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حيث    اإلدارية   الجهات   ضد   الصادرة  المالية   القضائية   األحكام   تنفيذ موضوع    الدراسة تناولت هذه  

إلزام الجهات اإلدارية بتنفيذ األحكام القضائية المالية الصادرة    تظهر مشكلة الدراسة في كيفية

وضيح أحكام وآليات تنفيذ  ت   إذ تهدف الرسالة إلىظل االستثناء الوارد في نظام التنفيذ،    فيضدها  

من    نظام تنفيذ األحكام اإلدارية، وذلكوع  ضوء مشر  في األحكام المالية ضد الجهات اإلدارية  

دراسة إلى ثالثة فصول، إذ جرى توضيح ماهية األحكام القضائية المالية وعالقة  خالل تقسيم ال

تنفيذها بمبدأ المشروعية في الفصل األول، ثم تناول الفصل الثاني التنظيم القانوني المعمول به  

حاليًا لتنفيذ هذه األحكام إضافة إلى ما ورد في مشروع النظام، وانتهاًء بالفصل األخير الذي وضح  

من خالل  المنهج التحليلي،  لجهات الرقابية غير القضائية على تنفيذ هذه األحكام. واتبعت الباحثة  ا

  مشروع تحليل نصوص النظام وربطها بما جرى العمل عليه، وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن  

أهم  ، واختصاصاته  ممارسة   من   اإلداري  التنفيذ   قاضي فضيلة    لتمكين   أدوات   بعدة قد جاء    النظام 

ما توصي به الدراسة هو منح فضيلته ما يُسترشد به لتقرير آلية تنفيذ األحكام القضائية المالية  

 . الجهة اإلداريةعن ذلك من   استفسار حال رفع 
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Abstract 

This study deals with the implementation of financial judicial 
rulings issued against the administrative authorities. The 
problem of the study appears in how to oblige 
administrative authorities to implement the financial judicial 
rulings issued against them in light of the exception 
mentioned in the implementation statute. As the thesis aims 
to clarify the provisions and mechanisms for implementing 
the financial judicial rulings against administrative 
authorities in light of the bill of implementing administrative 
rulings. By dividing the study into three chapters, as the 
nature of financial judicial rulings and the relationship of 
their implementation to the principle of legality were clarified 
in the first chapter. Then, the second chapter illustrated the 
legal regulation currently in place to implement these 
decisions in addition to what was mentioned in the bill, and 
finally the last chapter, which clarified the role of non-judicial 
oversight bodies over the implementation of these rulings. 
The researcher followed the analytical approach, by 
analyzing the content of the statute and comparing it with 
the practical application. The most important outcome of 
the study is that the bill provides several tools to enable the 
administrative execution judge to exercise his authorities. 
The significant recommendation of this study is to provide 
judges with instructions on how to decide the mechanism of 
implementing financial judicial rulings if an inquiry is raised 
about that by the administrative authority. 

 

 


