادااا   

 االستعجال اوال : 
يقصرررا  رررد تطرررواة الاوقرررف النررريي  ىرررن تنفيرررذ القرررااا ادااا  الرررذ    يااارررد يتاترررب      

رررراوث اررراا ي ررري  ى رررا صررريرب ال رررأن د يانرررن اصرررالرد ا رررتق ال  ه  ب رررياة اترررا  
تنرررون هنررريا ت ررريس يايرررس ارررن ىرررا  ي رررتاط لق رررول ط رررب وقرررف تنفيرررذ القرررااا ادااا  ان 

اانينيرررس تررراااا اد,ررريا الارررياة الترررم تصررريب اد رررتيص يرررم رررريل تنفيرررذ القرررااا ادااا  
   (99)الاطبون ييد

ولررر  ي رررتاط ان تنرررون نرررل النترررياد اتبرررذا ترررااانوي  رررل ينفرررم  باررروي ه وقرررا نرررص      
 الا ررراع الاصرررا  ى رررا  ررراط اد رررتبييل ارررن ترررالل ارررنح صرررالريس وقرررف تنفيرررذ القرررااا

ه وقرررا اط رررن  برررض الفقرررد الاصرررا  لفرررظ الاررراا ى رررا  ررراط  (20)ادااا  الاطبرررون ييرررد
اد تبييل ه وقا اىت ا ال بض ان الااا اترقن رتا وان نين  يإلانرين تااانرد لنرن 

  ا قس   
امرر  ادهايررس ل رراط اد ررتبييل او الارراا الررذ  د يانررن تااانررد نيررا ان الا رراع      

 9979( ل ررنس 65س يررم قررينون اي ررس الاولررس اقرر  )البااقررم لرر  يررنص ى ررا ذلررا صرراار



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /

 

 
 988 

الابال ولنن يانن ان ن تال ى ا ذلا ان  برض قواىرا القاريع الا رتبيل يرم قرينون 
الترررررررم ذنرررررررات  برررررررض صررررررروا القاررررررريع  9969( ل رررررررنس 83الااايبررررررريت الاانيرررررررس اقررررررر  )

   (29)الا تبيل
ارنارس وقا ا يا الا ذلا القاريع يرم  برض ارنيارد ريرث يريع يرم اررا ارنري  ال     

ادتريايررس الب يي)ارري نررين ى ررا ارناررس  ررااعة ال يرريع التررم اقياررت ااياورري الرراىو  ال ااايررس 
( ا تررررااع  ان تقررررراا ايقرررريف ايررررااع انتتي ررررريت ادتررررريا البررررري  2009/ب/9999الااقاررررس )

دن يرررررم ا,رررررل هرررررذا الط رررررب لررررريس ارررررن  22/92/2009ل تبررررريون الاقررررراا اياااوررررري يرررررم 
اارراا  ودايرري  دنررد ي ررتاط يررم اداررا الررودام تررويا  اتتصرريص الارناررس اتترريذك ود يبت ررا

    (22)اننين هاي ريلس اد تبييل وويوا نص يم القينون يتول القيام اتتيذك(
ان ريلررس اد ررتبييل هررم ريلررس اوارروىيس ت ررتظواهي الارناررس اررن وقررياع الرراىو       

ايض ارن وظاويوي ا,رل قرااا راارين الطيلرب ارن اااع اداتررين ه وصراوا قرااا انرع ار
ث ان القرراااات التررم تتارران ال ررفا الررا التررياج او صرراوا قررااا  وررا  انرر ل ا,ررا  ه ريرر

ل رايررس ال تصرريس تبررا اررن ا ررا  صرروا اد ررتبييل لارري يتاتررب ى ررا تنفيررذهي اررن  ا  تقييررا
   (23)نتياد يتبذا تااانوي

 
 ثانيًا : شرط الجدية 

 يداررييس الررا  رراط اد ررتبييل ل رنرر   وقررف تنفيررذ القررااا ادااا  د ررا ان يترروايا      
 اط اتا هو  اط اليايس ويقصا  وذا ال اط يررص القيارم  صرواة اوليرس لا راوىيس 
القررااا ادااا  يررأذا ويررا ان القررااا  ر ررب الظرريها قررا  رري د ىيررب ارري يأنررد يصرراا قرراااا  
 وقررف تنفيررذك ه ط ررب وقررف تنفيررذ القررااا ادااا  اتفرراع اررن اىررو  ادلنرريع لررذا ييررب ان 

هنرريا اتصرريل  ررين وقررف التنفيررذ وا رراأ الا رراوىيس  ريررث ينررون وقررف التنفيررذ قياارري   ينررون
   (24) ر ب الظيها ى ا ا  يب يايس
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ا رررريا الا رررراع البااقرررررم الررررا  رررراط اد ررررر يب اليايررررس يررررم  برررررض صرررروا القاررررريع      
وهرم ط رب  9969( ل رنس 83الا تبيل التم نص ى يوي قينون الااايبيت الاانيس اق  )

   (25)ويات ا  يب يايس ت اا هذا الانع ى يد ان ال فا اذاانع الااىم 
 

 ثالثًا: تالزم ركني الجدية واالستعجال وكفايتهما لمحكم بوقف التنفيذ
يالرررظ اررن ادرنرري  القارريايس الصرريااة  وقررف تنفيررذ القررااا ادااا  ان هنرريا تررال        

تقارم  وقرف تنفيرذ القرااا وتاا ط  ين اننم اد تبييل واليايس ه  ريث ان الارنارس د 
ادااا  الاطبررون ييررد اد اذا ترروايا هررذان الاننررين ايتابررين ه ود ت ررتييب لط ررب وقررف 
التنفيررذ اذا ترروايا ارررااهاي اون ادتررا ه ا ررت,نا القارريع اررن الررتال   الا رريا اليررد الريلررس 

يياررري الترررم ينرررون ييوررري اوىرررا تنفيرررذ القرررااا ادااا  قرررا ررررل ولررر  ي قرررا ااررري  الارنارررس اد ا
   (26)اباواات ل قايع  وقف تنفيذ القااا ادااا 

)اري يرم اررا ارنياوري  الارنارس ادتريايرس الب يري وان تط يقيت ذلا اري ا ريات اليرد     
نررررررين ى ررررررا ارناررررررس  ررررررااعة ال يرررررريع التررررررم اقياررررررت ااياورررررري الرررررراىو  ال ااايررررررس الااقاررررررس 

ادتريا البي  ل تبيون الاقاا ( ا تااع  ان تقاا ايقيف ايااع انتتي يت 2009/ب/9999)
دن يرررم ا,رررل هرررذا الط رررب لررريس ارررن اتتصررريص الارنارررس  22/92/2009اياااوررري يرررم 

اتتررريذك ود يبت ررررا اارررراا  ودايرررري  دنررررد ي ررررتاط يرررم اداررررا الررررودام تررررويا اننررررين هارررري ريلررررس 
   (27)اد تبييل وويوا نص يم القينون يتول القيام اتتيذك(

ادتريايررس الب يرري ا ررياة الررا ارراواة ترروايا اننررين هارري  نالرررظ اررن ذلررا ان الارناررس     
ينرون القرااا ادااا  اد تبييل وويوا نص قرينونم يترول القيارم ذلرا ويقصرا  رد ان 

 اتيلف لنص قينونم ااي يتول القيام صالريس اصااا قااا وقف التنفيذ  
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 المبحث الثاني

 الحكم بوقف تنفيذ القرار االداري

تنفيرررررذ القرررررااا ادااا  ارررررن ق رررررل الارنارررررس هنيلرررررا ىررررراا  لنرررررم ييررررريب ط رررررب وقرررررف     
اررررررررن اديررررررررااعات ييررررررررب ى ررررررررا طيلررررررررب وقررررررررف التنفيررررررررذ اتتيذهرررررررري واد ايررررررررض ط  ررررررررد ه 
وتتايررررررررر  هرررررررررذك اديرررررررررااعات ىرررررررررن ايرررررررررااعات الررررررررراىو  البيايرررررررررس  يل  ررررررررريطس وال ررررررررراىس 
 يىت ياهررررررري تررررررررؤا  يررررررررم النوييرررررررس الررررررررا الرصررررررررول ى ررررررررا رنررررررر  ىييررررررررل ه ويبررررررررا قررررررررااا 

قرررررررررررااا ادااا  رناررررررررررري  قاررررررررررريايي  لرررررررررررد رييرررررررررررس ادرنررررررررررري  الارنارررررررررررس  وقرررررررررررف تنفيرررررررررررذ ال
وتصياصرررروي واررررن الاانررررن الطبررررن  ررررد ا ررررتقالد  ا, ررررد ا,ررررل ا  رنرررر  قارررريام نورررريام 
اترررررا ه وتنرررررون لورررررذا القرررررااا رييرررررس  يلن ررررر س ل ارنارررررس الترررررم اصرررررااتد ولرررررالاااة الترررررم 

 صاا  وقف تنفيذ قاااهي ول نيا اياي   

الرررررررا اط  رررررررين ه نتنررررررريول يرررررررم ادول انطالقررررررري  ارررررررن ذلرررررررا  نق ررررررر  هرررررررذا الا ررررررررث      
انواررررري ايرررررااعات وقرررررف تنفيرررررذ القرررررااا ادااا  والطبرررررن يرررررم الرنررررر  الصرررررياا ه ااررررري يرررررم 

 ال,ينم ي وف نتنيول رييس الرن  الصياا  وقف تنفيذ القااا الصياا      

 المطمب االول

 اجراءات وقف تنفيذ القرار االداري والطعن بالحكم الصادر

اررررم رناررررد يررررم ط ررررب وقررررف تنفيررررذ القررررااا ادااا  ه هنيلررررا ق ررررل ان يصرررراا القي     
اياوىرررررس ارررررن اديرررررااعات د رررررا ان ي تررررر    وررررري اقرررررا  ط رررررب وقرررررف التنفيرررررذ واد ايرررررض  
ط  رررررد ه وىنرررررااي يصررررراا الرنررررر  يأنرررررد يتاترررررع  اررررري تتاترررررع  رررررد  رررررياا ادرنررررري  القاررررريايس 
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ادترررررا  ارررررن اقواررررريت وتصرررررياص ه ناررررري يانرررررن ادىترررررااض ى يرررررد والطبرررررن  رررررد ارررررن 
 اتااا اند ه و نتنيول الاواوع ويقي  لالتم:ق ل ال

 الفرع االول

 اجراءات وقف تنفيذ القرار االداري

ل رن   وقف تنفيذ القااا ادااا  د ا ان ينون هنيا ط ب لوقف التنفيرذ ه وأد يرال      
ي ررتطيع القياررم ان يرنرر   وقررف تنفيررذ القررااا ادااا  ه دن القيىرراة البياررس التررم ترنرر  

لارراىم هررم )د ييررو  ل قياررم ان يرنرر   نيررا ارري يط  ررد التصرر  او ان,ررا اارري ط  رريت ا
   (28)يط  د(

د ررا ان يتارران ط ررب وقررف تنفيررذ القررااا ادااا   يررين اد رر يب القينونيررس والواقبيررس      
اذا قااد الطيىن   رنل ا رتقل ىرن اىرو  ادلنريع ااري اذا قاارد نط رب اقتران  يلراىو  

ال أن ارن ذنرا هرذك اد ر يب ى را ا ريس ان اىرواك الااي ريس ادص يس ي يبفا صيرب 
   29تاانتوي  يلااواة

وان الط يبم يقا  الطب ارن التصرو  يرم الراىو  يريلنيا د ي رتطيع ط رب وقرف      
تنفيذ القااا ادااا  ه ناي ييب ان ي رتال الط رب ى را ال يينريت البيارس ل تصرو  و يرين 

اد ر يب الترم  نرم ى يوري الطبرن ه يرأن لر  يتاران  يلرن  الاطبون ييد وترياي  الرنر  و 
 الطب ذلا ييو  ل ارناس ان ترن    طالند  

 9979( ل رررررنس 65لررررر  يرررررنص الا ررررراع البااقرررررم يرررررم قرررررينون اي رررررس الاولرررررس اقررررر  )     
وتبايالترررد ى رررا قواىرررا تيصرررس  وقرررف تنفيرررذ القرررااا ادااا  ه و اررري ان وقرررف التنفيرررذ ارررن 

اديررااعات التيصررس  وررذك الط  رريت الانصرروص ى يورري الط  رريت الا ررتبي س يط ررن   ررأند 
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 – 949الابررال يررم الاررواا اررن ) 9969( ل ررنس 83يررم قررينون الااايبرريت الاانيررس اقرر  )
950)(30)    

ا  انررد يررت  تط يررن اديررااعات الاقررااة يررم قررينون الااايبرريت الاانيررس ى ررا الرراىيو       
ل ت  يرررل الترررم تنرررون اقرررل يرررم اداررروا ادااايرررس ه  ي رررت,نيع اررري يتب رررن انوررري  يلاررراة الاقرررااة 

  (39)الا تبي س

يرررم قرررينون الااايبررريت و تصررروص ايبررريا تقررراي  ط رررب وقرررف التنفيرررذ ه يرررأن الا ررراع      
ل  ي    الااىم  تقراي  ط رب وقرف التنفيرذ يرم نفرس الوقرت  9969ل نس  83الاانيس اق  

 رب وقرف التنفيرذ اع ط ب النيع القرااا ادااا  يرم اىرو  وارراة ه  رل ييرو  لرد تقراي  ط
 ا تقال  ه ولنن ييب ان ينون الط ب تالل ااة الطبن  يإللنيع  

تتتص ارناس القايع ادااا  يم نل اري يتب رن  صررس القرااا ادااا  ارن ريرث      
ادلنيع ووقف التنفيذ ه  ي ت,نيع القاااات التيصس  يلاوظفين  تتتص  وي ارنارس قاريع 

    (32)الاوظفين

اىو  ادلنيع ااي ارناس القايع ادااا   اون اريام ه اذ ل  ي تاط  ييو  اقياس     
ذلررررررا الا رررررراع البااقررررررم ه يي ررررررتطيع الارررررراىم اقياتورررررري  نف ررررررد اذا ترررررروايات ييررررررد اه يررررررس 

   (33)التقيام

 الفرع الثاني

 الطعن بالحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار االداري

ى رررا  9979ل رررنس  65اقررر   البااقرررم يرررم قرررينون اي رررس الاولرررسلررر  يرررنص الا ررراع      
نصوص تيصس  تنظي  طان الطبرن يرم ادرنري  الصريااة  وقرف تنفيرذ القرااا ادااا  ه 
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لرررذلا تنرررون ايرررااعات الطبرررن يرررم ارنررري  القاررريع ادااا  تياررربس الرررا القواىرررا البيارررس 
ل طبررن يررم ادرنرري  الصرريااة ىررن القارريع ىاوارري  والاقررااة يررم قررينون الااايبرريت الاانيررس 

الابررال اررع اااىررية ادرنررري  التيصررس التررم نررص ى يورري قرررينون  9969 ررنس ( ل83اقرر  )
( ل رنس 30وقرينون الارنارس ادتريايرس الب يري اقر  ) 9979( ل نس 65اي س الاولس اق  )

2005   

ه نين التايي  هرو الطايرن  2005ق ل صاوا قينون الارناس ادتريايس الب يي لبي       
ارناررس القارريع ادااا  واي ررس ادنارر يط البرري   الوريررا ل طبررن  يدرنرري  الصرريااة ىررن

ااررري  الويارررس البيارررس لاي رررس الاولرررس ويقررري  لالتتصيصررريت الانصررروص ى يوررري يرررم قرررينون 
   (34)الااايبيت

و با صاوا قينون الارناس ادتريايس الب يي اص رت اتتصس  يلنظا يرم الطبرون      
    (35)يع ادااا الاقااس ى ا ادرني  والقاااات الصيااة ان ارناس القا

ل  يا  اداا طويال  اناي تنيا  با ان ان أ الا اع الارناس ادااايس الب يري  اويرب      
ه واررراة الطبرررن  2093( ل رررنس 97قرررينون التبرررايل الترررياس لقرررينون اي رررس الاولرررس اقررر  )

( يواري  يرم ادرنري  الصريااة ارن ارنارس 30التايي   ااي  الارناس ادااايس الب يري هرم )
 ع الاوظفين وارناس القايع ادااا   قاي

و ارري ان وقررف التنفيررذ اررن الط  رريت الا ررتبي س ه يقتاررم اداررا تط يررن اديررااعات      
القرراااات ( اررن قررينون الااايبرريت الاانيررس  ررأن 296( اررن الاررياة )9الاررذنواة يررم الفقرراة )

ه وينرررون الا رررتبي س الصررريااة يرررم القاررريع الا رررتبيل تاييررر ا  ااررري  ارنارررس اد رررتانيف 
ه وينرون الطبن ااي  ارناس التايي  ادتريايس اذا نينت صيااة ىرن ارنارس اد رتانيف 

   القااا التايي   الصياا  نتييس الطبن  يتي  
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 المطمب الثاني

 حجية الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار االداري

ه رنرر  قارريام الرنرر  القارريام الصررياا  وقررف تنفيررذ القررااا ادااا  الاطبررون ييررد      
اررن نييررس النرروارمه اد انررد ايررااع وقتررم اب قرري  ى ررا نتييررس الرنرر  يررم ط ررب النرريع القررااا 
ادااا  ه يي ول ا,ا الرنر   وقرف التنفيرذ اذا ايارت اىرو  ادلنريع ه ويصر ح ميرا ذ  
اواوع اذا رن    لنيع القااا ادااا  الاطبون ييد هولاي نين الرن   وقف تنفيرذ القرااا 

رنارري  قارريايي يررأن لررد ريررس ييارري قاررا ييررد وت ررا  هررذك الرييررس ى ررا اطررااف  ادااا 
 ه و نتنيول هذا الاط ب ويقي  لالتم : 36الاىو   والارناس التم اصاات الرن 

 الفرع االول

 حجية الحكم بالنسبة لممحكمة

لاررري نرررين الرنررر  الصرررياا  وقرررف تنفيرررذ القرررااا ادااا  الاطبرررون ييرررد هرررو رنررر  يرررم      
 رررتبي س وان ادرنررري  الا رررتبي س هرررم ارنررري  قاررريايس تنت رررب رييرررس ال رررمع ا رررألس ا

الاقام  د وتنون ا  اس ل ارناس وطايم الاىو  ه اد ان هذك الرييس د يانن اتذهي 
ى ا اطالقوي دن هرذك ادرنري  لي رت ييصر س يرم اصرل النر اع  ط يبتوري  رل هرم ارنري  

لتررم اىررت إلصرراااهي ه يوررم د ترررو  وقتيرس ييررو  البرراول ىنورري ىنررا انقارريع اد ر يب ا
ى ررا رييررس ال رررمع الاقاررم  رررد اارري  ارناررس الاواررروع اذ ي قررا لوررري الرررن  تنييرررا او 

  (37)ت ايل هذا الرن  ويقي  لقنيىتوي

وىا  رييس الرن  الصياا  وقف تنفيذ القااا ادااا  ااي  ارنارس الاواروع يبروا      
لط ب ادلنريع يينتورم ا,راك  صراوا الرنر  لنوند رن  اؤقت د يقيا الارناس ىنا نظاهي 
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يم اىو  ادلنيع ااري  اياروي ارن الارنارس يي طرل رنر  الوقرف ويصر ح  اقراوا اداااة 
تنفيذ قاااهي او تقاا الارناس النيع القااا ييتتفم القااا ارن الويروا وتصر ح ا,ريا اااارس 

   (38)د    ب رن  الوقف  ل  اقتاا رن  ادلنيع

ارناررررس ايررررض ط ررررب وقررررف تنفيررررذ القررررااا ادااا  وتنيررررات الظرررراوف اذا قرررراات ال     
وا ررتيات اارروا لرر  تنررن اويررواة ىنررا صرراوا رنرر  الررايض ه يررين  يإلانررين تقرراي  ط ررب 
اتا لوقف تنفيذ القااا ادااا  دن الا اع ل  ي تاط تقاي  ط ب وقف التنفيذ ارع ط رب 

يررس يررم ق ررول او ايررض هررذا ادلنرريع يررم صررريفس واررراة ه وتترراا ل ارناررس ال رر طس التقايا 
 الط ب  

 الفرع الثاني

 حجية حكم وقف التنفيذ بالنسبة لإلدارة

ىنا صاوا الرن  القايام  وقرف تنفيرذ القرااا ادااا   تنرون اداااة ا رؤولس ىرن      
ادلت ا   وذا الرنر  واداتنريع ىرن اتتريذ ا  ايرااع يانرن ان يبرا تنفيرذا لقاااهري الاوقروف 

   (39)ااا ا  قااا ا تنياا  لد واداتنيع ىن اص

ت ت   اداااة  يلتوقف ىن تنفيذ القااا الاطبون ييد  واع نينرت قرا  راأت  تنفيرذك ا       
ل  ت اأ ه ااي اذا ا تاات  يلتنفيذ ام  الرن  الصرياا  وقفرد يأنوري تترارل الا رؤوليس ااري  

 يىت يا ان اداتنيع ىن تنفيرذ القايع وت     يلتبويض ه ناي ياتب الا ؤوليس الينيايس  
الرنرر  القاررريام يبت ررا يايارررس ينيايررس وتتا,رررل  يلبقو رريت الترررم رررااهي قرررينون البقو ررريت 

   (40)( اند329يم الاياة ) 9969( ل نس 999البااقم اق  )
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 الفرع الثالث

 حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ بالنسبة لمغير

ادلنريع وان الرنر  الصرياا  وقرف تنفيرذ  وقف تنفيذ الرن  القايام ياع ارن اىرو      
القرررااا ادااا  هرررو رنررر  قاررريام لرررد اقواررريت ادرنررري  وتصياصررروي يت, رررت لرررد رييرررس 
ادرنرري  القارريايس الصرريااة  يإللنرريع وهررم رييررس اط قررس اتيرريك النييررس ه ي ررو صرراا قررااا 

ط رب اااا  لاص رس ارا اد تيص  وا   نييس  ننيس يا نوي ألنوري يي رس ل  رقوط ه يرين 
ارا الا تأياين يم هذك ال نييس وقف تنفيذ القااا ادااا  الصياا  ورا  الا نرا دن ارن 

لقاريع رنارد  وقرف تنفيرذ قرااا  أن التنفيرذ ان يصري د  اراا يتبرذا تااانرد ه واصراا ا
اد ررتفياة اررن هررذا الرنرر   لا ررتأياين ادترراين وهرر  اررن النيرراايع رينورري ه يي ررتط  الوررا

ول نيرررا ىررراة رقرررون اهاوررري اطيل رررس اداااة  تنفيرررذ الرنررر  القاررريام الصرررياا  وقرررف تنفيرررذ 
القااا التيص  ورا  الا نرا ه وتقراي  الطبرن يرم الرنر  الصرياا  رايض وقرف تنفيرذ قرااا 
الوررا  ان نينررت لررد اصرر رس  رررذلا ه وي ررتطيع ان يطيلررب  رريلتبويض اذا اصرري د اررراا 

   (49) تنفيذ اداااة ل رن  الصياا  وقف تنفيذ قااا الوا  نتييس ىا  

 الخاتمة 

 بررا ىرراض )التنظرري  القررينونم لوقررف تنفيررذ القررااا ادااا  يررم الت ررايع البااقررم( توصررني 
 ل نتياد ادتيس

يبرا وقرف تنفيرذ القرااا ادااا  ايرااع ا ررت,نيام ا رتبيل وذلرا لانرع اداااة ارن اد ررااع   9
الطبرن  يإللنريع  ريث يبا ا ت,نيع  ان ا اأ تنفيذ القااا ادااا  الاطبون ييد  يإللنيع ه 

 د يوقف تنفيذ القااا الاطبون ييد 
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الرراىو  يررأن اياررت وقررف تنفيررذ القررااا ادااا  ايررااع وقتررم لرررين الفصررل يررم اوارروع   2
 الاىو   ال الوقف وان النم القااا الاطبون ييد يأند يبا   أ,ا ايبم ونأند ل  ينن 

الابرال وقرف التنفيرذ اناري اريلرد الرا  9979ل رنس  65ل  ينظ  قينون اي س الاولرس اقر    3
 قينون الااايبيت الاانيس  

 اا  لط يبتد اد ت,نيايس  اد   اوط ابينس نظ البال  وقف تنفيذ القااا ادااا د يانن   4
قصررروا قرررينون اي رررس الاولرررس يرررم تنظررري   ررراطم الاررراا واد رررتبييل ه ن ررراوط د ارررس   5

 لوقف تنفيذ القااا ادااا   
 لتوصييت ادتيس :ا نقا   ىااد ان نتياد ت نيع  ى ا اي     

والنص ى ا نظي  وقف  9979ل نس  65نويب  يلا اع تبايل قينون اي س الاولس اق    9
ايررااع ا ررت,نيام ا ررتبيل وذلررا لانررع اداااة تنفيررذ القررااا ادااا  الاطبررون ييررد  يىت ررياك 

  ان اد ااع  تنفيذ القااا ادااا  الاطبون ييد  يإللنيع
نفيررذ اررن نييررس يوان ررد وتيصررس ارري الان رروا ادريطررس  نظرري  وقررف الت ان يتارران التبررايل  2

يتص  اطم اد تبييل والااا وال ذان يباان يوها نظي  وقرف تنفيرذ القرااا ادااا  
 الاطبون ييد  

نويررب  قاررياني ادااا  ىنررا الرنرر   وقررف التنفيررذ  رريلنص يررم قررااا الوقررف ى ررا  رراوطد   3
    وارنياد وا يااد واد  يب التم  نم ى يوي قاااك  يلايض او  يلق ول 

 الووااش
                                                           

, ص  1995. احّذ خٛسش١ذ اٌّفشجٟ , ٚلف ذٕف١ز اٌمشاساخ االداس٠ح , سعاٌح دورٛساٖ , جاِعح تغذاد ,  1

15 . 
 . 15غاتك , ص اٌّظذس اٌ. احّذ خٛسش١ذ اٌّفشجٟ ,  2
 اٌشاتع اٌّإذّش اٌٝ ِمذَ تحث. د.عثذ اٌٍط١ف ٔا٠ف , اٌذعٜٛ اٌّغرعجٍح ٚاٌحىُ تٛلف ذٕف١ز اٌمشاس االداسٞ  3

 اٌّٛلع عٍٝ ِٕشٛس،  1ص ، 2114,  ت١شٚخ,  اٌعشت١ح اٌذٚي فٟ االداس٠ح اٌّحاوُ ٌشؤعاء
http://carjj.org  اٌغاعح اٌعاششج ِغاًء. 7/6/2121اخش ص٠اسج تراس٠خ 

http://carjj.org/
http://carjj.org/
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, ٚ د. ٚعاَ طثاس  265, ص  2111. د.ِاصْ ١ٌٍٛ ساضٟ , اٌمضاء االداسٞ , اٌطثعح اٌثا١ٔح , د٘ٛن ,  4

,  17ق , اٌجاِعح اٌّغرٕظش٠ح , اٌعذد اٌعأٟ , اثش دعٜٛ االٌغاء فٟ ذٕف١ز اٌمشاس اٌّطعْٛ ف١ٗ , ِجٍح اٌحمٛ
 . 2, ص  2111

. د. عثذ اٌغٕٟ تغ١ٟٛٔ عثذ اهلل , ٚلف ذٕف١ز اٌمشاس االداسٞ فٟ احىاَ اٌمضاء االداسٞ , ِٕشأج اٌّعاسف ,  5

 . 12االعىٕذس٠ح , ص
اٌح دورٛساٖ , . عٍٟ ٠ٛعف ِحّذ اٌعٍٛاْ , ٔفار اٌمشاساخ االداس٠ح ٚعش٠أٙا تحك االفشاد فٟ االسدْ , سع 6

 . 169جاِعح عّاْ اٌعشت١ح , ص 
 . 13-9. د. ِحّذ فإاد عثذ اٌثاعط , ٚلف ذٕف١ز اٌمشاس االداسٞ , داس اٌفىش اٌجاِعٟ , االعىٕذس٠ح , ص  7
 . 13. د. عثذ اٌغٕٟ تغ١ٟٛٔ عثذ اهلل , ِظذس عاتك , ص 8
 . 18. احّذ خٛسش١ذ عثذ اهلل , ِظذس عاتك , ص  9

اٌمادس , ٚلف ذٕف١ز اٌمشاس االداسٞ لضائ١ًا, سعاٌح ِاجغر١ش , جاِعح اتٟ تىش تٍما٠ذ ذٍّغاْ , . غ١راٚٞ عثذ  11

 .18, ص 2118اٌجضائش , 
 . 14. د. عثذ اٌغٕٟ تغ١ٟٛٔ عثذ اهلل , ِظذس عاتك , ص  11
ى را ادترم )د يتاترب ى را  9972( ل رنس 47( ان قينون اي س الاولس الاصرا  اقر  )49نصت الاياة ) . 12

ايع الط ب الرا الارنارس وقرف تنفيرذ القرااا الاط روب النريؤك ى را انرد ييرو  ل ارنارس ان ترأاا  وقرف تنفيرذك اذا 
 ط ب ذلا يم صريفس الاىو  و اأت الارناس ان نتياد التنفيذ قا يتبذا تااانوي(  

ذ اٌغٕٟ تغي١ٟٛٔ  , اشاس ا١ٌٗ د. عث 6/5/1978( تراس٠خ 599. حىُ اٌّحىّح االداس٠ح اٌع١ٍا فٟ ِظش سلُ ) 13

 . 16عثذ اهلل , ِظذس عاتك , ص 
اٌّعيذي   1979( ٌغيٕح  65( ِيٓ ِيٓ ليأْٛ ِجٍيظ اٌذٌٚيح سليُ )      7. ٔظد اٌفمشج )حادٞ عشش( ِٓ اٌّادج ) 14

 1979ٌغٕح  17اٌّعذي ٚلأْٛ االثثاخ سلُ  1969ٌغٕح  83تأْ )ذغشٞ احىاَ لأْٛ اٌّشافعاخ اٌّذ١ٔح سلُ 
فيٟ   1981ٌغيٕح   114ٚليأْٛ اٌشعيَٛ اٌعذ١ٌيح سليُ      1971ٌغٕح  23ضائ١ح سلُ ٚلأْٛ اطٛي اٌّحاوّاخ اٌج

شأْ االجشاءاخ اٌرٟ ذرثعٙا اٌّحىّح االداس٠ح اٌع١ٍا ِٚحىّح اٌمضاء االداسٞ ِٚحىّح لضاء اٌّٛظف١ٓ ف١ّا ٌُ 
 ٠شد ف١ٗ ٔض خاص فٟ ٘زا اٌمأْٛ( .

االداسٞ , ِإعغييح إٌثييشاط ٌٍطثاعييح ٚإٌشييش د. غيياصٞ ف١ظييً ِٙييذٞ , د. عييذٔاْ عاجييً عث١ييذ , اٌمضيياء  . 15

 . 164, ص  2113ٚاٌرٛص٠ع , تغذاد , اٌطثعح اٌثا١ٔح , 
عٍٝ )ال ٠رشذة عٍٝ سفع  1972( ٌغٕح 47( ِٓ لأْٛ ِجٍظ اٌذٌٚح اٌّظشٞ سلُ )49. ٔظد اٌّادج ) 16

أِش تٛلف ذٕف١زٖ ِإلرًا ارا اٌطٍة اٌٝ اٌّحىّح ٚلف ذٕف١ز اٌمشاس اٌّطٍٛب اٌغائٗ , عٍٝ أٗ ٠جٛص ٌٍّحىّح اْ ذ
 طٍة رٌه فٟ طح١فح اٌذعٜٛ . . . (.

 . 118. احّذ خٛسش١ذ اٌّفشجٟ , ِظذس عاتك , ص  17
ِٕشٛس عٍٝ اٌّٛلع  9/8/2115( فٟ 2115/اذحاد٠ح / ذ١١ّض/3. لشاس سلُ ) 18

https://www.iraqfsc.iq/krarat/3/2005/3_fed_app_2005.pdf   اخش ص٠اسج

 طثاحًا  1449اٌغاعح  19/5/2121تراس٠خ
. د. طعة ٔاجٟ عثيٛد اٌيذ١ٌّٟ , اٌيذفٛل اٌشيى١ٍح اِياَ اٌمضياء االداسٞ دساعيح ِماسٔيح , شيشوح اٌّإعغيح            19

 . 138, ص  2111شٚخ , اٌحذ٠ثح ٌٍىراب , ت١
تيأْ )ال ٠رشذية عٍيٝ سفيع      1972( ٌغيٕح  47( ِٓ لأْٛ ِجٍظ اٌذٌٚح اٌّظيشٞ سليُ )  49. ٔظد اٌّادج ) 21

اٌطٍة اٌٝ اٌّحىّح ٚلف ذٕف١ز اٌمشاس اٌّطٍٛب اٌغائٗ عٍٝ أٗ ٠جٛص ٌٍّحىّح اْ ذيأِش تٛليف ذٕف١يزٖ ارا طٍية     
 ١ز لذ ٠رعزس ذذاسوٙا( .رٌه فٟ طح١فح اٌذعٜٛ ٚسأخ اٌّحىّح اْ ٔرائج اٌرٕف

تأْ )ٌٍّذعٟ اْ ٠غرظذس لشاس  1969( ٌغٕح 83( ِٓ لأْٛ اٌّشافعاخ اٌّذ١ٔح سلُ )142. ٔظد اٌّادج ) 21

ِٓ اٌمضاء اٌّغرعجً تّٕع اٌّذعٝ ع١ٍٗ ِٓ اٌغفش ارا لاِد ٌذ٠ٗ اعثاب جذ٠ح ٠شجح ِٕٙيا عيفش اٌّيذعٝ ع١ٍيٗ     
٠ٙا رٌه , اْ ذىٍف اٌّذعٝ ع١ٍٗ تاخر١اس ِٓ ٠ٕٛب عٕٗ لأٛٔيا  تمظذ اٌفشاس ِٓ اٌذعٜٛ , ٌٍّٚحىّح ارا ثثد ٌذ

فٟ اٌذعٜٛ حرٝ ذىرغة دسجح اٌثراخ , فأرا اِرٕع عٓ رٌه ٌٍّحىّح اْ ذظذس لشاسًا تّٕعٗ ِٓ اٌغفش , تعذ اْ 
( ِيٓ  ٠143مذَ اٌّذعٟ وفاٌح ٌضّاْ ِا عغٝ اْ ٠ظ١ة اٌّذعٟ ِٓ ضيشس( , وّيا ٔظيد عٍيٝ رٌيه اٌّيادج )      

https://www.iraqfsc.iq/krarat/3/2005/3_fed_app_2005.pdf%20%20اخر%20زيارة%20بتاريخ19/5/2021%20الساعة%201:49
https://www.iraqfsc.iq/krarat/3/2005/3_fed_app_2005.pdf%20%20اخر%20زيارة%20بتاريخ19/5/2021%20الساعة%201:49
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تأْ )٠جٛص ٌّٓ لطعد عٕٗ ا١ٌّاٖ اٚ ذ١اس اٌىٙشتاء اٚ اٌّٛاطٍح اٌٙاذف١ح اٚ غ١ش رٌه ِٓ اٌّشافك  اٌمأْٛ ٔفغٗ

 ذعغفًا اْ ٠طٍة ِٓ اٌمضاء اٌّغرعجً اعادذٙا ٚفمًا ألحىاَ اٌمأْٛ( .
ِٕشٛس عٍٝ اٌشاتط  6/5/2111( فٟ 2111/اذحاد٠ح/ذ١١ّض/35. لشاس اٌّحىّح االذحاد٠ح اٌع١ٍا سلُ ) 22
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 ِغاًء . 9431اٌغاعح  19/5/2121
 . 267 . د. ِاصْ ١ٌٍٛ ساضٟ , ِظذس عاتك , ص  23
 . 268. د. ِاصْ ١ٌٍٛ ساضٟ , اٌّظذس اٌغاتك , ص  24
 . 95. احّذ خٛسش١ذ اٌّفشجٟ , ِظذس عاتك , ص  25
اجشاءاخ اٌرماضٟ اِاَ اٌمضاء االداسٞ ٚاٌّحىّح اٌذعرٛس٠ح اٌع١ٍا , اٌطثعح , . د. ِحّذ احّذ عط١ح  26

 . 461, ص  2111االٌٚٝ , اٌفرح ٌٍطثاعح ٚإٌشش , االعىٕذس٠ح , 
ِٕشٛس عٍٝ اٌشاتط  6/5/2111( فٟ 2111/اذحاد٠ح/ذ١١ّض/35. لشاس اٌّحىّح االذحاد٠ح اٌع١ٍا سلُ ) 27
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 ِغاًء . 9431اٌغاعح  19/5/2121
 . 1969( ٌغٕح 83( ِٓ لأْٛ اٌّشافعاخ اٌّذ١ٔح سلُ )213. اٌّادج ) 28
 . 83. د. عثذ اٌغٕٟ تغ١ٟٛٔ عثذ اهلل , ِظذس عاتك , ص  29
)٠مييذَ اٌطٍيية  اٌّعييذي تييأْ 1969( ٌغييٕح 83( ِييٓ لييأْٛ اٌّشافعيياخ اٌّذ١ٔييح سلييُ )  151. ٔظييد اٌّييادج ) 31

اٌّغرعجً تعش٠ضح ٠ثٍغ ف١ٙا اٌخظُ لثً اٌجٍغح اٌّحذدج تاستع ٚعشش٠ٓ عاعح عٍٝ االلً ٠ٚشفك تٙا ِا ٠عضص 
طٍثٗ ِٓ اٌّغرٕذاخ , ٚذظذس اٌّحىّح لشاس٘ا تشأْ اٌطٍة خالي ِذج ال ذرجاٚص عثعح ا٠اَ , ٚذغشٞ فٟ شأٔٗ 

 االحىاَ اٌخاطح تاٌّٛاد اٌّغرعجٍح( .اجشاءاخ اٌرماضٟ اٌّمشسج فٟ ٘زا اٌمأْٛ ِع ِشاعاج 
اٌّعذي تأْ )ذشاعٟ اٌّحىّح ِحً عًّ  1969( ٌغٕح 83( ِٓ لأْٛ اٌّشافعاخ  سلُ )22. ٔظد اٌّادج ) 31

اٚ الاِح اٌشخض اٌّطٍيٛب ذث١ٍغيٗ , عٕيذ اطيذاس ٚسليح اٌرث١ٍيغ ا١ٌيٗ , عٍيٝ اْ ال ذميً اٌّيذج تي١ٓ ذياس٠خ ذث١ٍغيٗ              
 ثح ا٠اَ , ٚذغرثٕٝ ِٓ رٌه االِٛس اٌّغرعجٍح( .ٚا١ٌَٛ اٌّع١ٓ ٌٍّشافعح عٓ ثال

 اٌّعذي . 1979( ٌغٕح 65( ِٓ لأْٛ ِجٍظ اٌذٌٚح اٌعشالٟ سلُ )9ٚ  7. اٌّادذ١ٓ ) 32
 . 297. د. ٚعاَ طثاس اٌعأٟ , ِظذس عاتك , ص  33
( 65ٌٚح سلُ )ٚ٘ٛ لأْٛ اٌرعذ٠ً اٌثأٟ ٌمأْٛ ِجٍظ اٌذ 1989( ٌغٕح 116( ِٓ اٌمأْٛ سلُ )7. اٌّادج ) 34

 .1979ٌغٕح 
 –( عٍٝ االذٟ )ذرٌٛٝ اٌّحىّح االذحاد٠ح اٌع١ٍا اٌّٙاَ االذ١ح 4 ثاٌثا 4. ٔظد اٌفمشج )اٌثاٌثح( ِٓ اٌّادج ) 35

 إٌظش فٟ اٌطعْٛ اٌّمذِح عٍٝ االحىاَ ٚاٌمشاساخ اٌظادسج ِٓ ِحىّح اٌمضاء االداسٞ( .
 . 166. احّذ خٛسش١ذ اٌّفشجٟ , ِظذس عاتك , ص  36
 . 698, ص  1996. د. عثذ اٌغٕٟ تغ١ٟٛٔ عثذ اهلل , اٌمضاء االداسٞ , ِٕشأج اٌّعاسف , االعىٕذس٠ح ,  37
,ص  1976. د. ع١ٍّاْ اٌطّاٚٞ , اٌمضاء االداسٞ , اٌىراب االٚي , لضاء االٌغاء , ِظذس عاتك ,  38

1111 . 
ِٕشٛس فٟ ِجٍح و١ٍح اٌحمٛق , جاِعح  . د. عّاس طاسق عثذ اٌعض٠ض , ضّأاخ ذٕف١ز احىاَ االٌغاء , تحث 39

 .  123ص  2118,  11, اٌّجٍذ 21إٌٙش٠ٓ , اٌعذد 
 ريلر س   يبيقرب 9) 9969( ل رنس 999( ان قينون البقو ريت البااقرم اقر  )329  نصت الاياة ) 40

و يلنااارس او  يرررا  هرريتين البقررو تين نررل اوظررف او ان رف  تااررس ىياررس ا ررتنل وظيفتررد يررم وقررف او 
تنفيذ ادوااا الصيااة ان الرنواس او ارني  القروانين وادنظارس او ا  رنر  او اارا صرياا ارن تبطيل 

ارا  الارين  او ايرس  ر طس ىيارس اتتصرس او يرم ترأتيا ترصريل اداروال او الا رو  ونروهري الاقرااة 
صرياا   يبيقب  يلبقو س ذاتوي نل اوظف او ان ف  تااس ىياس ااتنع ىن تنفيذ رن  او ااا2قينوني   

https://www.iraqfsc.iq/krarat/3/2005/3_fed_app_2005.pdf%20اخر%20زيارة%20بتاريخ%2019/5/2021%20الساعة%209:30
https://www.iraqfsc.iq/krarat/3/2005/3_fed_app_2005.pdf%20اخر%20زيارة%20بتاريخ%2019/5/2021%20الساعة%209:30
https://www.iraqfsc.iq/krarat/3/2005/3_fed_app_2005.pdf%20اخر%20زيارة%20بتاريخ%2019/5/2021%20الساعة%209:30
https://www.iraqfsc.iq/krarat/3/2005/3_fed_app_2005.pdf%20اخر%20زيارة%20بتاريخ%2019/5/2021%20الساعة%209:30
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اررن ارررا  الارررين  او اررن ا   رر طس ىياررس اتتصررس  بررا ااررم ,اينيررس ايرري  اررن انررذااك ا ررايي   يلتنفيررذ 
 اتا نين تنفيذ الرن  او اداا ااتال  يم اتتصيصد(  

 . 178ٚ  177. احّذ خٛسش١ذ اٌّفشجٟ , ِظذس عاتك , ص  41

 قائمة المصادر
 المؤلفات -اواًل :

،  راون ط برس ،  القايع ادااا  ه النتيب ادول ه قاريع ادلنريع  ياين الطايو  ه   9
  9976ه ، القيهاة  ااا الفنا البا م

، صرربب نررييم ى رروا الرراليام ه الررايوع ال ررن يس اارري  القارريع ادااا  ااا ررس اقيانررس   2
  2090ه  انس الاؤ  س الراي,س ل نتيب ه  ياوت ه  اون ط بس 

ان رررأة الابرررياف ه   ررراون ط برررس ، يع ادااا  هى رررا الننرررم   ررريونم ى رررا ا  ه القاررر  3
  9996اد نناايس ه 

 ى ا الننم   يونم ى ا ا  ه وقف تنفيذ القااا ادااا  يرم ارنري  القاريع ادااا  ه  4
  2009، ان أة الابياف ه اد نناايس الط بس ال,ينيس ،

ىرررانين ىييرررل ى يرررا ه القاررريع ادااا  ه اؤ  رررس الن رررااس و مررري   ييصرررل اورررا    5
  2093ل ط يىس والن ا والتو يع ه  نااا ه الط بس ال,ينيس ه 

   2090,ينيس ه اهوا ه اي ن لي و ااام ه القايع ادااا  ه الط بس ال  6
اراررا اراررا ىطيررس ه ايررااعات التقياررم اارري  القارريع ادااا  والارناررس الا ررتوايس   7

  2099الب يي ه الط بس ادولا ه الفتح ل ط يىس والن ا ه اد نناايس ه 
ه ااا الفنررررا  ،  رررراون ط بررررس اراررررا يررررؤاا ى ررررا ال ي ررررط ه وقررررف تنفيررررذ القررررااا ادااا   8

  9997، الييابم ه اد نناايس
 

 الرسائل واالطاريح -ثانيًا :
اراا توا يا الافايم ه وقف تنفيذ القاااات ادااايس ه ا يلس انتوااك ه ييابس  نااا   9

   9995ه 
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ى م يو ف اراا الب وان ه نفيذ القراااات ادااايرس و رايينوي  ررن اديرااا يرم اداان   2
  ه ا يلس انتوااك ه ييابس ىاين البا يس 

ميترريو  ى ررا القررياا ه وقررف تنفيررذ القررااا ادااا  قارريايي ه ا رريلس ايي ررتيا ه ييابررس   3
  2008ا م  نا   قييا ت ا ين ه الي ااا ه 

 
 القوانين  -ثالثًا :

  9969( ل نس 999نون البقو يت البااقم اق  )قي  9
  9969( ل نس 83قينون الااايبيت الاانيس اق  )  2
 وتبايالتد  9979( ل نس 65الاولس اق  )قينون اي س   3
  9972( ل نس 47قينون اي س الاولس الاصا  اق  )  4
 

   القضائية والقراراتاالحكام  -رابعًا :
ه ا يا اليد  6/5/9978(  تياي  599) رن  الارناس ادااايس الب يي يم اصا اق   9

وقررررف تنفيررررذ القررررااا ادااا  يررررم ارنرررري  القارررريع ا  ى ررررا الننررررم   رررريونم ى ررررا ا  ه 
  ادااا  ه ان أة الابياف ه اد نناايس

ان ررررروا ى رررررا الاوقرررررع  9/8/2005( يرررررم 2005/اتريايرررررس / تاييررررر /3قرررررااا اقررررر  )  2
https://www.iraqfsc.iq/krarat/3/2005/3_fed_app_2005.pdf  

 6/5/2111( فييٟ 2111/اذحاد٠ييح/ذ١١ّض/35لييشاس اٌّحىّييح االذحاد٠ييح اٌع١ٍييا سلييُ )  3
ِٕشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٛس عٍيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٝ اٌيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييشاتط  

https://www.iraqfsc.iq/krarat/3/2005/3_fed_app_2005.pdf 
 
 
 
 

https://www.iraqfsc.iq/krarat/3/2005/3_fed_app_2005.pdf
https://www.iraqfsc.iq/krarat/3/2005/3_fed_app_2005.pdf
https://www.iraqfsc.iq/krarat/3/2005/3_fed_app_2005.pdf
https://www.iraqfsc.iq/krarat/3/2005/3_fed_app_2005.pdf
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 البحوث والمجالت -خامسًا :
ىاريا طرريان ى ررا الب يرر  ه ارراينيت تنفيررذ ارنري  ادلنرريع ه  رررث ان رروا يررم اي ررس   9

   2008ه  90ه الاي ا 20لباا ن يس الرقون ه ييابس النواين ه ا
تنفيرررذ القرررااا الاطبرررون ييرررد ه اي رررس و ررري  صررر يا البرررينم ه ا,رررا اىرررو  ادلنررريع يرررم   2

  2099ه  97الرقون ه الييابس الا تنصايس ه الباا 
 
 المواقع االلكترونية -سادسًا :

،  ررث  ى ا ال طيرف نرييف ه الراىو  الا رتبي س والرنر   وقرف تنفيرذ القرااا ادااا   9
ه  ه  يررراوت اقرررا  الرررا الارررؤتاا الاا رررع لاؤ ررريع الاررررين  ادااايرررس يرررم الررراول البا يرررس

   http://carjj.org، ان وا ى ا الاوقع  2094
 

http://carjj.org/

