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 ماهية القانون اإلداري: الفصل األول
إنساين إىل قواعد قانونية تنظم العالقات اليت تنشأ بني األفراد ، وقد  تنقسم القواعد القانونية اليت تنظم كل جمتمع

أما النوع . املرافعات  تسميتها بالقانون اخلاص ومن فروعه القانون املدين والقانون التجاري وقانون أصطلح على
الدولة وهيأا العامة من ناحية واألفراد من ناحية  خر من القواعد فينظم العالقات اليت تنشأ بني الدول أو بنياأل

 . السلطة العامة أخرى عندما تظهر الدولة مبظهر
، ومن فروعه القانون الدويل العام والقانون  وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام

 . املايل توري والقانون اإلداري والقانونالدس
متييزاً له عن القانون العام اخلارجي  – ومن املعروف أن القانون اإلداري فرع من فروع القانون العام الداخلي

بسلطات اإلدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان حتقيقها   والذي يهتم–الذي ينظم العالقات بني الدول 
 . االستثنائية اليت تقررها قواعد القانون اإلدارياالمتيازاتخالل  عامة منللمصلحة ال

اليت  القانون اإلداري خيتلف اختالفا جوهريا عن القانون اخلاص الختالف العالقات القانونية وعلى ذلك فإن
 قانونية ومادية وبشريةمن الوسائل  حيكمها ، واختالف الوسائل اليت تستخدمها السلطات اإلدارية يف أدائها لوظيفتها

االجتماعية واالقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها يف هذه  وقد ساهم التطور الكبري يف الظروف
القانون اإلداري  وعدم كفاءا بدورها السابق يف احلفاظ على األمن الداخلي واخلارجي ، يف تضاعف دور ااالت

 1.اسبة إلدارة دفة نشاط السلطة العامةومسامهة يف وضع الوسائل املن
 مفهوم القانون اإلداري:  األولاملبحث

 التعريف بالقانون اإلداري: املطلب األول
درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون اإلداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن 

يف الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة متلك القواعد القانونية اليت حتكم السلطات اإلدارية 
 .حقوقاً وامتيازات استثنائية يف عالقاا باألفراد

 أو قانون اإلدارة العامة ،بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي حيكم اإلدارة
Administration Publique أو قانون السلطة اإلدارية Pouvoir Administratif .  

يف حني عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد اليت حتكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها 
 . سلطة عامة 
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 القانون اإلداري 

 القانون العام ، قانون عام وقانون خاص،وجند هنا أنه من املناسب أن نبني أن القانون يقسم إىل قسمني رئيسيني
 وحيكم العالقات القانونية اليت تكون الدولة أو إحدى هيئاا ، نشاط الدولة وسلطاا العامةهو القانون الذي ينظم

 وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع حبقوق وامتيازات استثنائية ال مقابل هلا يف عالقات ،العامة طرفاً فيها
 .األفراد 

ات بينهم أو بينهم وبني الدولة أو إحدى هيئاا عندما أما القانون اخلاص فينظم نشاط األفراد وحيكم العالق
 .تظهر مبظهر األفراد العاديني أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع حبقوق وامتيازات استثنائية 

ويشتمل كل قسم من هذين القسمني على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام اخلارجي 
 . والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون اإلداري والقانون املايل ،ويتضمن القانون الدويل العام

يف حني ينقسم القانون اخلاص إىل القانون املدين والقانون التجاري وقانون املرافعات املدينة وغريها من القوانني 
 .األخرى 

م الداخلي حيكم نشاط اإلدارة العامة وهو موجود وكما بينا فأن القانون اإلداري هو فرع من فروع القانون العا
 .يف كل دولة أياً كان مستواها وتطورها احلضاري 

 . واملفهوم املوضوعي أو الوظيفي ،ويف هذا اال يسود مفهومان لإلدارة العامة املفهوم العضوي أو الشكلي
ارة العامة بأا السلطة اإلدارية سواء املركزية  فيعرف اإلد،يهتم بالتكوين الداخلي لإلدارة العامة : املفهوم العضوي

 . ومجيع اهليئات التابعة هلا ،منها أو الالمركزية
 فيعرف اإلدارة العامة بأا النشاط أو الوظيفة اليت تتوالها األجهزة ، باجلانب الوظيفي:يهتم املفهوم املوضوعيبينما 

 .اإلدارية إلشباع احلاجات العامة
لقانون اإلداري مبعناه العضوي هو القانون الذي حيكم السلطة اإلدارية أو األجهزة اإلدارية يف وتبعاً لذلك فإن ا

الدولة بينما ميكننا أن نعرف القانون اإلداري مبعناه املوضوعي بأنه القانون الذي حيكم النشاط أو الوظيفة اليت تتوالها 
 .األجهزة اإلدارية لتحقيق املصلحة العامة 

فقه يف ترجيح أحد املفهومني إال أن االجتاه احلديث يقوم على اجلمع بينهما ويعرف القانون وقد اختلف ال
 وحيكم النشاط أو الوظيفة اليت تتوالها ،القانون الذي ينظم األجهزة واهليئات اإلدارية يف الدولة" : اإلداري بأنه 

  " .األجهزة اإلدارية لتحقيق املصلحة العامة
 :ري بفروع القانون األخرى عالقة القانون اإلدا

من املهم أن نبني استقالل القانون اإلداري عن فروع القانون األخرى من خالل بيان عالقته ذه القوانني وحتديد 
 .أوجه االتفاق واالختالف بينها مث بيان عالقته بعلم اإلدارة العامة
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 القانون اإلداري 

 :1 العالقة بني القانون اإلداري والقانون الدستوري-1
وحيكم النشاط أو ,  هو القانون الذي ينظم األجهزة واهليئات اإلدارية يف الدولة القانون اإلداريأن أوضحنا 

 .الوظيفة اليت تتوالها األجهزة اإلدارية لتحقيق املصلحة العامة 
 بنظام  والذي ينظم القواعد القانونية اليت تتعلق،فهو القانون األعلى واألساس يف الدولة : القانون الدستوريأما 

 . والضمانات اليت تكفلها ،احلكم يف الدولة والسلطات العامة فيها والعالقة بينهما وحقوق وحريات األفراد
 فإذا كان القانون اإلداري حيكم السلطة ،وعلى هذا فإن القانون اإلداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري

هو القانون األساسي والذي يسمو على كافة القوانني األخرى  فإن القانون الدستوري ،اإلدارية املركزية وغري املركزية
 .اليت جيب أن تتقيد به وحتترم نصوصه 

 بينما يضع القانون اإلداري ،ومبعىن آخر يضع القانون الدستوري األحكام الكلية أو العامة للسلطة التنفيذية
فالقانون اإلداري يكون بذلك امتداداً للقانون , تها القواعد التفصيلية اليت تكفل تشغيل األجهزة اإلدارية وأدائها لوظيف

 . الدستوري 
أن القانون : " يف معرض متييزه بني القانون اإلداري والقانون الدستوري فقال ) بارتلمي(وهو ما أبرزه الفقيه 

ف تقوم كل  أما القانون اإلداري فيبني كيف تسري هذه اآللة وكي،الدستوري يبني لنا كيف شيدت اآللة احلكومية
 ." قطعة منها بوظيفتها 

وبسبب تداخل كل من القانونني لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كوما ميثالن فرعني من فروع القانون 
 جند أن الفقه اإلجنليزي ال يفرق بني القانون الدستوري والقانون اإلداري ويدرس موضوعات القانونني ،العام الداخلي

 .معاً 
 فإن جانباً يف الفقه ذهب إىل انتقاد حماوالت التمييز بني القانون ،مه مييز بينهماظقه الفرنسي يف معومع أن الف

 ،Jeze وجيزDugui وتزعم هذا االجتاه الفقيه دوجي ، إىل دراستهما معاًودعا ،اإلداري والقانون اإلداري
  . Bonnaedوبوتار

 :وميكن إمجال أوجه التمييز بني القانونني باآليت 
 يبحث القانون الدستوري يف التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة : من حيث املوضوع -أ 

 . يف حني يبحث القانون اإلداري يف أعمال السلطة التنفيذية اإلدارية منها دون احلكومية ،الثالث والعالقة بينهما
هلرم القانوين يف الدولة ألنه يقرر املبادئ األساسية اليت حيتل القانون الدستوري قمة ا :  من حيث تدرج القوانني-ب

ال ميكن أن تتعداها القوانني األخرى مبا فيها القانون اإلداري الذي حيكم بعض املسائل املتفرعة يف املبادئ اليت أقرها 
 .الدستور 
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 :1 عالقة القانون اإلداري بالقانون املايل-2
وهو مكمل للقانون اإلداري ,  القانونية اخلاصة بإدارة األموال العامة يف الدولةالقانون املايل هو جمموعة القواعد

 ويوضح النظام القانوين الذي حيكم األموال العامة واحلماية القانونية ،الذي يتعلق بتنظيم األجهزة واهليئات اإلدارية
ل ما يدخل ضمن إعداد امليزانية العامة يف  ومن موضوعات هذا القانون ك،وكيفية االنتفاع ا, املقررة هلذه األموال 

 .الدولة وسياسة وأنواع الضرائب املفروضة واألشراف والرقابة عليها 
 : عالقة القانون اإلداري بعلم اإلدارة العامة-3

يتميز القانون اإلداري عن علم اإلدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون اإلداري يبحث يف 
 بينما تبحث اإلدارة العامة يف ،القانوين للجهاز اإلداري ووظيفة كل عنصر يف عناصره وعالقته باألفرادالتنظيم 

النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز اإلداري وميكن تعريفها بأا ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق 
 . وجه نشاط املنظمة اإلدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل

 ، يهتم بدراسة هيكل املنظمات اإلدارية وفروعها، مفهوم عضوي،وكما بينا تشتمل اإلدارة العامة على مفهومني
 ومفهوم موضوعي يهتم بدراسة النشاط اإلداري هلذه املنظمات بصرف ،دون البحث يف طبيعة النشاط الصادر منها

 .النظر عن شكل املنظمة اليت صدر النشاط عنها 
, االختالف بني اإلدارة العامة والقانون اإلداري من خالل طريقة دراسة املوضوع اإلداري حمل البحث ويظهر 

فالقانون اإلداري عندما يبحث يف تعريف القرار اإلداري فإنه يركز عليه كعمل قانوين صادر باإلرادة املنفردة للسلطة 
وكيفية الطعن , القرار اإلداري وشروط صحته ونفاذه كذلك يبحث يف مشروعية , اإلدارية ويتضمن أثراً قانونياً 

 .باإللغاء والتعويض ضد القرارات غري املشروعة 
يف حني يعرف علم اإلدارة العامة القرار اإلداري يف خالل البحث يف الكيفية العلمية والواقعية اليت صدر على 

العملية واكتشاف العيوب واملشاكل اليت قد تعيق أساسها القرار وعملية صنعه واملراحل املختلفة اليت مرت ا تلك 
 .هذه العملية واقتراح سبل إصالحها 

ويف جمال الوظيفة العامة يبحث القانون اإلداري يف املركز القانوين للموظف العام وطبيعة عالقته بالدولة وشروط 
ويبحث يف طرق انتهاء عالقته , ته جتاهها تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية اليت ميكن إيقاعها عليه وضمانا

 . وما إىل ذلك من أمور تنظمها يف الغالب نصوص قانونية ،الوظيفية
 الناحية التنظيمية فيدرس علم اإلدارة العامة طبيعة الوظيفة ،أما اإلدارة العامة فتبحث الوظيفة العامة من ناحيتني

 .اص ومواصفات كل وظيفة وحتديد اختص, العامة وأسس ترتيب الوظائف العامة 
 ،والناحية البشرية حيث تبحث اإلدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملني يف املنظمة اإلدارية

 كما تم اإلدارة العامة ،واالرتفاع مبستوى أدائهم, ووسائل رفع كفاءم وتدريبهم ، وتعرض لطرق اختيارهم
 . والبحث يف سبل إصالحها ،في الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسيةباحلوافز املادية واملعنوية ملوظ
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 القانون اإلداري 

 إال ،ومن اجلدير بالذكر أن اإلدارة العامة ختضع من حيث األصل إىل قواعد متميزة عن قواعد القانون اخلاص
 والقانون ، اخلاص وتطبق قواعد لقانون،أا قد ترتل يف أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعد فترتل مرتلة األفراد

أياً كانت القواعد القانونية اليت حتكمها قواعد القانون اخلاص أم قواعد " قانون اإلدارة"اإلداري مبعناه الواسع يعين 
 والقانون اإلداري ذا املعىن موجود يف كل جمتمع سواء اخذ مببدأ ،"قواعد القانون العام"قانونية متميزة عنها 
 1. يأخذ االزدواج القانون أم مل

أما القانون اإلداري مبعناه الفين أو الضيق فينحصر دوره مبا يطبق على اإلدارة من قواعد قانونية متميزة ومغايرة 
 .لقواعد القانون اخلاص وال يوجد ذا املعىن إال يف الدول إىل تأخذ بنظام االزدواج القانوين 

 من حيث أا ،امة فإن بينهما الكثري من أوجه التقاربومع أوجه االختالف بني القانون اإلداري واإلدارة الع
 ،يتعلقان بالبحث يف موضوع واحد هو اجلهاز اإلداري يف الدولة وأن احنصرت دراسة كل منها جبانب من جوانبه

مة على تشتمل دراسة اإلدارة العا" النظم االجنلوسكسونية "حىت أننا جند أنه يف الدول اليت ال تأخذ باالزدواج القانوين 
 .النواحي القانونية اليت حيكمها من حيث األصل القانون اإلداري باإلضافة إىل دراسة الناحية الفنية والتنظيمية 

 نشأة القانون اإلداري وتطوره: املطلب الثاين
ويرجع الفضل يف ظهور هذا القانون إىل , تعد فرنسا مهد القانون اإلداري ومنها انتشر إىل الدول األخرى 

اليت قامت على أساس الفصل ,  م 1789مل تارخيية تأيت يف مقدمتها األفكار اليت جاءت ا الثورة الفرنسية عام عوا
بني السلطات، ومن مقتضياته منع احملاكم القضائية القائمة يف ذلك الوقت من الفصل يف املنازعات اإلدارية للحفاظ 

 .على استقالل اإلدارة جتاه السلطة القضائية 
 . هذا االجتاه إىل وجود نظام القضاء املزدوج الذي كان مهداً لنشؤ االزدواج القانوين وظهور القانون اإلداري وأدى
 2 القانون اإلداري يف فرنساوءنش:  األولالفرع

ومل تكن الدولة , كانت سلطات احلكم قبل الثورة الفرنسية مركزة يف يد امللك حيث ساد نظام امللكية املطلقة 
وهي إن تعاملت مع األفراد خضعت معامالا , مساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى األفراد ختضع لل

 .للقانون املدين 
 أنشئت لتكون ممثلة للملك يف Parlementsويف هذه الفترة كانت توجد حماكم قضائية تدعى الربملانات 

كما وجدت , د امللك ذلك االختصاص إىل جهة أخرى وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما مل سن, وظائفه القضائية 
 . حماكم خمتصة ببعض املنازعات اإلدارية 

وقد كانت الربملانات متارس سيطرة رجعية على اإلدارة وتتدخل يف شؤوا وتعارض وتعرقل كل حركة 
 من الفصل يف املنازعات إصالحية مما حدى برجال الثورة الفرنسية إىل منع احملاكم القضائية القائمة يف ذلك الوقت

 .من خالل تبنيهم ملبدأ الفصل بني السلطات , اإلدارية للحفاظ على استقالل اإلدارة جتاه السلطة القضائية 
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 Administration Juge:  مرحلة اإلدارة القاضية :أوال
ذي نص ال , 1790 أغسطس 24-16تأكيداً الجتاه الثورة الفرنسية يف الفصل بني السلطات صدر قانون 

وإنشاء ما يسمى باإلدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أوىل قبل إنشاء ) الربملانات ( على إلغاء احملاكم القضائية 
ومنع القضاء العادي من النظر يف املنازعات اليت تكون اإلدارة طرفاً فيها و أصبحت اهليئات , جملس الدولة الفرنسي 

 . الفصل ذه املنازعات اإلدارية هي صاحبة االختصاص يف
فكانت , ويف مرحلة اإلدارة القاضية كان على األفراد اللجوء إىل اإلدارة نفسها للتظلم إليها وتقدمي الشكوى 

اإلدارة هي اخلصم واحلكم يف الوقت ذاته وكان هذا األمر مقبوالً إىل حد ما يف ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة 
 .لقضاء الربملانات التعسفية 

  إنشاء جملس الدولة الفرنسي :ثانيا
 يف عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة األوىل للقضاء اإلداري 1797 ديسمرب 12بنشوء جملس الدولة يف 

 .الفرنسي مع أن اختصاص الس كان أو األمر استشارياً يتطلب تصديق القنصل 
 اليت كانت تصدر Les Conseils de Préfectureويف الوقت ذاته مت إنشاء حماكم أو جمالس األقاليم 

أحكاماً ال حتتاج إىل تصديق سلطة إدارية عليا ، إال أن أحكامها تستأنف أمام جملس الدولة الذي كانت أحكامه 
 .تعرض على القنصل

فلم يكن ميلك سلطة , فقد كان عمل الس يقتصر على فحص املنازعات اإلدارية وإعداد مشروعات األحكام 
 وقد Justice Retenueأو احملجوز " القضاء املقيد" ولذا مسى قضاؤه يف هذه املرحلة , إصدار األحكام القضاء و

 . حيث أصبح قضاؤه مفوضاً 1872استمرت هذه املرحلة إىل عام 
 Justice délég&uacute;ee مرحلة القضاء املفوض :ثالثا

ص البت ائياً يف املنازعات اإلدارية دون  صدر قانون منح جملس الدولة الفرنسي اختصا1872 مايو 24يف 
 .تعقب جهة أخرى 

ومع أن هذا القانون خول الس سلطة البت النهائي يف املنازعات اإلدارية فإنه أبقي على اختصاص اإلدارة 
ك ختتص به وفيما عدا ذل, القاضية فال ميلك األفراد اللجوء إىل جملس الدولة إال يف األحوال اليت ينص عليها القانون 

 عندما قبل جملس 1889ديسمرب 13واستمر هذا الوضع حىت تاريخ , مما أوجد ازدواجاً قضائياً , اإلدارة القاضية 
 وترتب على حكمه فيها أن Cadotالدولة دعوى قدمها أحد األفراد مباشرة من دون املرور على اإلدارة يف قضية 

 .ازعات اإلدارية أصبح جملس الدولة صاحب االختصاص العام يف املن
وبسبب تراكم العديد من القضايا أمام جملس الدولة حدد املشرع اختصاص جملس الدولة على سبيل احلصر 

وأصبحت احملاكم اإلدارية اليت كانت تسمى جمالس األقاليم صاحبة  , 1953 سبتمرب 30مبوجب املرسوم الصادر يف 
 .االختصاص العام يف املنازعات اإلدارية 
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 1963 يوليو 30 ذلك بعض املراسيم اليت تضمنت اإلصالحات منها املراسيم األربعة الصادرة يف مث أعقب
ومت تعديل هذا التنظيم بثالثة , املتعلقة بتحديد النظام األساسي للعاملني يف الس وتنظيمه الداخلي ونشاطه الداخلي 

 1987 ديسمرب 16وآخر يف ,  1980 يناير 15ومبرسوم يف ,  م 1975 أغسطس 26مراسيم أخرى يف 
 1.إلصالح القضاء اإلداري أنشأ مبوجبه احملاكم اإلدارية االستئنافية ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام جملس الدولة 

وساهم يف إرساء مبادئ القانون , وقد أصبح جملس الدولة خالل تارخيه الطويل قاضي املنازعات اإلدارية دون منازع
وأكد , يزة عن قواعد القانون اخلاص وابتدع احللول املناسبة ملقتضيات حسن سري اإلدارة العامةاإلداري وقواعده املتم

 .على وجود واستقالل القانون اإلداري 
 نشوء القانون اإلداري يف مصر:  الثاينالفرع

ة وقد كانت احملاكم املختلط,  مل تعرف مصر القضاء اإلداري 1946قبل نشوء جملس الدولة يف مصر عام 
واألهلية السائدة قبل هذا التاريخ يف النظام القضائي املصري تطبق بعض القوانني على املنازعات بني األفراد أو بينهم 

 .ومل يكن من بينها القانون اإلداري , وبني اإلدارة 
 أحكام وقد ذهب جانب من الفقه اإلداري املصري إىل أن أساس القانون اإلداري ومبادئه قد بدأت تظهر من خالل

وذهب إىل أن مبادئ القانون اإلداري مل تنشأ ,  بينما خالف جانب آخر منهم،احملاكم املختلطة واحملاكم األهلية
  . 1946حقيقة إال من خالل أحكام جملس الدولة بعد أن إنشاؤه عام 

ث أن مث ما لب, وكان جملس الدولة وقت إنشاؤه يتمتع بصالحيات حمددة ومبحكمة قضاء إداري واحدة 
 الذي وسع اختصاصاته مث أنشأت احملاكم اإلدارية بالقانون 1949 لسنة 9توسعت اختصاصاته إذ صدر القانون رقم 

 مت إنشاء احملكمة اإلدارية العليا لتكون يف قمة القسم القضائي 1955وبعد ذلك يف عام  , 1954 لسنة 147رقم 
 .مبجلس الدولة 

وقد مر جملس الدولة بتطورات عدة حىت , أن تنظيم جملس الدولة  بش1959 لسنة 55مث صدر القانون رقم 
 . وتعديالته 1972 لسنة 47صدر القانون احلايل رقم 

ويتكون من رئيس وعدد من نواب , ووفقاً هلذا القانون يعد جملس الدولة هيئة قضائية ملحقة بوزير العدل 
 .دوبني مساعدين الرئيس واملستشارين املساعدين والنواب واملندوبني ومن من

هذا ومل تؤثر تبعية الس لوزير العدل يف استقالله يف ممارسة وظيفته إذ ال تتعدى هذه التبعية منح الوزير 
 1972 لسنة 47وهو ما أكدته املادة األوىل من القانون رقم , األشراف اإلداري وضمان حسن سري العمل الوظيفي 

 " .جملس الدولة هيئة قضائية مستقلة " 
ومل يولد الس قوياً منذ نشأته فقد كان القضاء اإلداري صاحب الوالية العامة يف نظر املنازعات اإلدارية 

 .وكانت اختصاصات جملس الدولة حمددة على سبيل احلصر يف القوانني اليت سبقت القانون احلايل 
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ن القضاء العادي ينفرد  كا1949 لسنة 9 واملعدل بالقانون رقم 1946 لسنة 112ففي ظل القانون رقم 
بنظر دعاوى مسؤولية اإلدارة عن أعماهلا املادية وخيتص باالشتراك مع الس يف نظر طلبات التعويض عن القرارات 
اإلدارية ، ويترتب على رفع دعوى التعويض أمام احملاكم العادية وإذا ما رفعت دعوى اإللغاء أو التعويض إىل جملس 

 1.ى التعويض أمام احملاكم العادية فإنه ميتنع رفعها أمام جملس الدولة الدولة عدم جواز رفع دعو
 لسنة 9كما كانت احملاكم العادية تنفرد بنظر املنازعات اخلاصة بالعقود اإلدارية حىت صدور القانون رقم 

ك مع احملاكم  الذي منح الس النظر يف منازعات عقود االلتزام واألشغال العامة وعقود التوريد باالشترا1949
 .العادية 

 استمرت احملاكم العادية تنفرد بالنظر يف دعوى 1959 لسنة 55 و 1955 لسنة 165ويف ظل القانونني 
مسؤولية اإلدارة عن أعماهلا املادية يف الوقت الذي استقل به جملس الدولة بنظر املنازعات املتعلقة بالتعويض عن 

 .القرارات اإلدارية والعقود اإلدارية 
 أصبح جملس الدولة صاحب الوالية العامة بالنظر يف املنازعات اإلدارية ما مل 1972 لسنة 47وبصدور القانون 

جملس الدولة هيئة  " 1972 لسنة 47 من القانون رقم 172ينص القانون على خالف ذلك ، فقد ورد يف املادة 
 " .اوى لتأديبية وحيدد اختصاصاته األخرى قضائية مستقلة ، وخيتص بالفصل يف املنازعات اإلدارية، ويف الدع

وبذلك أصبح جملس الدولة قاضي القانون العام املختص بالفصل يف املنازعات اإلدارية والتأديبية وساهم بإرساء 
عسف اإلدارة وإلغاء قراراا املعيبة ت وكان له دور رائد يف محاية حقوق األفراد وحريام من ،مبادئ القانون اإلداري

 2.تعويض عنها وال
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 خصائص القانون اإلداري: الثالث املطلب
 ومميزاته، والقانون اإلداري ال يشذ عن خصائصهحتديد ) أي شيء(ال شك أن من بني وسائل تعريف الشيء 

 هذه القاعدة إذ ميكن اإلحاطة به عن طريق استعراض عددا من اخلصائص اليت مييزها عن غريه من العلوم بوجه عام
 1.والعلوم القانونية بوجه خاص، وهي متعددة اختلف الفقه يف حتديدها

 القانون اإلداري حديث النشأة:أوالً
ون حديث النشأة، إذ ال يرجع تارخيه إىل أكثر من القرن املاضي، بل أنه مل يكتمل منوه نيعترب القانون اإلداري قا

 اكتمل فيها هذا القانون أو قارب التمام، باعتبار أنه فرنسي بعد يف معظم الدول ولعل فرنسا هي الدولة الوحيدة اليت
، 1789عنها الثورة املعروفة يف عام املنشأ ووليد ظروف سياسية اقتصادية واجتماعية خاصة ذا البلد تولدت 

لنسبة فكانت البدايات األوىل للقانون اإلداري يف شكله احلايل يف القرن التاسع عشر، وبذلك فهو حديث النشأة با
 عشر على عهد الرومان، كما لفروع القانون األخرى ومنها القانون املدين الذي تعود أصوله األوىل إىل األلواح االثين

  2.أنه حديث النشأة ألنه مل يتطور
 قانون سريع التطور : ثانيا

رى ولعل ذلك يرجع يستم القانون اإلداري بأنه قانون يتطور بسرعة تفوق التطور االعتيادي يف القوانني األخ
إىل طبيعة املواضيع اليت يعاجلها ، فقواعد القانون اخلاص تتميز بالثبات واالستقرار ، وقد مثر فترة طويلة قبل أن يناهلا 

قانون مدين ، قانون " التعديل أو التغيري ، ويعود ذلك إىل أن العالقات اليت ينظمها القانون اخلاص بفروعه املختلفة 
تتعلق بقواعد عامة تتطلب قدراً من االستقرار مع ترك احلرية لألفراد من تسيري األمور " مرافعات جتاري ، قانون 

األخرى ذات الطابع املتغري يف حدود القواعد العامة املنصوص عليها على عكس القانون اإلداري الذي يعاجل مواضيع 
رافق العامة وجانب من أحكامه غري مستمدة من ذات طبيعة خاصة لتعلقها باملصلحة العامة وحسن تسيري وإدارة امل

نصوص تشريعية وإمنا من أحكام القضاء وخاصة القضاء اإلداري الذي يتميز بأنه قضاء يبتدع احللول للمنازعات 
اإلدارية وال يتقيد بأحكام القانون اخلاص إمنا يسعى إىل خلق ما يتالئم مع ظروف كل منازعة على حده متاشياً مع 

 . العمل اإلداري ومقتضيات سري املرافق العامة سرعة تطور
ولعل من أسباب سرعة تطور القانون اإلداري أنه يتأثر بالعوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف الدولة 

 واألزماتوهي عوامل متغرية باستمرار وغري مستقرة نسبياً ، فاتساع نشاط الدولة ونزعتها التدخلية وانتشار احلروب 
وما إىل ذلك من ظواهر اقتصادية وسياسية وإدارية ، وضرورة استيعاب , قتصادية وظهور املرافق العامة االقتصادية اال

 3.القانون اإلداري هلذه املتغريات ومواجهتها أدى بالضرورة إىل التطور املستمر يف أحكامه
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 القانون اإلداري 

 )قضائي املنشأ(قانون من صنع القضاء  : ثالثا
ي أيضاً بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق املبادئ والقواعد اإلدارية اليت خلقها القضاء ، وقد يتميز القانون اإلدار

ساعد على ذلك عدم تقنني أغلب قواعد القانون اإلداري فكان البد للقضاء أن ينهض ذه املهمة من خالل وضع 
 .أسسه ونظرياته 

إلداري خاصة ما يتعلق ببعض النصوص الدستورية وإذا كان التشريع ينهض يف احلقيقة ببعض مواضيع القانون ا
والتشريعية والالئحية اليت حتكم جوانب مهمة من عالقات اإلدارية العامة مثل قانون اخلدمة املدنية والئحة العقود 

دارية اإلدارية ، فأن التشريع ال زال قاصراً عن جماالت أخرى كثرية من قبل قواعد القرار اإلداري وقواعد املسؤولية اإل
 .وما إىل ذلك من جماالت الزال القضاء ميثل املصدر الرمسي الرئيس ألحكامه , وشروط الطعن باإللغاء 

وقد كشف جملس الدولة الفرنسي عن النظريات واملبادئ األساسية اليت يقوم عليها القانون اإلداري وأستلم عنه 
ملشرع يف كثري من األحيان مقتصراً على تسجيل ما القضاء اإلداري يف مصر العديد من أحكامه ، حىت أصبح دور ا

 .توصل إليه القضاء اإلداري من أحكام 
ودور القضاء اإلداري يف هذا اال كان متميزاً عن دور القضاء العادي ، الذي ينحصر بتطبيق القانون على 

نون اإلداري ، األمر الذي أضفى على املنازعة دون أن يتعداه خللق احللول املناسبة اليت تتفق مع طبيعة منازعات القا
قواعد القانون اإلداري الطابع العملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات املرافق العامة ومقتضيات سريها احلسن 

 1.وتطورها املستمر 
ة ومع ذلك يتقيد القضاء يف أداء مهامه وابتداعه ملبادئ وقواعد القانون اإلداري يعدم خمالفة النصوص التشريعي

أما إذا أفصح عن إرادته تلك بنصوص تشريعية , القائمة على أساس أن القضاء أمنا يعرب عن إرادة مفترضة للمشرع 
 .فأنه يلتزم بتطبيق تلك النصوص يف أحكامه 

 قانون غري مقنن  : رابعا
تعلقة بفرع من يقصد بالتقنني أن يصدر املشرع جمموعة تشريعية تضم املبادئ والقواعد العامة والتفصيلية امل

 .فروع القانون كما هو احلال يف مدونة القانون املدين أو مدونة قانون العقوبات 
وال خيفى ما لتدوين القواعد العامة والتفصيلة لقانون ما من أمهية من حيث إضفائه الثبات واالستقرار على نصوص 

 .التشريع وسهولة الرجوع إىل أحكامه 
فتره انتشرت فيها حركة التقنني يف أعقاب الثورة الفرنسية ومت تدوين قواعد القانون وقد نشأ القانون اإلداري يف 

 .املدين يف مدونة نابليون 
إال أن القانون اإلداري مل تشمله هذه احلركة رغم رسوخ مبادئه واكتمال نظرياته ويرجع عدم تقنينه إىل سرعة 

حكامه يف مدونه واحدة خاصة وان أحكامه يف الغالب ذات تطوره وتفرع وسعة جماالته مما جيعل من الصعوبة مجع أ
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طبيعة قضائية ، وال خيفى ما يف أحكام القضاء اإلداري من مرونة تتأثر بالواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي 
 .السائد يف اتمع 

فإن ذلك ال ينفي وإذا كان عدم التقنني يعين عدم مجع إحكام القانون اإلداري يف جمموعة أو مدونة واحدة 
وجود تقنيات جزئية لبعض موضوعات القانون اإلداري ، من ذلك وجود تشريعات خاصة باملوظفني وتشريعات 
خاصة برتع امللكية للمنفعة العامة وقوانني خاصة بالتنظيم اإلداري أو القضاء اإلداري إىل غري ذلك من مواضيع يتعذر 

 1.مجعها يف تقنني شامل 
 مصادر القانون اإلداري: املبحث الثاين
 )املكتوبة(املصادر الرمسية : املطلب األول

 التشريع : أوالً 
يقصد بالتشريع كمصدر للقانون اإلداري جمموعة القواعد القانونية املكتوبة الصادرة من السلطة املختصة يف 

ت السلطة تشريعية فيكون ة فيكون التشريع دستورياً، أما إذا كانيالدولة ، وقد تكون هذه السلطة سلطة تأسيس
التشريع عادياً ويطلق عليه اصطالح القانون ، وأخرياً إذا كانت هذه السلطة تنفيذية فإننا نكون أمام ما ميكن تسميته 

 .بالتشريعات الفرعية أو اللوائح ، ويتميز التشريع عن غري من املصادر األخرى بوضوحه وحتديده وسهولة تعديله 
 :التشريع الدستوري . 1

تعد التشريعات الدستورية املصدر األساسي والرمسي للقانون اإلداري، وتقع التشريعات الدستورية يف قمة اهلرم 
 األخرى مجيعاً ، فهي حتدد شكل الدولة ونظام احلكم فيها وعالقتها القانونيةالقانوين، وتسمو على القواعد 

 املتعلقة بالقانون اإلداري، كتنظيم اجلهاز اإلداري يف باملواطنني، وتتضمن التشريعات الدستورية بعض املوضوعات
 .الدولة ونشاطه وحقوق األفراد وحريام 

ويتوجب على اإلدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية أن تلتزم باملبادئ اليت جاء ا الدستور وال حيق هلا خمالفتها 
 .اء والتعويض عما تسببه من أضرار وإال عدت أعماهلا خمالفة ملبدأ املشروعية مما يعرضها لإللغ

والقواعد الدستورية يقصد ا جمموعة القواعد املكتوبة يف وثيقة أو عدة وثائق دستورية فحسب فمن املمكن أن 
 .تكون تلك القواعد غري مكتوبة يف ظل دستور عريف يتمتع بسمو القواعد الدستورية املكتوبة ذاا 

منته هذه اإلعالنات يف حقوق وحريات األفراد بقوة النصوص الدستورية كذلك تتمتع إعالنات احلقوق ما تض
 2.فال جيوز خمالفتها 
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 التشريع العادي . 2
يأيت التشريع العادي أو القانون باملرتبة الثانية بعد الدستور ، من حيث التدرج التشريعي باعتباره صادراً من 

 .ي صاحبة االختصاص يف ذلك اهليئة التشريعية املعربة عن اإلرادة العامة وه
واإلدارة بوصفها السلطة التنفيذية ختضع ألحكام القوانني فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استناداً إىل 

 . قانون غري دستوري وجب إلغاء ذلك العمل 
 التشريع الفرعي أو اللوائح . 3

ية التشريع الفرعي ، وتسمى يف مصر اللوائح اإلدارية ،  اليت تصدرها السلطة التنفيذالقانونيةيطلق على القواعد 
وختضع لرقابة , وهي قواعد عامة جمردة واجبة االحترام تلي التشريع العادي يف مرتبتها يف سلم التدرج القانوين 

 1.القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة باعتبارها قرارات إدارية جيب أن تكون متفقة مع القانون
 :التنفيذية اللوائح / أ 

 السلطة اللوائح التنفيذية املتعلقة بتنفيذ القوانني الصادرة عن الدولةتصدر الوزارات بصفتها اهليئة لتنفيذية يف 
 . لتوضيح ما يكتنفها من غموض وتسهيل تطبيقها التشريعية

 اللوائح التنظيمية / ب
 تنفيذ القوانني إىل تنظيم بعض األمور اليت  أيضاً اختصاص إصدار اللوائح التنظيمية اليت تتعدىاإلدارةمتارس 

ومن ذلك قيامها مبا يتعلق بتنظيم اجلهات اإلدارية ونظام العمل ا , يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع 
 . بصفتها املختصة بتنظيم اجلهاز اإلداري يف الدولة الوزارةوهو من صميم عمال , وشؤوا اإلدارية واملالية 

 اللوائح الضبطية أو البوليسية / ج
ختتص اهليئة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط اإلداري املتعلقة باحملافظة على األمن العام والصحة العامة والسكنية 

 .العامة من ذلك اللوائح اخلاصة مبكافحة الضوضاء أو غلق احملال املضرة بالصحة العامة 
 اللوائح التفويضية / د

التنفيذية هذا النوع من اللوائح بتفويض من اهليئة التشريعية اليت ميثلها الربملان يف العراق يف تصدر اهليئة 
موضوعات تدخل أصالً ضمن اختصاصه ، ومن ذلك اختصاصها بإصدار اللوائح اخلاصة بإنشاء وتنظيم املؤسسات 

 . وحتديد أهدافها واختصاصاا تراتيجيةاإلسواهليئات واملصاحل والشركات العامة ملمارسة االختصاصات ذات الطبيعة 
 لوائح الضرورة / ـه

تصادف اهليئة التنفيذية يف بعض األوقات ظروفاً استثنائية جتربها على إصدار لوائح إدارية تضمن محاية النظام 
أو حلصوهلا يف العام وحسن سري املرافق العامة لتعذر صدروها من اهليئة التشريعية املختصة فعالً بإصدارها ، لغيبتها 

 .غري فترة انعقادها على أن تعرض على اهليئة التشريعية خالل مدة معينة لكي تقرها 
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 املصادر غري املكتوبة: املطلب الثاين
وإذا ( األوىل من القانون املدين فقرتان الثانية والثالثة بقية املصادر الرمسية للقانون اجلزائري بقوهلا حصرت املادة
حكم القاضي مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإذا مل يوجد فبمقتضى ) مصدر مكتوب(عي مل يوجد نص تشري

 ).العرف، فإذا مل يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العادلة
 الشريعة اإلسالمية: أوال

 .هل الشريعة اإلسالمية مصدر من مصادر القانون اإلداري؟
أن املشرع يعترف به كمصدر رمسي بالنسبة للقانون اجلزائري إال من الصعب اإلجابة على هذا السؤال، فرغم 

أن عوامل كثرية متيل حنو استبعاد هذا املصدر عمليا كمصدر من مصادر هذا القانون، فالقانون اإلداري اجلزائري 
بشري تكون كما هو معلوم يف ظروف خاصة استعبدت منها أغلب العناصر الوطنية، فقد تسبب الفراغ القانوين وال

غداة االستقالل من سيطرة القانون اإلداري الفرنسي حىت يف أكثر إشكاله تعارضا مع الشريعة اإلسالمية أو العادات 
الوطنية وقد تعمقت هذه اهلوة بعد ذلك بفضل اعتماد املشرع النظام االشتراكي، وعلى هذا فإننا ال نتصور الشريعة 

ائري، لكن ما من أحد ميكنه أن يشك يف مدى اعتبار الشريعة اإلسالمية كمصدر رمسي لقانون اإلداري اجلز
 1.اإلسالمية مصدرا ماديا للقانون اإلداري

 العرف : ثانياً 
العرف اإلداري هو جمموعة القواعد اليت درجت اإلدارة على إتباعها يف أداء وظيفتها يف جمال معني من نشاطها 

 .ة للمشروعية وتؤدي إىل أبطال تصرفاا بالطرق املقررة قانوناً وتستمر فتصبح ملزمة هلا ، وتعد خمالفتها خمالف
 خيالف نصاً من نصوص القانون أال من مرتبة القواعد القانونية املكتوبة مما يستلزم بة أدىنويأيت العرف اإلداري يف مرت

 و مصدراً من مصادر فهو مصدر تكميلي للقانون يفسر ويكمل ما نقص منه ولكي يصبح سلوك اإلدارة عرفاً إدارياً
 .ركن مادي و ركن معنوي: القانون اإلداري ، جيب أن يتوافر فيه ركنان 

 :الركن املادي . 1
ويتمثل الركن املادي باعتياد جهة اإلدارة على إتباع سلوك معني يف نشاط معني وقد يكون هذا االعتياد اجيابياً 

 يف صورة االمتناع عن القيام بعمل ما ،على أن يكون هذا يظهر يف صورة القيام بعمل، كما ميكن أن يكون سلبياً
العمل أو االمتناع بشكل ثابت ومستقر ويتكرر يف احلاالت املماثلة بشرط أن ميضى الزمن الكايف الستقراره ، وتقدير 

 .ما إذا كانت هذه املدة كافيه لوجود العرف من عدمه أمر مرجعه إىل القضاء 
 :الركن املعنوي . 2

ركن املعنوي فهو اعتقاد اإلدارة واألفراد بإلزامية القاعدة املتبعة وضرورة احترامها وعدم خمالفتها واعتبار أما ال
ذلك خمالفة قانونية تتطلب اجلزاء ، وذا املعىن تكون القرارات اإلدارية اليت تصدر خمالفة للعرف اإلداري غري 

 .لقضاء مشروعة وعرضه لإللغاء إذا طعن يف مشروعيتها أمام ا
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إىل جانب ذلك جيب أن يكون العرف اإلداري عاماً تطبقه اإلدارة بشكل منتظم ومستمر بال انقطاع يف مجيع 
 .احلاالت املماثلة وان يكون مشروعاً وغري خمالف لنص قانوين أو الئحي 

 ائياً إذا اقتضت ذلك ومن اجلدير بالذكر أن التزام اإلدارة باحترام العرف ال حيرمها من أمكان تعديله أو تغيريه
املصلحة العامة فاإلدارة متلك تنظيم القاعدة اليت حيكمها العرف بيد أن قيام العرف اجلديد يتطلب توفر الركنني 

 . السابقني فال يتكون مبجرد خمالفة اإلدارة للعرف املطبق 
غيريه بدافع املصلحة العامة فإن أما إذا خالفت اإلدارة العرف يف حالة فردية خاصة دون أن تستهدف تعديله أو ت

 1. قرارها أو إجراءها املخالف للعرف يكون باطالً ملخالفته مبدأ املشروعية
 املبادئ العامة للقانون:ثالثاً 

املبادئ العامة للقانون أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة على حد تعبري املشرع اجلزائري، وهي عبارة عن 
 يف شكل مبادئ عامة غري مكتوبة كمبدأ مساواة املنتفعني قضائية اليت استقرت يف ضمري اجلماعةجمموعة األحكام ال

من خدمات املرافق العامة، ومبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية ومبدأ احلق يف الدفاع عن النفس أمام اجلالس 
ال خيتلف عليها الناس ولذلك يستلهم إخل، وهي مبادئ منت وتطورت يف ضمائر الناس حىت صارت مبادئ ...التأديبية

من القاضي بعضا من احللول للقضايا والنازعات املطروحة عليه، ويستعني ا لتفسري بعض ما غمض عليه من 
 .اإلشكاليات القانونية

ورغم اخلالف الكبري الذي تثريه هذه املبتدئ حول مصدرها ومضموا وقيمتها القانونية، غال أن أغلبية الفقه 
 2.ر إليها على أا تشكل مصدرا لو ثانويا للقانون اإلداريينظ

  القضاء :رابعا
األصل يف وظيفة القاضي تطبيق القوانني والفصل يف املنازعات املعروضة أمامه، وهو ملزم قانوناً بالفصل يف 

 الذي يسلكه لفض املنازعة الداخلة يف اختصاصه وإال اعترب منكراً للعدالة، لذلك رسم املشرع للقاضي األسلوب
 .املنازعة إذا مل جيد يف القواعد القانونية حالً للمنازعة 

وعلى ذلك ال يعد القضاء مصدراً رمسياً للقانون لدوره املتعلق بتطبيق النصوص التشريعية وتفسريها وإزالة 
د قانونية خارج غموضها وإزالة التعارض احملتمل بينها، وال يتعدى القاضي هذا األمر ليصل إىل حد خلق قواع

 . نصوص التشريع 
إال أن الطبيعة اخلاصة لقواعد القانون اإلداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد جماالت نشاطه ، أدى 
إىل أن يتجاوز القضاء اإلداري دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات احلياة اإلدارية فيعمد إىل خلق مبادئ 

 3.وأحكام القانون اإلداري
 

                                                 
 ، مرجع سابقمازن ليلو راضي - 1
 60-59 شريف مصطفى، مرجع سابق، ص- 2
 ، مرجع سابقمازن ليلو راضي - 3
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 القانون اإلداري 

 
 أساس القانون اإلداري: الفصل الثاين

نظرا للخصائص املميزة للقانون اإلداري من كونه حديثا وغري مقنن مرنا ومتطورا قضائيا يف اغلب قواعده مما 
جعله متعددا يف نظرياته أي تعدد املعايري فاجتهد الفقه يف البحث عن فكرة تكون أساسا له أي البحث عن 

لقانون اإلداري على اإلدارة العامة ونشاطاا ومىت تطبق عليها قواعد القانون العادي ومىت ال مىت تطبق قواعد ا.جواب
نطبق قواعد القانون اإلداري لذلك تعددت النظريات يف جمال متييز القانون اإلداري ويف حتديد املعيار وأمهية عملية 

أما األمهية النظرية ، دارية النامجة عن النشاط اإلداريمتمثلة يف حتديد اجلهة القضائية املختصة بالنظر للمنازعات اإل
فهي حتديد القواعد القانونية اليت حتكم وتنظم العالقات واألعمال اإلدارية فما هي هذه النظريات واألسس اليت قامت 

 .عليها؟
 السلطة العامة: املبحث األول
  1تعريف السلطة العامة: املطلب األول

 مبنيا على فكرة السلطة العامة ومرتبطة او عرفها أنصارها 19 الفرنسي خالل القرن لقد كان القانون اإلداري
على أا جمموعة امتيازات والسلطات واالختصاصات وجمموعة األساليب الفنية وجمموعة القيود اليت تعمل يف 

 حتتم وجود قواعد القانون حدودها اإلدارة العامة فهي جتعل اإلدارة أمسى وال تتساوى مع مراكز األفراد وبالتايل
ففكرة السلطة العامة هي اليت حتدد جمال التطبيق القانوين ,اإلداري االستثنائية وغري املألوفة يف قواعد القانون األخرى 

وفكرة .فكل تصرف يتضمن مظهرا من مظاهر السلطة العامة يعد عمال إداريا يدخل يف نطاق تطبيق القانون اإلداري 
 .يف مفهومها ومدلوهلا احلديث تتآلف من عنصرين عنصر اجيايب وسليبالسلطة العامة 
 )أعمال السلطة ( العنصر االجيايب لفكرة السلطة :املطلب الثاين 

هي حمور ومناط ومعيار النظام اإلداري من حيث خضوعها ألحكام استثنائية وغري مألوفة ومعهودة يف روابط 
ري واختصاص القضاء اإلداري بالفصل يف املنازعات املترتبة عنها مثل إصدار  هي قواعد القانون اإلدا،القانون اخلاص

 2.التنفيذ اجلربي ؛ وامتياز نزع امللكية للمنفعة العامة ، القرارات اإلدارية
 )أعمال التسيري ( العنصر السليب : املطلب الثالث

ري أي أا ختضع يف نشاطها للقانون العادي حينما تقوم اإلدارة العامة بأعمال التسيري فهي ال ختضع للنظام اإلدا
وخيتص القضاء العادي باملنازعات اليت تثور بنشأا ؛أي هو جمموعة القيود وااللتزامات واحلدود اليت تقيد وتلزم 

هذه السلطة اإلدارية عند قيامها بوظائفها وأعماهلا ؛هذه القيود اليت ال مثيل هلا يف جمال القانون اإلداري العادي ومن 
االلتزامات والقيود واحلدود اليت حتدد وتقيد حرية اإلدارة العامة بشكل أثقل واحكم ضرورة احترام هذه املصلحة 

 3.العامة ؛ أمهية االلتزام بقواعد محاية األموال العامة
                                                 

 146، مرجع سابق، صعمار عوابدي - 1
 147، مرجع سابق، صعمار عوابدي - 2
 147، مرجع سابق، صعمار عوابدي - 3
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 تقدير نظرية السلطة العامة: املطلب الرابع
انون اإلداري فهي حتدد نطاق تطبيق القانون اإلداري إن فكرة السلطة العامة مبفهومها السابق تنجح كمعيار للق

فاحتواءها على مظاهر السلطة العامة هي اليت تكسيه الطبيعة اإلدارية وتبني الطبيعة اإلدارية هلذا العمل وبالتايل دخوله 
يف العقود ) ئية نظرية الشروط االستثنا(يف نطاق تطبيق القانون اإلداري فنظرا لوجود مظاهر امتيازات السلطة العامة 

 وفكرة السلطة العامة هي اليت ،اليت تربمها اإلدارة العامة هو الذي يكسب هذه العقود والصفقة والطبيعة اإلدارية
تدخل هذه التصرفات ضمن قواعد القانون اإلداري وتطبيقاته وكذا القرارات اإلدارية وفكرة املوظف العام واألحوال 

هر السلطة العامة تليها الطبيعة اإلدارية ويدخلها بشكل مباشر ضمن تطبيقات القانون العامة إذ أن احتواءها على مظا
هذا عن دورها كمعيار للقانون اإلداري أما دورها يف إظهار القانون اإلداري ، اإلداري واختصاص القضاء اإلداري

مع فكرة املرفق العام يف مدلوله فهي وحدها عاجزة عن إن تكون الفكرة الوحيدة لتأسيس القانون اإلداري بل تشترك 
يف تأسيس القانون اإلداري ففكرة السلطة العامة تشترك مع املرفق العام يف تكوين ) املصلحة العامة ( الوظيفي الفين 

فكرة اجلمع بني األهداف والوسائل كأساس ومعيار للقانون اإلداري ومنه فان العربة يف حتديد النظام اإلداري وإمنا 
 1.صائص ومميزاته وتصرف عمل اإلدارة ذاا فاألمر يستند إىل معيار أحادي يقوم على أساستكمن يف خ

 معيــــار املرفق العام : املبحث الثاين
 تعريف معيار املرفق العام: املطلب األول

 العامة يعرف املرفق العام تعريفا عاما هو انه كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو حتت إشرافها إلشباع احلاجات
أي أن أعماهلا املتعلقة ذا املرفق تتصف باإلدارية أي املنازعات املتعلقة هلا ؛فتخضع ألحكام .مبا حتقق املصلحة العامة

 يف جملس الدولة الفرنسي 20القانون اإلداري ويفصل فيها القانون اإلداري وظهرت هذه املدرسة يف بداية القرن 
ؤولية اليت تتحملها الدولة بسبب أخطاء املوظفني الذين يعملون يف املرفق العام أشهرها قضية بالنكوا حبيث إن املس

أي أن العمل يكون إداريا إذا اتصل باملرفق العام سواء ( تقوم على أساس القانون اإلداري وكذلك قضية روتشاد 
وال اململوكة للمرفق العام تصبح فاملوظف العام يكتسب هذه الصفة بنشاطه باملرفق العام ؛ واألم) كان حمليا أو وطنيا 

 .اصةصة وإحكام مستقلة عن األموال اخلأمواال عامة تتمتع حبماية خا
 مدرسة املرفق العام: املطلب الثاين

جنم عن صدور هذه األحكام القضائية اليت تقرر وتؤكد إن فكرة املرفق العام هي أصل وحمور القانون الذي جيمع 
ظهرت مدرسة املرفق العام و ، وحدود تطبيقه،اخلاص واعده عن قواعد القانونشتات نظرياته وأساس اختالف ق

بزعامة ليون دوجي ؛أحكام القضاء اإلداري اليت أشارت إىل فكرة املرفق العام كأساس ومعيار للقانون اإلداري 
ر الشخصية والقضاء اإلداري حيث أسس منها دوجي نظرية متكاملة ؛ وجاستون جيز وبونار وروالند؛ حيث أفكا

املعنوية ؛ورفضه لفكرة السيادة ؛ والسلطة العامة أي أن الدولة هي ليست سلطة أمر وي وامتيازات ؛ بل هي 
جمموعة املرافق العامة اليت يديرها احلكام باعتبار هم عمال مرافق عامة وذلك لتحقيق أهداف التضامن االجتماعي ؛ 

                                                 
 148مرجع سابق، ص، عمار عوابدي - 1
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 القانون اإلداري 

عمال مرافق عامة ال العتبارهم أصحاب سلطة أمر وي ؛إما عن عالقة واحلكام حني تسيريهم هلا يسريوا بصفتهم 
املرفق العام بالقانون اإلداري فريى أنصار هذه املدرسة إا الفكرة الوحيدة لقيام نظرية القانون اإلداري وقواعده 

اق تطبيق القانون االستثنائية عن القانون اخلاص فكل عمل متحل باملرافق العامة يعد عمال إداريا يدخل يف نط
 1.اإلداري

 أزمة نظرية املرفق العام كأساس ومعيار للقانون اإلداري: املطلب الثالث
تطور احلياة االقتصادية وظهور الدولة املتدخلة واهتزاز األساس الفلسفي واإليديولوجي إذ أن أسباب تطور هذه 

تصادية واملرافق املهنية ختضع ملزيج من قواعد القانون النظرية هو سبب هدمها وظهور عدة أنواع من املرافق العامة االق
العمال القائمني بوظيفة التنفيذ والعقود املربمة –قانون خاص ) (مرافق عامة -قانون إداري( اإلداري والقانون اخلاص 

ل القانون االقتصادي واملهين لإلدارة واستخدامه وسائ وإضافة لذلك إن املرفق العام وخضوع املشروع) مع األفراد 
العام يف نشاطه ؛استهداف إشباع احلاجيات العامة وحتقيق املصلحة العامة ال يكفي كمعيار لتمييز املرافق االقتصادية 

عدم كفاية . عن املهنية اليت ال تستخدم أسلوب القانون العام بالرغم من استهدافها حتقيق مصلحة عامة أو نفع عام
ساس لتحديد القانون اإلداري مما أدى إىل صعوبة حتديد مضمون املرفق العام بسبب فكرة املرفق العام وعدم مشوهلا كأ

وإمنا يشمل تنظيم نشاط األفراد الذي يتم ،  يقتصر على إدارة املرافق العامة فالنشاط اإلداري ال،غموض هذا املعيار
 تعريف القانون اإلداري بأنه قانون  وهلذا فان،عن طريق الضبط اإلداري والذي ال يعترب باملعىن الدقيق مرفقا عاما

املرافق العامة اغفل جزءا من النشاط اإلداري هو النشاط ألضبطي كما إن األخذ بفكرة املرافق العامة خيرج بعض 
 .األنشطة من تطبيق القانون اإلداري 

 العام جعلته أما بالنسبة لغموض فكرة املرفق العام فان عدم اهتمام الفقه بوضع تعريف شامل كامل للمرفق
غامضا؛ فأصبح مدلول املرفق العام متطور ومتبدال بتطور وتبدل الزمان؛ حيث كان ينظر إليه نظرة عضوية عند نشأته 

مث أصبح ينظر إليه نظرة مزدوجة خمتلطة عضوية موضوعية ؛ وعرف على .أي باعتباره جهازا ومنظمة ومشروعا إداريا
 الدولة بنفسها أو حتت إشرافها لتحقيق املصلحة العامة عن طريق إشباع كل مشروع تديره(( هذا األساس بأنه كل 

 ،كل نشاط يستهدف حتقيق املنفعة العامة: مث تطور إىل مفهوم وظيفي فأصبح يعرف تبعا لذلك،))احلاجيات العامة 
شترط فيه صفة أي أصبح مفهوما متغريا غامضا ذلك انه األساس واملعيار يتطلب فيهما الوضوح والدقة والثبات وي

اجلمع الشامل لكافة عناصر املوضوع أو األمر ؛ ومع ذلك فان أنصارها الزالوا يؤمنون بأا أساس القانون اإلداري 
وعملوا على تطويرها األستاذ أندري دي كوبادير؛ والتورين وإزاء هذه االنتقادات املوجهة له اجته الفقه والقضاء 

على الوسيلة اليت تستخدمها السلطة اإلدارية املتمثلة يف السلطة العامة واالمتيازات اإلداريني إلجياد معيار أخر يقوم 
 2.املخولة هلا
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 تقدير فكرة املرفق العام: املطلب الرابع
إن معيار املرفق العام تعرض لبعض االنتقادات اليت تربر عجزه وقصوره عن استيعاب التطورات احلاصلة بالقانون 

 املرفقي خاصة بالرغم من إن فكرة املرفق العام قد أدت ومازالت تؤدي خدمة جليلة لنظرية اإلداري عامة والنشاط
القانون اإلداري وحدته وتناسق نظرياته وأحكامه ومبادئه املبعثرة باعتباره قانون غري مقنن ؛ سريع التطور كما إن 

الزالت ذات دور ) خلدمات ونظام املرافق العامة مبدأ مساواة اجلميع يف االنتفاع با( املبادئ القانونية للمرفق العام 
نظرية الظروف الطارئة ؛ فكرة اإلضراب ؛ االستقالة ؛ فعل (كبري يف تأسيس وتربير نظريات القانون اإلداري ومبادئه 

األمري ه سحب القرارات اإلدارية ؛فهذه النظريات أسست على هذه املبادئ تساهم مع فكرة السلطة العامة يف 
 1.ا وتأسيسهاتأصيله

 )اجلمع بني املرفق العام والسلطة العامة ( املعيار املختلط و معايري أخرى : املبحث الثالث
يقوم هذا املعيار على اجلمع بني فكريت املرفق العام والسلطة العامة؛ حبيث يتحدد نطاق القانون اإلداري وتطبيق 

 وتستخدم يف هذا النشاط ،أو يستهدف خدمة نشاط مرفقيقواعده إذا كان الرتاع متعلقا بنشاط قام به مرفق عام 
وان اجلمع بني الفكرتني اقتضاء عدم كفاية فكرة واحدة لتمييز القانون اإلداري أو ....وسائل وأساليب القانون العام 

  إذ أن فكرة املرفق العام ال تغطي كل النشاطات اإلدارية مما يستوجب تكميلها بفكرة أخرى هي،حتديد نطاقه
 .استخدام أساليب القانون العام أو وسائل السلطة العامة لسد هذا العجز

 وقد القى هذا املعيار املختلط اهتماما وجتاوبا من الفقه والقضاء اإلداريني يف مصر فأكد بعض الفقهاء على أن 
رة املرفق العام والسلطة العامة  وان اجلمع بني فك،رين السابقني وجيمع بني مزايامهاهذا املعيار يتالىف القصور يف املعيا

 كما إن القضاء ،ملتان وال تستبعد إحدامها األخرىكأساس لتمييز القانون اإلداري ومعيار له يؤكد أن الفكرتني متكا
اإلداري اجته يف أحكامه اليت صدرت يف السنوات األخرية إىل اجلمع بني فكريت املرفق العام واستعمال أساليب القانون 

 2. وحتديد االختصاص القضائي بالنظر يف املنازعات اإلدارية ،ديد نطاق القانون اإلداريالعام لتح
أما يف األردن فيالحظ أن حمكمة العدل العليا طبقت يف الكثري من أحكامها املعيار املختلط كأساس لتمييز بعض 

حيث قضت هذه األحكام . داري العقد اإل،  القرار اإلداري،موضوعات القانون اإلداري كموضوعات املوظف العام
بان قواعد القانون اإلداري تنطبق على نشاط معني وينعقد االختصاص للمحكمة يف الرتاع حول هذا النشاط عندما 

فقد استق قضاء حمكمة ...يتعلق مبرفق عام من جهة ؛ وتستخدم اإلدارة يف مباشرته واجنازه أساليب القانون العام
يفة العامة على إن املوظف العام هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم يف خدمة مرفق عام العدل العليا يف جمال الوظ

تدبره الدولة أو احد أشخاص القانون العام وهذا تطبيق للمعيار املختلط ؛ الن حتديد صفة املوظف العام الذي خيضع 
فق من قبل سلطة إدارية تستخدم أساليب  وان يدار هذا املر،لنظام الوظيفة العامة ترتبط بكونه خيدم يف مرفق عام
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فاعتربت على أساس هذا املعيار العاملني يف الوزارات املختلفة والعاملني يف املؤسسات العامة ....القانون العام
 .والبلديات؛ موظفني عموميني

 املعيار املختلط ومعيار املصلحة العامة: املطلب األول
انون اإلداري يذهب الفقه الفرنسي خاصة إىل األخذ مبعيار مركب نظرا لصعوبة وضع معيار دقيق وواضح للق

جيمع بني السلطة العامة واملرفق العام أي تكامل املعايري أي الفكرة اليت تكشف املصلحة العامة واملبادئ القانونية اليت 
مل اإلداري ومن القائلني حتكم سري املرافق العامة وفكرة السلطة تكشف بشكل مباشر عن الصفة والطبيعة اإلدارية للع

 كما إن أحكام القضاء اإلداري ،وناصره كثري من األساتذة يف العصر احلديث )جان ريفرو ( ذه الفكرة األستاذ 
 .املقارن تؤيد وتؤكد سالمة ومنطقية هذه الفكرة

 ) املنفعة العامة ( معيار املصلحة العامة 
تها عاجزة على أن تكون املعيار الوحيد للقانون اإلداري وجدت بعد األزمة اليت حلت بفكرة املرفق العام وجعل

اليت حتل حمل املرفق العام فبعد خروج هذا األخري عن فكرة املرفق العام ) فالني ( أفكار أخرى ومها فكرة املنفعة العامة 
غري املألوفة وحيدد الطبيعة انتقدها ورأى أن فكرة املصلحة العامة هي اليت حتدد قواعد القانون اإلداري االستثنائية و

اإلدارية للنشاط اإلداري أي أا الفكرة واملعيار الذي حيدد نطاق تطبيق القانون اإلداري وجمال اختصاص القضاء 
اإلداري الن املنفعة العامة هي سبب وجود هذه القواعد ويكون النشاط إداريا إذا استهدف حتقيق مصلحة عامة ؛ أما 

صلحة خاصة فال يكون نشاطا إداريا ؛ ويطبق القانون اإلداري على النشاط اهلادف لتحقيق إذا هدف إىل حتقيق م
 .املصلحة العامة واسعة وغامضة إضافة إىل مرونتها وقابليتها للتطور والتبدل بتغري الزمان واملكان يف مقتضياما

  العامة وأعمال اإلدارة العاديةمعيار الغاية أو اهلدف ومعيار التمييز بني أعمال السلطة: املطلب الثاين
 الغاية واهلدف:أوال

وفقا ملعيار اهلدف أو الغاية تكون العربة يف حتديد النشاط اإلداري بالتركيز على اهلدف من النشاط الذي يهدف 
ا كان إىل حتقيق املصلحة العامة يعد نشاطا إداريا خيضع لقواعد القانون اإلداري وخيتص مبنازعته القضاء اإلداري فإذ

يهدف إىل حتقيق مصلحة عامة فتطبق عليه قواعد القانون اإلداري ويكون من اختصاص القضاء اإلداري واالنتقادات 
 .اليت وجهت إليه هي نفسها اليت وجهت إىل معيار املصلحة العامة

 التمييز بني أعمال السلطة العامة وأعمال اإلدارة العادية:ثانيا
عيار الغاية أو اهلدف هجره القضاء إىل فكرة ومعيار جديد هو معيار التمييز بني نظرا للعيوب اليت وجهت إىل م

 .أعمال السلطة وأعمال اإلدارة العادية؛ حيث يستند إىل تقسيم أعمال اإلدارة إىل نوعني
و  إن هذا املعيار غري قاطع وغري حاسم يف حتديد نطاق القانون اإلداري وجمال اختصاص القضاء اإلداري فما ه-

أساس التمييز بني أعمال السلطة وأعمال اإلدارة العادية لإلدارة العامة واهم سبب يف عدم قطعية هذه الفكرة بتطور 
 .مفهوم السلطة العامة يف القانون اإلداري احلديث واختالفهما عن مفهومهما 
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 صة والعضويمعيار التمييز بني أساليب اإلدارة العامة وأساليب اإلدارة اخلا: املطلب الثالث
إن هذا املعيار قريب من سابقه ؛ فاإلدارة العامة عند قيامها بوظيفتها قد تستعمل ذات األساليب املستعملة من 

إذن أعمال وأساليب ) تسيري أمالك الدولة اخلاصة ؛ عقود اإلدارة املدنية ( طرف األفراد أي أساليب اإلدارة اخلاصة 
ل اإلدارية وبالتايل خترج من نطاق القانون اإلداري وخترج من نطاق القضاء اإلدارة اخلاصة خترج من نطاق األعما

 أما إذا قامت اإلدارة العامة بأعمال وظائفها وفقا ألساليب اإلدارة العامة املغايرة واملتميزة عن أساليب ،اإلداري
 ،اختيار العمال( اري ومثال ذلك اإلدارة اخلاصة وتعد أعماال إدارية ختضع للقانون اإلداري وخيتص او القضاء اإلد

 وأساليب اإلدارة وتسيري األموال العامة للدولة ومحايتها وهنا تستخدم اإلدارة أساليب استثنائية ،إبرام العقود اإلدارية
 1.ومغايرة ألساليب اإلدارة اخلاصة هي أساليب اإلدارة العامة

  أعمال السلطة:أوال
رها سلطة عامة متارس امتيازات السلطة العامة لتنفيذ األهداف العامة مبا حتقق حيث تقوم ا اإلدارة العامة باعتبا

تقوم ا ....) إصدار قرارات إدارية ؛ التنفيذ املباشر ؛التنفيذ اجلربي ؛ نزع امللكية للمنفعة العامة ( املصلحة العامة ؛ 
 وحدها املشكلة لألعمال اإلدارية اليت ختضع األوامر والنهي بإرادا املنفردة وامللزمة هي السلطة عن طريق إصدار

 .للقانون اإلداري وخيتص ا القضاء اإلداري
  أعمال اإلدارة العادية:ثانيا

تنحصر يف النشاطات واألعمال اليت تقوم ا اإلدارة باعتبارها شخصا عاديا وسلطة ممارسة لالمتيازات العامة 
أي إن هذه ) الدومني اخلاص ( صرف وإدارة وتسيري أموال الدولة اخلاصة  أعمال الت،ومثال ذلك  إبرام العقود املدنية

األعمال خترج عن نطاق القانون اإلداري واختصاص القضاء اإلداري تكون مزايا هذه الفكرة متمثلة بالبساطة 
اإلدارة والوضوح وهلا أمهية كبرية حيث استطاع القضاء بفضل هذا املعيار فرض رقابة على جانب هام من أعمال 

كانت تعد من أعمال السيادة ال ختضع لرقابة القضاء بتاتا ومع ذلك فله عدة عيوب نذكر منها قيام األساس على 
ازدواج الشخصية القانونية للدولة حيث تصوروا وجود شخصيتني بينما للدولة شخصية قانونية واحدة حتقق هلا 

 بعض األعمال اإلدارية بطبيعتها من األعمال اإلدارية مثل أدى تطبيقه إىل إخراج. الدوام واالستمرارية والوحدة
انظر الشروط االستثنائية وغري املألوفة يف ( العقود اإلدارية على أا تتضمن بطبيعتها عناصر ومظاهر السلطة العامة 

ضاء اإلداري  حيث ظل الق،مع ذلك مل ينل هذا املعيار اهتمام من قبل القضاء اإلداري. جمال عقود القانون اخلاص
 ولكن هذا املعيار أمكن بواسطته إدخال العقود ،يعتمد على فكرة التمييز بني أعمال السلطة وأعمال اإلدارة العادية

اإلدارية صمن األعمال اإلدارية نظرا الحتوائها على أساليب اإلدارة العامة وإدخاهلا يف نطاق القانون اإلداري 
 معيار التمييز بني أعمال السلطة وأعمال اإلدارة العادية قد اخرج العقود  بينما كان،واختصاص القضاء اإلداري

 ...اإلدارية من نطاق األعمال اإلدارية ومن جمال القانون اإلداري واختصاص القضاء اإلداري
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  يقصد به ضرورة التركيز يف حتديد طبيعة العمل اإلداري على صفة اجلهة أو العضو الذي صدر:املعيار العضوي-1
منه العمل ؛ دون النظر أو االعتماد على ماهية وجوهر وطبيعة العمل ذاته وبذلك يكون العمل عمال إداريا إذا صدر 

 الوالية أي هو قانون اإلدارة العامة باعتبارها تنظيما ،الوزارة( من عضو أو جهة إدارية هلا الصفة والطبيعة اإلدارية 
شا هذا املعيار عند نشأة القضاء اإلداري للقانون اإلداري الذي قرر انفصال وجهازا ال باعتبارها نشاطا ووظيفة وقد ن

 ،واستقالل الوظيفة القضائية عن األعمال اإلدارية وقرر عدم تدخل القضاء العادي مرتبكا جرمية اخليانة العظمى
نون اإلداري وبذلك أصبح كل عمل أو نشاط إداري هو ما صدر عن جهة إدارية مهما كانت طبيعته خيضع للقا

 1.ويفصل فيه القضاء اإلداري
بالرغم من بساطته ووضوح وسهولة حتديده ال تطبيق القانون اإلداري واختصاصه :تقدير املعيار العضوي-2

يشوبه عيب على ظواهر العمل اإلداري وأشكاله اخلارجية وال يتعمق يف ماديات وطبيعة العمل اإلداري لتعبريه 
هناك جمموعة "  ويشوبه عدم الدقة فمثال ،ونه إداريا تطبق عليه قواعد القانون اإلداريوفحص طبيعته من حيث ك

إدارية لكنها ال تعد أعماال إدارية وال تطبق عليها قواعد القانون اإلداري؛ وال خيتص  تصرفات صادرة عن سلطات
 .2)عقود اإلدارة املدنية (مبنازعتها القضاء اإلداري 

 شرع اجلزائري من أسس ومعايري القانون اإلداريرأي امل: املطلب الرابع
 ،هي اليت ميكن هلا أن تؤسس القانون اإلداري اجلزائري احلديث‘ إن فكرة اجلمع بني األهداف والوسائل 

فاشتراك فكرة السلطة مبدلوهلا احلديث مع فكرة املصلحة العامة للدولة اجلزائرية واملتجسدة يف األهداف االشتراكية 
 ففكرة ، هو الذي يؤسس فكرة القانون اإلداري اجلزائري وحيدد نطاق تطبيقه،هدف حتقيق التنمية الوطنيةللدولة و

السلطة العامة عن طريق مظاهرها املختلفة هي اليت تؤسس قواعد القانون اإلداري التقليدي ولكن يف العهد احلايل 
 3.أخذت اجلزائر باملعيار العضوي

 
 واجلهود اليت بذهلا الفقه والقضاء ،ض املعايري السابقة لتمييز القانون اإلداريوهكذا يتضح لنا من خالل عر

 وختتلف باختالف النظام القضائي ،اإلداريني للتوصل إىل معيار جامع ميكن اعتماده كأساس لتمييز القانون اإلداري
 أم أن اختصاصه حمددا ،عات اإلدارية وما إذا كان القضاء اإلداري صاحب الوالية العامة يف املناز،الذي تتبعه الدولة
ل نظام القضاء اإلداري صاحب الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية تربز أمهية معيار متييز ظففي  على سبيل احلصر

 إذ البد من معرفة طبيعة الرتاع لتحديد القضاء املختص وبالتايل القانون الواجب التطبيق وتربز يف ،القانون اإلداري
أما يف ظل نظام القضاء اإلداري .نظام األمهية العملية إلجياد أساس لتمييز القانون اإلداري أو معيار حيدد نطاقه هذا ال

 .صاحب االختصاص احملدد فال تربز األمهية لوجود معيار لتمييز القانون اإلداري
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  اإلداري التنظيم: الفصل الثالث

 املعنوية العامة األشخاص: املبحث األول
من اكتساب احلقوق وحتمله بااللتزامات ألداء دوره يف  ع اإلنسان منذ والدته بالشخصية القانونية اليت متكنهيتمت

أن الشخصية القانونية نسبت لإلنسان فقط إال أن عجز اإلنسان عن النهوض بكافة  اتمع وأداء رسالته، واألصل
من منح األهلية القانونية  إىل دوام استمرار مرافقه ، كان البداتمع النتهاء شخصيته بالوفاة وحاجة اتمع  متطلبات

القانون الشخصية القانونية إىل جانب اإلنسان  ألشخاص أخرى ، فظهرت نظرية الشخصية املعنوية ومقتضاها منح
دف جمموعة من األفراد أو جمموعة من األموال : نوعني من التجمعات  الذي بات يطلق عليه الشخص الطبيعي إىل

اصطالح  ويكون كيان ذايت مستقل عن األفراد املكونني هلا يسمح بتحقيق هدفها ، وأطلق عليها لتحقيق هدف معني
 . الشخصية املعنوية االعتبارية

جمموعة من األموال أو األشخاص تستهدف حتقيق هدف معني  على ذلك ميكن تعريف الشخص املعنوي بأنهو
 1.نونيةالقا اعترف هلا القانون بالشخصية

  أنواع األشخاص املعنوية
اخلاصة ، مع  األشخاص املعنية العامة ، واألشخاص املعنوية: رئيسيني من األشخاص املعنوية هي  يوجد نوعني

فتظهر بشكل الشركات واملؤسسات  ما تتمتع به األشخاص املعنوية اخلاصة من أمهية يف نطاق القانون اخلاص
  .أحياناً وحتقيق النفع العام أو املصلحة العامة يف أحيان أخرى األفراد لتحقيق الربحواجلمعيات اليت تنشأ مببادرات 

النوع من األشخاص  املعنوية العامة حتتل أمهية أكرب بكثري يف نطاق القانون العام الذي ال يعرف غري هذا و الشخصية
وقد درج الفقه والقضاء على تقسيم  . املعنوية رغم أن نظرية الشخصية املعنوية نشأت يف ظل القانون اخلاص

 : األشخاص املعنوية العامة إىل ثالث أنواع
  األشخاص املعنوية اإلقليمية: املطلب األول

اليت يتعلق اختصاصها يف نطاق جغرايف منعني من الدولة وهي تشمل  وهي األشخاص املعنوية أو االعتبارية
 .احمللية األخرى الدولة والوحدات

 : الدولة-1
الدولة هي أول  األشخاص املعنوية على اإلطالق وهلذا فقد ورد النص عليها يف القانون املدين على أن  أهموهي

  .األشخاص االعتبارية
عنه األشخاص املعنوية األخرى وهي اليت متنح الشخصية املعنوية  والدولة هي الشخص املعنوي العام الذي تتفرع

 2 .س الرقابة عليهاواهليئات اخلاصة ومتار اخلاصة لألفراد
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السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، : سلطات الدولة الثالث  الدولة باعتبارها شخص معنوي عام تشملو
الفقه يف  إال أن هذه الوحدة يف شخصية الدولة مل تكن أمراً مسلماً به فقد اختلف. معنوي واحد  باعتبارها شخص

العامة للدولة يقتصر على جمال معني من نشاط  العتراف بالشخصية املعنويةفقد ذهب بعض الفقهاء إىل أن ا، شأا
اليت تندرج يف القانون اخلاص ، أما بالنسبة لتصرفات الدولة اليت حتمل طابع  الدولة وهو احلقوق املادية والتصرفات

  .القانون حتقيقاً للمصلحة العامة اوامتيازاا فما هي إال اختصاصات ميارسها ممثلوا الدولة يف احلدود اليت رمسه السلطة

تعسف الدولة وجورها على احلريات العامة إذا ما اعتربت تصرفات  ولعل الدافع وراء تبين هذا الرأي اخلشية من
 بينما ذهب رأي آخر إىل ثنائية شخصية الدولة ، فتكون شخصاً معنوياً خاصاً إذا ما , الدولة حقاً من حقوقها

عليها القانون اخلاص وتعترب  ق املالية أو احلقوق اخلاصة املشاة لتصرفات األفراد وينطبقتصرفت يف جمال احلقو
 .السلطة العامة وهنا ختضع تصرفاا ألحكام القانون العام شخصاً معنوياً عاماً إذا قامت بعمل بدخل يف ضمن نطاق

 ضاًء أن شخصية الدولة وحدة ال تتجزأمل تلبث أن انتهت ، وأصبح الرأي السائد فقهاً وق إال أن هذه اآلراء

وهو رأي يتماشى مع  . وهي تشمل مجيع تصرفات الدولة وأعمال اخلاصة منها واليت تتسم بطابع السلطة العامة
  املنطق القانوين السليم

 : الوحدات احمللية احملافظات-2
من أقاليم الدولة أن يدير شؤونه  ل إقليموترتبط فكرة األشخاص املعنوية العامة احمللية بالدميقراطية اليت تسمح لك

  .احملافظات احمللية من خالل ممثليه من سكان اإلقليم يف
  األشخاص االعتبارية العامة املرفقية : املطلب الثاين

الدولة أو أحد  أال مركزية املصلحة أو املرفقية ، وتنشأ لتحقيق مصاحل عامة لألفراد حتت رقابة ويطلق عليها أيضاً
 أو املؤسسات أو الشركات العامة وتسمى هذه األشخاص باهليئات العامة. خاص املعنوية التابعة هلا األش

أدارة املرافق العامة اليت تتطلب نوعاً من االستقالل الفين عن  وقد جلأ املشرع إىل إنشاء هذه األشخاص لتباشر
يف أا  خاص عن األشخاص االعتبارية اإلقليميةوختتلف هذه األش. ضمان فاعلية وكفاءة اإلدارة  احلكومة املركزية

 اجلغرافية لإلقليم الذي متثله مقيدة باهلدف الذي أنشأت من أجله، يف حني تكون األخرية مقيدة باحلدود
حتقيق أغراض متنوعة منها ما هو إداري أو اجتماعي أو  وحيث أن األشخاص االعتبارية املرفقية دف إىل

يقود إىل اختالف أنظمتها القانونية حسب النشاط الذي تتواله ، أما األشخاص  ختالفاقتصادي ، فإن هذا اال
 . فالقاعدة العامة أا تتمتع بذات التنظيم القانوين اإلقليمية

 االعتبارية املرفقية عن األشخاص االعتبارية اإلقليمية يف أن األخرية تقوم على فكرة كذلك تفترق األشخاص

بينما تقوم فكرة الشخصية  كد حق سكان الوحدات احمللية بإدارة شؤوم احمللية بأنفسهم ،الدميقراطية اليت تؤ
إدارة املرافق العامة ذات الطابع الفين وال عالقة  االعتبارية املرفقية على ضرورة ضمان الكفاءة اإلدارية وحسن

 1.واهليئة العامة لإلذاعةاحلال يف اجلامعات واهليئة العامة للمياه  كما هو. للدميقراطية يف ذلك 
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 األشخاص املعنوية املهنية : املطلب الثالث
واالقتصادية يف خمتلف الدول وتأثري هذا التطور على القانون  بسبب التطور املستمر يف مناحي احلياة االجتماعية 

 لطابع املهين ،فكرة جديدة ألشخاص معنوية أخرى تتمثل يف املنظمات واالحتادات ذات ا اإلداري وأحكامه ظهرت

لطلبة اجلماهريية واحتاد األدباء  تتوىل إدارة مرافق عامة ينشأها املشرع لتحقيق مصاحل عامة ، ومن ذلك االحتاد العام
األشخاص باالستقالل وهلا إصدار اللوائح اخلاصة بتأديب أعضائها  وتتمتع هذه. والكتاب واملؤمتر املهين للمعلمني 

 1.  عليهاتشرف وممارسة املهنة اليت
  واية الشخص املعنويالنتائج املترتبة على منح الشخصية املعنوية: املبحث الثاين
  النتائج املترتبة على منح الشخصية املعنوية: املطلب األول

لصفة اإلنسان الطبيعي ، وذلك يف   اعترف بالشخص االعتباري يتمتع جبميع احلقوق إال ما كان منها مالزماًإذا
 :2 فيكون هلا  قررها القانوناحلدود اليت

 : الذمة املالية املستقلة -1
مستقلة عن ميزانية الدولة وهلا احلق يف االحتفاظ بالفائض من إيراداا  يتمتع الشخص املعنوي العام ، بذمة مالية

  . ني لهاملكون تتحمل نفقاا ، والذمة املالية للشخص املعنوي مستقلة عن الذمة املالية لألشخاص كما أا

  :األهلية القانونية -2
قانونية يف احلدود اليت رمسها القانون متكنه من اكتساب احلقوق وحتمل  يتمتع الشخص املعنوي العام بأهلية

القانونية اليت  غري أن هذه األهلية أضيق نطاقاً من أهلية الشخص الطبيعي فهي مقيدة مبمارسة التصرفات االلتزامات ،
. الشخص االعتباري العام لتحقيقه  اطه وختصصه ، ومفيدة كذلك حبدود اهلدف الذي يسعىتدخل يف ميدان نش

املكونني بالشخص االعتباري العام ويباشرها عنه من ميثلونه  وهذه الشخصية القانونية مستقلة عن شخصية األعضاء
  .من أشخاص طبيعيتني

 : حق التقاضي -3
كما يكون من حق الغري أن يقاضيه ، كما جيوز أن  ه مقاضاة الغري ،للشخص املعنوي العام أهلية التقاضي ، فل

ويباشر هذا احلق عن الشخص املعنوي العام أشخاص طبيعيتني ميثلونه أو  تقاضي األشخاص املعنوية بعضها ببعض ،
 . ويعربون عن إرادته يف التقاضي ينوبون عنه

 : موطن مستقل-4
 موطن األشخاص املكونني له ، وهو عادة املقر أو املكان الذي خيتلف عن للشخص االعتباري موطن خاص به

يوجد فيه مركز  يعترب موطنه املكان الذي"  من القانون املدين أن 53/2إدارته ، فقد بينت املادة  يوجد فيه مركز
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 إليه فيه و إعالن األوراق الرمسية والقضائية وللموطن أمهية خاصة بالنسبة للشخص االعتباري فيجب.. " . إدارته 
  .بالدعاوي اليت ترفع ضده يتم حتديد احملكمة املختصة بالنظر

الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام فتتمتع بامتيازات  متارس األشخاص املعنوية العامة جانباً من سلطة-5
االلتجاء إىل القضاء ،  جرباً دونالقانون للجهات اإلدارية فتعترب قراراا إدارية ، وجيوز تنفيذها  السلطة اليت يقررها

املباشر كما جيوز هلا إبرام العقود اإلدارية ، وحيث توجد  كذلك متلك حق نزع امللكية للمنفعة العامة أو االستيالء
  . الشخص املعنوي عن أفعاله الضارة اليت قد يتسبب ا موظفيه هذه السلطة توجد مسؤولية

وبذلك فهو حيظى  ية العامة يعترب ماالً عاماً إذا كان خمصصاً للمنفعة العامة ،متلكه األشخاص املعنو املال الذي-6
املعنوية العامة أمواالً أخرى خاصة تعد جزءاً من  باحلماية املقررة للمال العام ، ومع ذلك ميكن أن متلك األشخاص

  .عامة وختضع ألحكام القانون اخلاص الدومني اخلاص وال تعترب أمواالً
موظفني عامني ويرتبطون بعالقة تنظيمية مع الشخص املعنوي إال إذا   األشخاص املعنوية العامة يعدونموظفو -7

 خالف ذلك، وال مينع ذلك من أن يكون لبعض األشخاص املعنوية نظام خاص ملوظفيها ولوائح نص القانون على

 . خاصة بتأديبهم
الوصاية "عن الدولة إذ ختضع هذه األشخاص لنظام  ل التامال يترتب على منح الشخصية املعنوية العامة االستقال-8

 املركزية يف الدولة لضمان احترام هذه األشخاص للقانون والسياسة العامة للدولة وعدم اليت متارسها السلطة" اإلدارية

  .جتاوز الغرض الذي من أجله أ نشأت هذه املرافق
 لطة العامة وبالتايل اعتباره شخصاً من أشخاص القانون العام ،العام بامتيازات الس نتيجة لتمتع الشخص املعنوي-9

وخيضع كذلك للقيود اليت  فإن القضاء اإلداري يكون هو املختص يف نظر املنازعات الناشئة عن ممارسة نشاطه ،
غري ذلك التعاقد أو الطعون يف القرارات الصادرة منه و  من ضرورة إتباع إجراءات خاصة يفاإلدارييفرضها القانون 

 . بنظام القانون العام من أمور تفرضها الطبيعة اخلاصة
 اية الشخص املعنوي العام: املطلب الثاين

عليها  األشخاص املعنوية العامة تنقضي شخصيتها بزوال أو فقد ركن من أركاا اليت تقوم الدولة باعتبارها أهم
  . السلطة السياسية بسبب الفوضى ا إلقليمها أو انعدامكما لو تفتت إىل عدة دول أو اندجمت بدولة أخرى أو فقدا

األداة اليت نشأت ا ، كما لو صدر قانون يعيد تقسيم الوحدات احمللية  أما األشخاص املعنوية اإلقليمية فتنتهي بذات
 . األشخاص املعنوية اإلقليمية ويستحدث غريها أو يدجمها يف بعضها فيلغي بعض

الشخص  ل جملس إدارة الشخص املعنوي فيظل الشخص املعنوي قائماً حىت يتم اختيارقانون حب أما إذا صدر
بذات طريقة إنشائها أو باندماجها بشخص  وتنقضي الشخصية املعنوية املرفقية واملهنية بإلغائها أو حلها . اجلديد

 . معنوي مرفقي آخر
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الصادر  إىل اجلهة اليت حددها القانون أو القراراملعنوي العام أيا كانت صورته تنتقل أمواله  وعند اية الشخص
 . 1الشخص بإلغائه أو حله ، وإال فإن هذه األموال تنتقل إىل اجلهة اليت يتبعها هذا
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 أساليب التنظيم اإلداري: الفصل الرابع

 :تنتهج الدول املختلفة أسلوبني يف تنظيمها اإلداري مها 
 الذي تسري عليه اإلدارة، لألسلوب يشكالن املظهران املتعارضان ناللذارية و الالمركزية اإلدارية ، املركزية اإلدا

 اخلاصة ا كما أن نسبة املزج و االجتماعيةحبيث تأخذ الدول بقدر من هذا املظهر أو ذاك وفقا لظروفها السياسية و 
ا، حبيث يتجه األسلوب األول و األقدم يف الظهور حنو اخللط بني كل من النظامية وفقا للظروف املختلفة و تغريا

حصر الوظيفة اإلدارية يف أيدي السلطة التنفيذية وحدها يف العاصمة دون وجود سلطات إدارية أخرى مستقلة عنها، 
 .بينما يتجه أسلوب الالمركزية اإلدارية حنو توزيع الوظيفة اإلدارية ومشاركة هيئات وسلطات المركزية 

 املركزية اإلدارية:  األولاملبحث
املركزية اإلدارية هي أول النظم اليت اتبعتها الدول يف احلكم واإلدارة، وتقوم املركزية على أساس التوحيد و عدم 
التجزئة ، ويف اال اإلداري يقصد ا توحيد النشاط اإلداري أو الوظيفة اإلدارية و حصرها يف يد السلطات اإلدارية 

 يد السلطة التنفيذية املوجودة يف العاصمة ، تقوم السلطة التنفيذية يف هذا النظام بالسيطرة على مجيع املركزية أي يف
 بالقرارات االلتزامالوظائف اإلدارية من توجيه و ختطيط و رقابة و تنسيق ، وما على السلطة الدنيا يف هذا النظام إال 

لترتيب الذي يسود السلطة التنفيذية و تقسيم املوظفني رؤساء اليت تصدر عن السلطة العليا و ما يساعد على ذلك ا
ومرؤوسني إىل درجات يعلو بعضها بعضاً يف سلم إداري منتظم ، خيضع كل مرؤوس فيه لرئيسه خضوعاً تاماً فينفذ 

 .أوامره و يعمل حتت إمرته و إشرافه و بتوجيهاته 
فيذية يف العاصمة جبميع األعمال يف أحناء الدولة، بل تقتضي و نشري هنا انه ال تعين املركزية أن تقوم السلطة التن

وجود فروع هلذه السلطة تكون تابعة للسلطة املركزية يف العاصمة ومرتبطة ا يف مباشرة وظيفتها غري أن هذه 
 1.الفروع ال تتمتع يف ذلك بأي قدر من االستقالل 

 أركان املركزية اإلدارية:  األولاملطلب
، )احلكومة(تركيز الوظيفة اإلدارية يف يد سلطات اإلدارة املركزية :  اإلدارية على ثالثة أركان هيتقوم املركزية

 .التدرج اهلرمي اإلداري، السلطة الرئاسية 
  تركيز و حصر سلطة الوظيفة اإلدارية يف يد اإلدارة املركزية:أوال

اإلدارية و تركيزها يف يد السلطة اإلدارية إن من مقومات النظام اإلداري املركزي هو حصر و جتميع الوظيفة 
الدولة، مبعىن أنه تتركز يف هذا النظام سلطة مباشرة الوظيفة اإلدارية يف يد السلطة التنفيذية بالعاصمة  املركزية يف

اليم األخرى حبيث تتركز فيها سلطة اختاذ القرارات و تسيري املرافق العامة، و تعاوا يف ذلك اهليئات التابعة هلا يف األق
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حتت إشراف و رقابة السلطة املركزية، حبيث ال توجد يف هذا النظام أشخاص معنوية عامة حملية أو مرفقية مستقلة عن 
 1.السلطة املركزية 

  التدرج اهلرمي اإلداري:ثانيا
 و املتكون من إن فكرة التدرج اهلرمي اإلداري تعين أن يأخذ اجلهاز اإلداري أو هيكل النظام اإلداري يف الدولة

جمموعة من األجهزة و الوحدات اإلدارية املختلفة أن يأخذ شكل أو هيئة مثلث أو هرم مترابط و متتابع الدرجات و 
املستويات و الطبقات حبيث ترتبط كل درجة من هذا السلم اإلداري بالدرجة اليت تليها مباشرة برابطة و عالقة 

عىن أن يقوم النظام املركزي على أساس التدرج اهلرمي يف اجلهاز اإلداري قانونية هي رابطة السلطة اإلدارية ، مب
ومقتضاه أن خيضع موظفي احلكومة املركزية بشكل متدرج و متصاعد ، تكون الدرجات الدنيا تابعة لألعلى منها 

 .حتت قمة اجلهاز اإلداري وهو الوزير 
دنيا وخيضع كل مرؤوس خضوعاً تاماً، ويتجه جمال وللسلطات العليا حق إصدار األوامر والتعليمات للجهات ال

الطاعة يف داخل النظام املركزي إىل درجة كبرية فالرئيس يباشر رقابة سابقة والحقة على أعمال املرؤوس كما أن 
 .للرئيس صالحية تعديل القرارات الصادرة من مرؤوسيه وإلغائها بالشكل الذي يراه مناسباً

 بنظام التسلسل اإلداري الذي يبني التمايز بني طبقيت الرؤساء واملرؤوسني ويربز هلذه الدرجات تكون ما يسمى
 2.عالقة التبعية والسلطة الرئاسية 

  السلطة الرئاسية :ثالثا
تعرف السلطة الرئاسية على أا القوة اليت حترك السلم اإلداري الذي يقوم عليه النظام اإلداري املركزي ، و 

 قوة األمر و النهي من أعلى أي من استعمالرة العامة و القانون اإلداري هو حق و سلطة مفهومها يف علم اإلدا
طرف الرئيس اإلداري املباشر و املختص ، و واجب الطاعة و اخلضوع و التبعية من طرف املرؤوس املباشر هلذا 

 .الرئيس 
نون فيوفر وحدة العمل وفعاليته مها القاظتعترب السلطة الرئاسية ضمانه معترف ا للرؤساء اإلداريني ين

واستمراريته، فهي الوجه املقابل للتبعية اإلدارية حبيث تتقرر بدون نص و بشكل طبيعي ، غري أا من جانب آخر 
 ، بالتايل عدم إمكانية ربه من هذه املسؤولية و السلطة الرئاسية من أهم مرؤوسيهترتب مسؤولية الرئيس عن أعمال 

ركزي ، إال أا سلطة ليست مطلقة وليست على درجة واحدة من القوة فهي تتأثر بصاحب السلطة ركائز النظام امل
و مركزه يف السلم اإلداري و بنوع الوظيفة اليت ميارسها ،و هي الرئاسية تتحلل إىل جمموعة من االختصاصات بعضها 

 :3يتعلق بشخص املرؤوس واآلخر منها يتعلق بأعماله 
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 :لى شخص مرؤوسيه سلطة الرئيس ع-أ
تتضمن سلطة الرئيس على أشخاص مرؤوسه الكثري من االختصاصات والصالحيات منها ما يتعلق بسلطته يف 
التعيني و االختيار، و سلطته يف تكليف مرؤوسيه بأعمال معينة، باإلضافة إىل سلطة نقل املوظف وترقيته وسلطة 

ض احلقوق واملزايا الوظيفية ، و كل ذلك طبعا يف حدود ما التأديب اليت قد تصل إىل حد العزل أو حرمان من بع
 .يسمح به القانون 

 : سلطة الرئيس على أعمال مرؤوسيه-ب
تشمل هذه السلطة يف حق الرئيس يف توجيه مرؤوسيه عن طريق إصدار األوامر و التعليمات و التوجيهات إليهم 

 .ل و التعقيب عليها وتشمل هذه السلطات قبل ممارسة أعماهلم و سلطة مراقبة تنفيذهم هلذه األعما
 : سلطة األمر -1

ميلك الرئيس إصدار األوامر والتعليمات ، ويعترب اختصاصه هذا من أهم مميزات السلطة الرئاسية ، ذلك أن 
إصدار األوامر عمل قيادي له أمهية كربى يف سري األعمال اإلدارية ، و بصفة عامة جند أن السلطة الرئاسية تتصف 

 .لكوا تقوم على إصدار أوامر ملزمة للمرؤوسني  ساساً بأا سلطة آمرهأ
 : سلطة الرقابة و التعقيب-2

وسيلة الرئيس يف رقابته على مرؤوسيه تكمن يف التقارير اليت يقدمها املوظفني عن أعماهلم بصورة دورية أو 
يها ، و قد ميارسها كذلك عن طريق الشكاوي اليت بواسطة التقارير اليت يضعها املفتشون ويطلعون السلطة الرئاسية عل
 .يقدمها إليه األفراد الذين أصام الضرر نتيجة تصرفات مرؤوسيه 

 ة صور املركزية اإلداري :املطلب الثاين
 التركيز اإلداري وعدم التركيز اإلداري:  تتخذ املركزية اإلدارية من الناحية العملية صورتان 

 يالتركيز اإلدار: أوالً 
هي الصورة البدائية للمركزية اإلدارية ، ويطلق عليها أيضاً املركزية املتطرفة أو الوزارية أو املكثفة معناها أن 
تتركز سلطة اختاذ القرارات يف كل الشؤون اإلدارية بيد السلطة اإلدارية املركزية و املتمثلة يف الوزراء على مستوى 

حق تقرير أي أمر من األمور ، إمنا يتعني على كافة املوظفني يف األقاليم العاصمة، حبيث ال يكون ألية سلطة أخرى 
الرجوع إىل اإلدارة املركزية املختصة إلصدار القرار وينحصر دور املوظفني يف اجلهاز اإلداري يف تقدمي املقترحات 

فيذ هذه القرارات، ال شك أن هذه واآلراء يف املساءل املطروحة عليهم و انتظار ما تقرره اإلدارة املركزية بشأا، وتن
الصورة من التركيز الشديد تضر مبصاحل األفراد وتعرقل عمل اإلدارة فمن غري املتصور أن تتخذ جهة إدارية واحدة 
كافة القرارات يف كل أحناء الدولة وتكون هذه القرارات مالئمة ومناسبة لظروف العمل اإلداري و توفر حالً ملشاكل 

جرت أغلب الدول هذه الصورة من املركزية اإلدارية حنو الصورة املعتدلة للمركزية اإلدارية و هي األفراد، لذلك ه
 1.عدم التركيز اإلداري 
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  عدم التركيز اإلداري:ثانيا
يطلق على هذه الصورة من املركزية اإلدارية، ألالوزارية أو املركزية املعتدلة أو املخففة و مقتضاها ختفيف 

 املركزية بتخويل بعض املوظفني يف األقاليم املختلفة سلطة البت يف بعض األمور ذات اإلدارةة و العبء عن احلكوم
 .الطابع احمللي دون احلاجة للرجوع للوزير املختص يف العاصمة 

إال أن هذه الصورة من املركزية ال تعين استقالل هؤالء املوظفني عن اإلدارة املركزية ، فهم خاضعون لسلطتها 
سية وهلا أن تصدر إليهم القرارات امللزمة و هلا أن تعدهلا أو تلغيها ، وكل ما يف األمر أن عدم التركيز اإلداري الرئا

خيفف من العبء على الوزارات واإلدارات املركزية من خالل بعض القرارات اإلدارية اليت ميكن أن تتخذ من ممثلي 
 أنفسهم و من مث خيتلف عدم التركيز اإلداري عن الالمركزية اإلدارية الوزراء يف األقاليم بدال من أن تتخذ من الوزراء

إذ تتعدد السلطات اإلدارية يف الالمركزية اإلدارية نظراً لتعدد األشخاص املعنوية ، وختتص كل سلطة جبانب من 
 .الوظيفة اِإلدارية يف الدولة ، حيث يتم توزيع االختصاصات على هذا األساس

ذه الصورة من املركزية أفضل من التركيز اإلداري وهي مرحلة انتقال صوب نظام وعلى أي حال فإن ه
الالمركزية اإلدارية ، وهي الصورة الباقية يف إطار نظام املركزية اإلدارية و لعل من أبرز وسائل حتقيق عدم التركيز 

 1.اإلداري نظام تفويض االختصاص ، الذي سنتناوله يف هذا اجلزء من الدراسة 
 تفويض االختصاص: ثا ثال

تستلزم ضرورات العمل اإلداري وحسن سري املرافق العامة أن يفوض بعض املوظفني املختصني بعض أعماهلم 
إىل موظفني آخرين غالباً ما يكونون مرؤوسني بالنسبة هلم ، و يقصد بالتفويض أن يعهد صاحب االختصاص 

أن يسمح القانون مبنح هذا التفويض و أن تكون ممارسة مبمارسة جزء من اختصاصاته إىل أحد مرؤوسيه ، بشرط 
 .االختصاص املفوض حتت رقابة الرئيس اإلداري صاحب االختصاص األصيل 

للتفويض مزايا عدة فهو من جانب خيفف العبء عن الرئيس صاحب االختصاص األصيل ، فهو يقوم بنقل جزء 
و هيئة ما ، و يؤدي من جانب آخر إىل حتقيق السرعة من اختصاصه يف مسألة معينة إىل أحد مرؤوسيه أو جهة أ

واملرونة يف أداء األعمال مما يسهل على األفراد قضاء مصاحلهم ويدرب املرؤوسني على القيام بأعمال الرؤساء، فينمي 
 2.فيهم الثقة والقدرة على القيادة

 : شروط التفويض-أ
 :ىت يكون التفويض صحيحاً هي للتفويض شروط أوردها الفقه و القضاء، جيب مراعاا ح

 التفويض ال يكون إال بنص، يلزم حىت يكون التفويض صحيحاً أن يسمح القانون بالتفويض، فإذا منح القانون -1
االختصاص إىل جهة معينة ليس هلذه اجلهة التنازل عن هذا االختصاص أو تفويضه إىل سلطة أخرى إال إذا أجاز 

 .القانون ذلك
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ن يكون جزئياً، فال جيوز أن يفوض الرئيس اإلداري مجيع اختصاصاته ألن هذا يعد تنازالً من  التفويض جيب أ-2
 .الرئيس عن مزاولة مجيع أعماله اليت أسندها إليه القانون 

 يبقى الرئيس املفوض مسؤوالً عن األعمال اليت فوضها باإلضافة إىل مسؤولية املفوض إليه ، تطبيقاً ملبدأ أن -3
 .السلطة ال تفويض يف املسؤولية التفويض يف 

و املرؤوس املفوض إليه ال يسأل عن تصرفاته بشأن السلطات املفوضة إليه إال أمام رئيسه املباشر الذي قام بالتفويض 
 .و ال تنصرف املسؤولية إىل أعلى منه و فقاً ملبدأ وحدة الرئاسة و األمر

 يتم إال ملرة واحدة، وخمالفة هذه القاعدة جتعل القرار اإلداري  ال جيوز للمفوض إليه أن يفوض غريه، فالتفويض ال-4
 .الصادر من املفوض إليه الثاين معيباً بعدم االختصاص

 1. التفويض مؤقت و قابل للرجوع فيه من جانب الرئيس ألن األصل هو عدم التفويض و االستثناء هو التفويض-5
فهل " املرؤوس" على اختصاصات املفوض إليه "  بكسرلواو "وتثار بشأن التفويض مشكلة سلطة اجلهة املفوضة 

 .للسلطة صاحبة االختصاص األصلي أن تلغي قرارات السلطة املفوض إليها 
ذهب جانب من الفقهاء إىل عدم السماح بتوجيه تعليمات إىل املرؤوسني تتعلق باالختصاص املفوض إليهم على 

 رئيسياً إدارياً بالنسبة للقرارات الصادرة طبقاً للتفويض على أساس أن أساس أن املوظف الذي قام بالتفويض ال يعترب
 .املرؤوس يعترب كأنه الرئيس نفسه وعندئذ فإن قراراته واجبة االحترام

بينما ذهب جانب آخر من الفقهاء إىل أن األصيل يبقى له احلق يف التعقيب على القرارات الصادرة عن املفوض 
وساً له ، ألن التفويض ال يقطع العالقة الرئاسية بني الرئيس واملرؤوس وال حيول دون ممارسة إليه إذا كان األخري مرؤ

 .سوالرئيس الختصاصه يف التوجيه والرقابة السابقة والالحقة على أعمال مرؤ
وقد حيصل بعض اخللط بني التفويض واحللول ألن االثنني يسامهان يف تسهيل سري العمل اإلداري وضمان سري 

 .رافق العامة بانتظام واطراد كما أن كل منهما يعين ممارسة أحد املوظفني الختصاصات موظف آخر امل
إال أن هناك الكثري من أوجه االختالف بني احللول والتفويض فاحللول يكون يف حالة غياب صاحب 

ا يف حال املرض فيحل حمل االختصاص األصيل أياً كان سبب الغياب اختيارياً كما يف حالة اإلجازة أو إجبارياً كم
أما يف حالة التفويض فإن الرئيس املفوض يكون حاظراً . املوظف يف ممارسة هذه االختصاصات من حدده املشرع

 .وليس غائباً 
كما أن التفويض يتحقق بقرار يصدر من الرئيس املفوض إىل املفوض إليه يف حني البد للحلول أن يقترن بنص 

 .يصبح احللول مستحيالً إذا مل ينظمه املشرع وأن تكون أسبابه صحيحة و
ويف تفويض االختصاص يأخذ القرار الصادر درجة املفوض إليه، أما يف احللول فتكون القرارات الصادرة يف مرتبة 

 .قرارات األصيل الغائب 
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ئاسية على ويف التفويض يكون الرئيس املفوض مسؤوالً عن أخطاء املفوض إليه ألن الرئيس ميارس الرقابة الر
املفوض إليه بينما ال يكون األصيل الغائب مسؤوالً عن أخطاء من حل حمله ألنه ال ميلك أي سلطة رئاسية بالنسبة 

 .لتصرفات األخري وألن مصدر سلطته القانون وليس األصيل وحيث توجد السلطة توجد املسؤولية 
كاهل الرؤساء ومساعدم يف تسيري أعماهلم ومن املالحظ أن تفويض االختصاص ال يعدو أن يكون ختفيفاً عن 

وهذا الغرض ال جيعل املرؤوس ممارساً الختصاص مانع للتعقيب والرقابة ، ونرى أنه ال مانع من قيام الرئيس املفوض 
مبراجعة قرارات مرؤوسيه وتوجيههم من خالل إصدار األوامر والتعليمات اليت تتعلق باالختصاص املفوض ليطمئن إىل 

العمل من الناحية القانونية ، خاصة وإن مسؤولية الرئيس املفوض تبقى قائمة عما قام بتفويضه من اختصاص ، سالمة 
 1.ألن ال تفويض يف املسؤولية كما بينا سابقاً 

 " :تفويض اختصاص و تفويض توقيع " التفويض على نوعني :  أنواع التفويض -ب
 : تفويض االختصاص -1

نقل السلطة بأكملها إىل املفوض إليه ، وهذا مينع األصيل املفوض من ممارسة هذا النوع من التفويض ي
االختصاص الذي مت تفويضه أثناء سريان التفويض و يف هذه الصورة من التفويض تكون قرارات املفوض إليه يف 

 إىل املفوض إليه نطاق التفويض منسوبه إىل املفوض إليه و تأخذ مرتبة درجته الوظيفية ، و يوجه تفويض االختصاص
 .بصفتة ال بشخصه فال ينتهي التفويض بشغل موظف آخر لوظيفة املفوض إليه

 :تفويض التوقيع -2
وهو تفويض شخصي يأخذ بعني االعتبار شخصية املفوض إليه ، فهو ينطوي على ثقة الرئيس به ومن مث فهو 

لمفوض إليه مبمارسة االختصاصات املفوضة باسم ينتهي بتغري املفوض أو املفوض إليه ، كما أن هذا التفويض يسمح ل
وال مينع ذلك من ممارسة الرئيس املفوض ذات االختصاص رغم التفويض كما أن القرارات " بكسرالولو " السلطة 

 .الصادرة يف نطاق التفويض تأخذ مرتبة قرارات السلطة املفوضة 
 : التفويض واحللول -3

ص األصيل عاجزاً لسبب من األسباب عن ممارسة اختصاصه كأن يقتصر باحللول أن يصبح صاحب االختصا
يصاب بعجز دائم أو مبرض أو غريه ، فيحل حمله يف مباشرة كافة اختصاصاته موظف آخر حدده القانون سلفاً، و قد 

 حيصل احللول بان حتل إحدى اجلهات اإلدارية حمل جهة إدارية أخرى
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 داريةتقييم املركزية اإل : الثالثاملطلب 
درج بعض الفقهاء على إبراز مزايا النظام املركزي بينما ذهب البعض حنو إبراز عيوبه ، ونعرض فيما يلي أهم 

 تلك املزايا والعيوب
  مزايا املركزية اإلدارية :أوال
نظام له  النظام املركزي يقوي سلطة الدولة ويساعدها يف تثبيت نفوذها يف كافة أحناء الدولة ، وال شك أن هذا ال-1

 ؛ما يربره يف الدول الناشئة حديثاً ، واليت حتتاج لتقوية و تدعيم لوحدا
 يؤدي تطبيق نظام املركزية اإلدارية إىل حتقيق وحدة أسلوب و منط الوظيفة اإلدارية يف الدولة كما يؤدي إىل -2

لى سبب من أسباب ظاهرة  اإلجراءات اإلدارية ودقتها كما يساهم هذا النظام يف القضاء عاستقرارثبات و 
 ؛البريوقراطية املتمثل يف كثرة اإلجراءات

 حتقيق العدل و املساواة يف اتمع إلشراف احلكومة املركزية على املرافق العامة و نظرا الشمولية البعيدة عن -3
 ؛املصاحل احمللية

يت ال يتعلق نشاطها بفئة معينة أو إقليم معني  املركزية أسلوب ضروري إلدارة املرافق العامة السيادية أو القومية ال-4
 ؛كمرفق األمن أو الدفاع أو املواصالت 

 املركزية تؤدي إىل توحيد النظم و اإلجراءات املتبعة يف كافة أحناء الدولة كوا تتأتى من مصدر واحد ، مما ميكن -5
 ؛يفة اإلداريةلالزمة لتنفيذ الوظاملوظفني من اإلملام بكافة األوامر و التعليمات ا

 و توفري يف األموال و موارد الدولة و يساعد على عدم اإلسراف االقتصاد يؤدي نظام املركزية اإلدارية إىل حتقيق -6
 1.و التبذير يف اإلنفاق العام 

  عيوب املركزية اإلدارية :ثانيا
مهية على حساب املهام األكثر أمهية يف  يؤدي هذا النظام إىل إشغال اإلدارة املركزية أو الوزراء مبسائل قليلة األ-1

 .رسم السياسة العامة لوزارام 
 املركزية تؤدي إىل زيادة الروتني والبطء يف اختاذ القرارات اإلدارية املناسبة ويف الوقت املناسب ، الستئثار السلطة -2

قات عن األماكن املراد تطبيق القرار املركزية بسلطة اختاذ كافة القرارات يف الدولة وبعد مصدر القرار يف أكثر األو
 .فيها ، وغالباً ما تأيت هذه القرارات غري متالئمة مع طبيعة املشكالت املراد حلها 

 املركزية اإلدارية ال تتماشى مع املبادئ الدميقراطية القائلة بضرورة أن تدار الوحدات احمللية من خالل سكان هذه -3
 . بينهم الوحدات عن طريق جمالس منتخبة من
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 املركزية اإلدارية وبسبب تركز السلطة بيد الوزراء وفئة قليلة من الرؤساء واإلداريني يف العاصمة تؤدي إىل قتل -4
روح املثابرة واإلبداع لدى املوظفني اآلخرين ألن دورهم ينحصر بتنفيذ األوامر والتعليمات الصادرة من السلطة 

 1.املركزية ، وعدم مشاركتهم فيها 
 زية يف النظام اإلداري اجلزائري  السلطة اإلدارية املرك:طلب الرابعامل

 القرارات اإلدارية النهائية خبصوص الختاذتتمثل السلطات اإلدارية املركزية اجلزائرية اليت هلا الصفة القانونية 
 ووظائفه اختصاصاتهد  و حلساب الدولة اجلزائرية تتمثل يف رئيس اجلمهورية يف حدوباسممسائل الوظيفة اإلدارية 

 تابعة له و خاضعة لسلطاته الرئاسية املباشرة و تتمثل تلك استشاريةاإلدارية فقط يعاونه يف ذلك أجهزة تنفيذية و 
 الوزارية و يساعد كل وظائفه اختصاصات كل يف حدود الوزراءاهليئات يف رئاسة اجلمهورية و رئاسة احلكومة و 

 و تنفيذية تابعة له و خاضعة لسلطاته الرئاسية كما تتمثل استشاريةهزة إدارية و  املركزية أجاختصاصاتهوزير يف 
 . اإلدارية املركزية اختصاصامسلطات اإلدارة املركزية اجلزائرية يف الوالة يف حدود 

  رئيس اجلمهورية اإلدارية اختصاصات سلطات و :أوال
لدساتري الصادرة إىل حد اآلن ، ذلك أن النظام السياسي  امبوجبيعترب رئيس اجلمهورية رئيس السلطة التنفيذية 

 و نظاما شبه رئاسي يف ظل دستور 1976 و دستور 1963اجلزائري كان نظاما دستوريا مغلقا يف ظل دستور 
 اإلدارية يعد الرئيس اإلداري اختصاصاته ، و عليه فرئيس اجلمهورية يف نطاق وظائفه و 1996 و دستور 1989

 باسمء و هيكل النظام اإلداري اجلزائري إذ ميلك حق و سلطة إصدار القرارات اإلدارية الباتة و النهائية األعلى يف بنا
 2.الدولة اجلزائرية و حلساا تكون نافذة على مستوى كل اإلقليم اجلزائري 

 : و وظائف رئيس اجلمهورية اختصاصات-أ
ام و مسؤوليات كربى ، إذ ميلك صفة و سلطة إصدار يقوم رئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري اجلزائري مبه

 القرارات
اإلدارية التنظيمية العامة و القرارات اإلدارية الفردية ملا يتعلق األمر بالوظيفة اإلدارية و يف مجيع املوضوعات اإلدارية 

 : يف االختصاصات  اإلدارية املقررة له بنص الدستور و العرف الدستوري و تتمثل هذهاالختصاصاتوذلك يف نطاق 
إن رئيس اجلمهورية مسؤول عن القيام بالسلطة و الوظيفة التنظيمية للنظام اإلدارية : الوظيفة اإلدارية التنظيمية -1

 القائد اإلداري للوظيفة التنفيذية يف الدولة فهو املسؤول عن إنشاء األجهزة و املؤسسات و املرافق باعتبارهاجلزائري 
 و نظامها القانوين و حتديد عالقاا القانونية املختلفة سواء فيما بينها اختصاصاا الدولة و حتديد اإلدارية املركزية يف

أو بني املواطنني و الدولة كما يضطلع رئيس اجلمهورية بإصدار القرارات التنظيمية اليت يصدرها يف شكل مراسيم أو 
 .لوائح إدارية لتنفيذ القوانني 
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 و سلطات رئيس اجلمهورية اإلدارية ، سلطة التعيني للموظفني السامني اختصاصاتمن :ني  سلطة و وظيفة التعي-2
املدنيني منهم والعسكريني و ذلك بواسطة مراسيم ، فرئيس اجلمهورية يف النظام اجلزائري هو الذي حيوز الصفة 

 . سلطة تعيني كبار املوظفنيالستعمالالقانونية 
 مقرر يف االختصاصوهذا :من العام و الصحة العامة و اآلداب العامة يف الدولة  وظيفة حفظ النظام العام و األ-3

النظام اجلزائري مثل النظام الفرنسي مبوجب العرف الدستوري فرئيس اجلمهورية تبعا لذلك حيوز الصفة القانونية يف 
نظام العام و هي ما يعرف بالضبط  سلطة إصدار القرارات اإلدارية التنظيمية املتعلقة مبرفق و وظيفة حفظ الاستعمال

 .اإلداري أو البوليس اإلداري 
 عملية تنسيق أعمال الوظيفة اإلدارية على حتقيق وبإقامةيعترب رئيس اجلمهورية املسؤول املختص : وظيفة التنسيق -4

 1.املستوى املركزي األعلى لإلدارة العامة اجلزائرية 
 :رئيس اجلمهورية األجهزة و وحدات اإلدارية املساعدة ل -ب

 مهامه بصفته الرئيس األعلى لإلدارة املركزية ، وحدات إدارية تابعة و مساعدة أداءيساعد رئيس اجلمهورية يف 
 عضوا من أعضاء السلطة باعتباره تساعده يف القيام مبهامه من بينها الوزراء فالوزير استشاريةله كما أن هناك هيئات 

 :ة التنفيذية صفتان التنفيذية املسؤولة عن الوظيف
 . عضوا يف جملس الوزراء أو جملس احلكومة  باعتباره:الصفة السياسية -
 عضوا إداريا ألنه الرئيس اإلداري موعة املرافق و املؤسسات واألجهزة اإلدارية املكونة  باعتباره: الصفة اإلدارية-

 العام يف شؤون الوظيفة االختصاص، و صاحب للوزارة اليت يشرف عليها فالوزير يعد الرئيس اإلداري األصيل 
 باسم القرارات اإلدارية و التصرفات و كافة األعمال القانونية و املادية اختاذاإلدارية املتعلقة بتسيري وزارته و له سلطة 

 2. الوظيفي للوزارة اليت يشرف عليها االختصاصو حلساب الدولة يف نطاق 
 :ناحية اإلدارية  و وظائف الوزير من ال اختصاصات-ج
 الوظيفي لوزارته بالتنظيم الداخلي للوزارة و ضمان حسن سريها و هو يف سبيل ذلك االختصاص يقوم يف نطاق -

 .خلي اخمول بإصدار القرارات اإلدارية التنظيمية و كافة إجراءات التنظيم الد
 3. ممارسة السلطة الرئاسية  الوزير هو الرئيس اإلداري املركزي املختص و صاحب الصفة القانونية يف-
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 الالمركزية اإلدارية: املبحث الثاين
يقوم هذا النظام على أساس توزيع الوظيفة اإلدارية بني احلكومية املركزية يف العاصمة وبني أشخاص اإلدارة 

ة أو احلكومة املركزية  اإلدارإشرافاليت تتمتع بالشخصية املعنوية املستقلة، مع خضوعها لرقابة و  احمللية يف األقاليم
 .وذلك يف إطار ما يعرف بالرقابة الوصائية 

ففي هذا النظام تتمتع السلطات احمللية بقدر من االستقالل يف ممارسة اختصاصاا حبيث حتتفظ اإلدارة املركزية 
وإدارة بعض املرافق العامة بإدارة بعض املرافق العامة السيادية أو القومية و متنح األشخاص املعنوية احمللية سلطة إنشاء 

 .ذات الطابع احمللي
بالتايل تظهر يف هذا النظام إىل جانب الدولة أو اإلدارة املركزية أشخاص معنوية حملية أو مرفقية يطلق عليها و

 .باإلدارة الالمركزية أو السلطات اإلدارية الالمركزية
 تعريف وأركان الالمركزية اإلدارية: املطلب األول

 ريف الالمركزية اإلداريةتع: أوال
جمموعة من األشخاص اإلدارية العامة املستقلة، متارس اختصاصاا اإلدارية "تعرف الالمركزية اإلدارية بكوا 

 ". وصاية وإشراف الدولة دون أن ختضع هلاإقليميا أو مصلحيا بواسطة جمالس منتخبة أو هيئات إدارية حتت
ميثل الس املنتخب قاعدة الالمركزية : " املعدل حيث تنص1989تور  من دس16وهذا ما تشري إليه املادة 

 ".ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية
فالتنظيم اإلداري الالمركزي تنظيم مقابل للتنظيم املركزي ومغاير له متاما وعليه فهو يتميز عليه وقوم على 

 1. يقوم عليها النظام املركزيأركان وخصائص ختتلف عن األركان واخلصائص اليت
 نظام الالمركزية اإلداريةأركان : ثانيا
 الالمركزية تقوم على الشخصية املعنوية وما ينتج عنه من نتائج كاألهلية القانونية واالستقالل اإلداري واملايل نإ-1

 ؛...وحق التقاضي إخل 
نتخبون أو خيتارون من بني املواطنني حمليا أو مصلحيا، تقوم على جمالس منتخبة أو مديرة يعن الالمركزية اإلدارية -2

 تشارك هذه االس يف تسيري الشؤون العمومية احمللية، فضال عن قيامها بتمثيل موطين الناحية داخل هذه االس؛
بة إن الالمركزية اإلدارية ختضع لرقابة من نوع خاص هي الرقابة الوصائية الشيء الذي يعطي للمجالس املنتخ-3

 حرية أكرب يف التصرف والتحرك دون حرج أو قيد عدا قيد اخلضوع للرعية؛
إن الالمركزية تتمتع بالطابع املزدوج مها الطابع اإلداري والطابع السياسي، أما الطابع اإلداري فيتمثل يف ممارسة -4

دارية بواسطة موظفني وأعوان  العقود والصفقات اإلوإبراماختصاصاا اإلدارية عن طريق إصدار القرارات اإلدارية 
 اليت تتجلى يف إفساح اال للمواطنني الدميقراطيةأما الطابع السياسي فيكمن يف .عموميني يتصرفون يف أمواهلا العامة

كما تتجلى هذه الدميقراطية أيضا . االنتخاببأنفسهم عن طريق ) مصاحل عامة(للمشاركة يف تسيري شؤوم العمومية 
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 للرأي الغالب واحترام رأي األقلية يف املداوالت اليت جيريها أعضاء الس يف ني على اخلضوعتدريب املواطن
 اجتماعام ويف ذلك مدرسة لتعلم الدميقراطية؛

من أركان وخصائص الالمركزية، وجود مصاحل حملية متميزة عن املصاحل العمومية الوطنية، ويتجلى ذلك يف -5
 للبلدية حبيث يعترب كل ما هو داخل حتت هذه االختصاصات من الشؤون العمومية اختصاصات اليت حددها القانون

  1.احمللية وما مل يدخل فيها ليس كذلك
 صور الالمركزية اإلدارية : املطلب الثاين

 " .ية الالمركزية احمللية أو اإلقليمية ، والالمركزية املصلحية أو املرفق"  هناك صورتان أساسيتان لالمركزية اإلدارية 
  أو احمللية الالمركزية اإلقليمية:أوال

معناها أن متنح السلطات املركزية إىل جزء من إقليم الدولة جانبا من اختصاصاا يف إدارة املرافق و املصاحل 
قتضي احمللية بعد منحها الشخصية املعنوية و االستقالل املايل و اإلداري تستند هذه الصورة إىل فكرة الدميقراطية اليت ت
 .إعطاء سكان الوحدات احمللية احلق يف مباشرة شؤوم و تسيري مرافقهم بأنفسهم عن طريق جمالس منتخبة منهم 

 :تقوم الالمركزية اإلقليمية أو احمللية على ثالث أركان 
 : وجود مصاحل حملية أو إقليمية متميزة -1

 خاصة ببعض املناطق اجلهوية حيسن ترك جيب من خالل النظام الالمركزي أن تكون هناك مصاحل و حاجيات
 .أمر إشباعها إىل أبناء كل منطقة و يف جانب ذلك هناك بعض املرافق متثل مصاحل وطنية أي على مستوى الدولة 

إن وجود جمموعة مصاحل مجاعية مشتركة و مترابطة متميزة عن جمموعة املصاحل العامة الوطنية حمددة يف نطاق واضح 
ز سياسة الالمركزية على توزيع متزن للصالحيات و املهام حسب تقسيم منطقي للمسؤولية داخل إقليميا إذ ترتك

نطاق وحدة الدولة فعلى البلديات و الواليات حل مشاكلها اخلاصة ا و على السلطة املركزية البت يف القضايا ذات 
ات كامل الصالحيات حلل املشاكل ذات األمهية الوطنية ومن هنا ينبغي للالمركزية أن ختول الواليات و البلدي

هو )الربملان ( املصلحة احمللية و اجلهوية اليت بإمكاا حلها و تشمل هذه الصالحيات امليادين املختلفة و املشرع 
املختص الوحيد لتحديد نطاق و حجم املصاحل اإلقليمية و املصاحل الوطنية و هو الذي حيدد العالقة بني هذه املصاحل 

 .ة املختلف
 إقليمية أو حملية ،ألنه من األفضل أن تباشرها هيئات العتباراتمبعىن يتم منح الشخصية املعنوية للوحدات احمللية 

حملية معينة مع إسناد إدارا إىل سكان هذه الوحدات أنفسهم ، و يتم حتديد اختصاصات اهليئات احمللية بقانون و ال 
ي تشمل مرافق متنوعة و تتضمن كافة اخلدمات اليت تقدم كمرفق الصحة يتم االنتقاص منها إال بقانون آخر ، وه

 2.والتعليم و الكهرباء و املاء و غريها 
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 : يتوىل سكان الوحدات احمللية إدارة هذه املرافق -2
ة  يتم ذلك باختيار السلطات احملليأنجيب أن يتوىل سكان الوحدات احمللية إدارة هذا النوع من املرافق بأنفسهم و

ويذهب أغلب الفقهاء إىل ضرورة أن يتم اختيار ... من هؤالء السكان و ليس عن طريق احلكومة أو اإلدارة املركزية 
 إىل القول بأن penoitأعضاء االس احمللية عن طريق االنتخابات تأكيداً ملبدأ لدميقراطية حيث ذهب األستاذ 

 هو األصل فإنه ليس هناك مانع من االنتخابية البلدية ، و إذا كان الالمركزية هي الدميقراطية كأعضاء االس الشعب
مشاركة أعضاء معينني ضمن هذه االس لتوفري عناصر ذات خربة و كفاءة مثل الوايل بشرط أن تبقى األغلبية 

كان الوحدات للعناصر املنتخبة ،خاصة و إن االنتخاب يتطلب قدر كبري من الوعي والثقافة مما ال يتوفر غالباً يف س
 1.احمللية 
 : استقالل الوحدات احمللية -3

إذا كان من الضروري أن يكون اختيار أعضاء االس احمللية عن طريق سكان هذه الوحدات فإن األكثر أمهية 
أن تستقل اهليئات الالمركزية يف مباشرة عملها عن السلطة املركزية ، فاملرافق الالمركزية ال ختضع لسلطة رئاسة 

على، إال أن ذلك ال يعين االستقالل التام للهيئات احمللية عن السلطات املركزية، فاألمر ال يعدو أن يكون االختالف أ
حول مدى الرقابة اليت متارسها السلطات املركزية على اهليئات احمللية يف النظم الالمركزية إذ البد من متتع هذه اهليئات 

و قد أطلق الفقهاء على الرقابة اليت متارسها السلطة املركزية على اهليئات باستقالل كاٍف يف أدائها لنشاطها، 
 2.الالمركزية الوصاية اإلدارية

  الالمركزية املرفقية:ثانيا
جيد املشرع يف أحيان كثرية أنه من الضروري أن مينح بعض املشاريع و املرافق و املصاحل العامة الشخصية املعنوية 

، لتسهيل ... اإلدارة املركزية مع خضوعها إلشرافها ، كمرفق الربيد و الكهرباء و اإلذاعة و قدر من االستقالل عن 
 .ممارستها لنشاطاا بعيداً عن التعقيدات اإلدارية 

فتمارس الالمركزية املرفقية نشاطاً واحداً أو أنشطة متجانسة كما هو احلال يف اهليئات واملؤسسات العامة على عكس 
لية اليت تدير العديد من املرافق أو األنشطة غري املتجانسة ، و ال يستند هذا األسلوب على فكرة الالمركزية احمل

الدميقراطية إمنا هي فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة املرفق و على ذلك ليس هناك حاجة لألخذ بأسلوب االنتخابات يف 
غي احلرص دائما على أنً تكون ممارسة هذه املؤسسات اختيار رؤساء أو أعضاء جمالس إدارة هذه اهليئات العامة و ينب

 .لنشاطها ضمن احلدود و االختصاصات اليت أجازها و ال ميكن مباشرة نشاط آخر أو التوسيع من اختصاصاا 
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 1مقارنة الالمركزية بالالمركزية اإلقليمية : ثالثا
زية يف شكل الالمركزية يف شكل الالمركزية على الرغم من عدم التوافر احلقيقي والتام جلميع أركان الالمرك

املرفقية ، وتشكيك جانب من الفقه يف اعتبارها المركزية إدارية ميكن مقارنة الالمركزية املرفقية بالالمركزية اإلقليمية 
 .من عدة جوانب

بع حملي  يقوم الشكالن على أساس االعتراف بوجود مصاحل متميزة ذات طا:من حيث وجود املصاحل املتميزة-أ
 ).املصلحية(، وذات طابع فين وتقين يف الالمركزية املرفقية )اإلدارة احمللية(وإقليمي يف الالمركزية اإلقليمية 

 تتمتع اهليئات واألجهزة يف شكلي الالمركزية بالشخصية املعنوية بكل ما يترتب :ومن حيث استقالل اهليئات-ب
 تشكل وسيلة مثلى لدعم استقالل وحدات اإلدارة احمللية  االنتخابطريقةكانت وإذا . على ذلك من نتائج

مبوجب تسيريها وإدارا من طرف جمالس منتخبة حمليا تتكون من سكان اإلقليم األدرى ) الالمركزية اإلقليمية(
 األدرى ، عادة ما يستند إىل فئة اخلرباء والفنيني...)املستشفى، اجلامعة(مبصاحلهم، فغن إدارة الشخص املعنوي املرفقي 

 .مبصلحة اهليئة الالمركزية املرفقية واألقدر على تسيريها 
إقليمية كانت أو ( قد يكون جمرد واجهة الستقالل ومهي إذا ما مل تزود اهليئات الالمركزية االنتخابكما أن 

 :، بعد تشكيلها)مرفقية
 بسلطات واختصاصات فعلية وتقديرية؛ -
 هامها؛بالوسائل واإلمكانيات الالزمة ألداء م -

 .بالضمانات القانونية اليت حتافظ على ذلك االستقالل -

 خيضع شكال الالمركزية إىل نظام وصائي ورقايب حمفوف باعتبارات ):الرقابة اإلدارية(من حيث الوصاية -ج
 .سياسية يف الالمركزية اإلقليمية، وباعتبارات فنية يف الالمركزية املرفقية

، يبقى اختالفا يف الدرجة ال يف الطبيعة، حيث ركزية اإلقليمية والالمركزية املرفقيةوعلى كل، فإن االختالف بني الالم
متثالن تطبيقني لفكرة ومفهوم واحد هو مفهوم الالمركزية اإلدارية اليت أصبحت تشكل وسيلة وأسلوبا تقنيا فعاال يف 

 2.تسيري وإدارة الشؤون العامة بالدولة احلديثة
 المركزية اإلداريةتقييم ال : الثالثاملطلب 

 :نظام الالمركزية اإلدارية له الكثري من املزايا إال أن من الفقهاء من أبرز له بعض العيوب وهو ما نبينه يف هذه الدراسة
  مزايا الالمركزية اإلدارية :أوال
  ؛ املرافق العامة احمللية وإدارةيؤكد املبادئ الدميقراطية يف اإلدارة، ألنه يهدف إىل اشتراك الشعب يف اختاذ القرارات-1
 خيفف العبء عن اإلدارة املركزية ، إذ أن توزيع الوظيفة اإلدارية بني اإلدارة املركزية واهليئات احمللية أو املرفقية -2

 ؛ة العامة وإدارة املرافق القوميةيتيح لإلدارة املركزية التفرغ ألداء املهام األكثر أمهية يف رسم السياس

                                                 
 2004 دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، اجلزائر، ،"النشاط اإلداري–التنظيم "، القانون اإلداري  حممد صغري بلعي- 1

 



     من إعداد جميدي فتحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسابقة متصرف إداري الجتيازالدليل             

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ2009/2010: اجللفــةاضرات ودروسسلسلة حم

 
381 

 القانون اإلداري 

سيما وأن املوظفني يف األقاليم أكثر خربة من . مركزي أقدر على مواجهة األزمات واخلروج منها  النظام الال-3
غريهم يف مواجهة الظروف واألزمات احمللية كالثورات واختالل األمن ، ملا تعودوا عليه وتدربوا على مواجهته وعدم 

 ؛انتظارهم تعليمات السلطة املركزية اليت غالباً ما تأيت متأخرة 
 حتقيق العدالة يف توزيع حصيلة الضرائب وتوفري اخلدمات يف كافة أرجاء الدولة ، على عكس املركزية اإلدارية -4

 ؛حيث حتظى العاصمة واملدن الكربى بعناية أكرب على حساب املدن واألقاليم األخرى
التأخر يف اختاذ القرارات اإلدارية  تقدم الالمركزية اإلدارية حالً لكثري من املشاكل اإلدارية والبطء والروتني و-5

 1.وتوفر أيسر السبل يف تفهم احتياجات املصاحل احمللية وأقدر على رعايتها 
  عيوب الالمركزية اإلدارية :ثانيا
 ؛ بني الوزارات واهليئات احمللية يؤدي هذا النظام إىل املساس بوحدة الدولة من خالل توزيع الوظيفة اإلدارية-1
اع بني اهليئات الالمركزية والسلطة املركزية لتمتع االثنني بالشخصية املعنوية وألن اهليئات احمللية  قد ينشأ صر-2

 ؛احل احمللية على املصلحة العامةغالباً ما تقدم املص
  غالباً ما تكون اهليئات الالمركزية أقل خربة ودراية من السلطة املركزية ومن مث فهي أكثر إسرافاً يف اإلنفاق-3
 ؛ملقارنة مع اإلدارة املركزيةبا

وال شك أن هذه االنتقادات مبالغ فيها إىل حد كبري وميكن عالجها عن طريق الرقابة أو الوصايا اإلدارية اليت 
متارسها السلطة املركزية على اهليئات الالمركزية واليت تضمن وحدة الدولة وترسم احلدود اليت ال تتجاوزها تلك 

ميكن سد النقص يف خربة اهليئات الالمركزية من خالل التدريب ومعاونة احلكومة املركزية اهليئات ويف جانب آخر 
 2.مما يقلل من فرص اإلسراف يف النفقات واألضرار خبزينة الدولة

ويؤكد ذلك أن اغلب الدول تتجه اليوم حنو األخذ بأسلوب الالمركزية اإلدارية على اعتبار أنه األسلوب األمثل 
 .اري للتنظيم اإلد

 اإلدارية)الوصاية( الرقابة: املطلب الرابع
أطلق جانب من الفقه على الرقابة اليت متارسها السلطات املركزية على اهليئات الالمركزية مصطلح الوصاية 
اإلدارية إال إن هذا املصطلح منتقد عند جانب آخر من الفقهاء ويرون أن يستبدل مبصطلح الرقابة اإلدارية و ذلك 

ختالف بني املراد بالوصاية يف القانون اخلاص، وبني الوصاية اإلدارية يف القانون العام، فاألوىل تتعلق حبماية لوجود ا
األفراد ناقصي األهلية أما الوصايا اإلدارية فتترتب على اهليئات احمللية، وهذه اهليئات تتمتع بأهلية كاملة بصفتها 

 .شخصية معنوية معتربة 
تالف البني أن مصطلح الرقابة اإلدارية هو األجدر على وصف العالقة بني السلطة املركزية و نرى إزاء هذا االخ

واهليئات احمللية، فهو وسيلة فنية تقوم على أساس و يف إطار مبدأ وحدة الدولة الدستورية و السياسية و من مث يتحتم 
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ة يف حدود القانون فقط و ذلك من أجل احلفاظ على وجود نظام الرقابة الوصائية اإلدارية اليت متارسها اإلدارة املركزي
  .لالياروحدة الدولة الدستورية و السياسية من خماطر اخلروج عنها و تعريض كيان الدولة 

فإذا كان النظام اإلداري الالمركزي يقوم على أساس تفرغ اهليئات اإلدارية الالمركزية بتسيري الشؤون اليومية 
 العامة احمللية للمواطنني كما حيقق املصلحة العامة يف كافة ااالت ومن مث كان حتما وجود الالزمة إلشباع احلاجات

نظام الرقابة اإلدارية الوصائية من أجل ضمان احلفاظ على شرعية أعمال و تصرفات األجهزة والسلطات اإلدارية 
ت املرافق السيادية ، كما تستهدف الرقابة الالمركزية و عدم خروجها و تناقضها مع املصلحة العليا للدولة و مقتضيا

 وحتقيق التوازن والتوفيق بني إقامةاإلدارية الوصائية على اهليئات و السلطات اإلدارية املركزية ضمان احلفاظ على 
 ذايت استقاللاملصلحة العامة الوطنية و بني املصاحل العامة اجلهوية واحمللية على أن ال يؤدي ذلك إىل إعطاء أي 

 1.جماعات احمللية لل
 الرقابةتعريف : أوال

 تعين احلراسة وتعين التفتيش وتعين التدقيق كما تعين الرقابة هي مظهر من مظاهر السلطة والسيادة والقيادة فهي
املراجعة واإلشراف هذه املترادفات مجيعها تؤكد أن للرقابة مفهوم سياسي وليس مفهوم قانوين ألا تقوم على السلطة 

وإمنا تعرب عن عالقة تبعية بني سيد وتابع بني رئيس ) إنشاء مراكز قانونية(، فهي ال تعرب عن عالقة حقوقية والقوة
يعطي األوامر ومرؤوس يطيع هذه األوامر بني قوي يسود وضعيف خيضع بني من هو مشرف ومن هو مشرف عليه 

 2...وهكذا
 أنواع الرقابة: ثانيا

 :3للرقابة أنواع نذكر أمهها
 ).. من الدستور159املادة (وتتمثل يف رقابة االس الشعبية اإلدارية : رقابة السياسيةال-1
 عن الدعاوى اليت يقدمها املواطنون ضد اإلداريةوتتمثل يف مراقبة القاضي ألعمال اهليئات : الرقابة القضائية-2

د اإلدارة بإلغاء قراراا ومبطالبتها  القاضي الذي حيكم إما لصاحل اإلدارة برفض دعوى املدعي أو ضأماماإلدارة 
 ). من الدستور152املادة (بتعويض املتضررين من تصرفاا 

 وهي الرقابة اليت متارسها اإلدارة على نفسها ولذلك تسمى أيضا بالرقابة الذاتية فاإلدارة وحرصا :الرقابة اإلدارية-3
ع فيها أعواا ولذلك فهي تراقب أعماهلم قبل تعرضها منها على مسعتها تسعى إىل التقليل من األخطاء اليت قد يق

للمساءلة من الغري سواء متثل هذا الغري يف القاضي اإلداري أم يف غريه، فالرقابة اإلدارية رقابة تستهدف حتقيق السري 
 .احلسن لإلدارة وشرعيتها وفاعليتها
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 الرقابة اإلداريةأهداف : ثالثا
 :ة اإلدارية بوجه خاص إىل حتقيق أحد األهداف الثالثة اآلتيةترمي الرقابة بوجه عام والرقاب

 .ويراد ا التأكد من مدى مطابقة أعمال اإلدارة للقانون: رقابة الشرعية-أ
 العمل اإلداري خصوصا عندما تستعمل اإلدارة ومالئمة وترمي إىل التأكد من مدى صالحية :املالئمةرقابة -ب

لقاضي ليس يف مدى مطابقة تصرف اإلدارة للقانون ألن اإلدارة ال تتصرف هنا وفق سلطتها التقديرية عندها يبحث ا
 القرار الذي اختذته مع الوضع القانوين العام السائد يف مالئمة بل يبحث يف مدى ةالتقديريالقانون وإمنا وفق سلطتها 

 .الدولة
 إىل حث اإلدارة  وهي رقابة ترمي: واملردوديةأما اهلدف الثالث من الرقابة اإلدارية فيتمثل يف مراقبة الفاعلية-ج

على القيام بأعماهلا يف الوقت احملدد هلا وبأكثر سرعة وأقل جهد وتكلفة فضال عن حتقيق أكرب مردود وأكرب نتيجة 
 1.ممكنة من العمل اإلداري

 أو صور الرقابةتقنيات : رابعا
 :يليميكن تلخيص هذه الصور فيما 

بة بعدية ويقصد ا الرقابة اليت متارسها اإلدارة قبل إجناز العمل فهي سابقة عليه ورقابة هناك رقابة قبلية ورقا-1
وهنا إىل جانب ذلك ويف نفس السياق رقابة آنية أي رقابة تتم أثناء . متارسها اإلدارة بعد إجناز العمل فهي الحقة له

 .القيام بالعمل اإلداري
 وخارجيةرقابة متارس من قبل هيئات خارجية ألا تتم من هيئة أجنبية هناك رقابة خارجية ورقابة داخلية وهي -2

 الرقابة الداخلية فتتم من نفس اهليئة اإلدارية املعنية كمراقبة عميد اجلامعة ألعوان أما. عن اهليئة اليت متت مراقبتها
 2.اجلامعة أو ملسؤويل املصاحل اجلامعية

 الرقابة اإلداريةأصحاب : خامسا
 :3قابة اإلدارة هيئات حمددة هيميارس الر

 السلطات اليت هلا احلق يف إصدار القرارات اإلدارية؛-1
 هيئات التفتيش املختلفة وزارية قطاعية أو غريها؛-2
 . الرقابة املباشرة اليت تتم من الرئيس على مرؤوسيه-3
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 داريةأنواع الرقابة اإل: سادسا
 :1هناك نوعني للرقابة اإلدارية مها

وهي رقابة يقوم ا الرئيس اإلداري على مرؤوسيه، ومن خصائص هذه الرقابة أا رقابة آلية : قابة الرئاسيةالر-1
ومفترضة مبعىن أا ال حتتاج إىل النص القانوين ملمارستها وإمنا ميارسها صاحبها رد تعيينه كرئيس وهي تشمل 

 .من التوجيهات للمرؤوس يف إطار املهمة املوكلة إليهشخص املرؤوس وأعماله حبيث حيق للرئيس أن يوجه ما شاء 
 عدمي األهلية يعني له أو إذا كانت الوصاية يف القانون املدين تعين وجود شخص قاصر وناقص :الرقابة الوصائية-2

تقلة  مسأخرىوصي فإن الوصاية يف القانون اإلداري هلا مفهوم إجيايب ألا تتم من هيئة كاملة الصالحيات على هيئة 
 الرقابة الوصائية ال تتم إال بنص ما ميليه النص فهي ليست رقابة آلية أو أنوكاملة الصالحيات هي األخرى، على 

وأهم . وهي تشمل اهليئة وتشمل األعوان الذين يشكلون هذه اهليئة. مفترضة بل هي نصية تتم بنص ووفق النص
 املوصى عليها لول والتعديل، وباملقابل أعطى املشرع للهيئاتاملصادقة واإللغاء واحل: أساليب هذه الرقابة تتمثل يف

 .احلق يف الطعن يف األعمال الرقابية اليت متارس عليها
 التمييز بني الوصاية اإلدارية والسلطة الرئاسية: سابعا

 ،إلداريةالرقابة اإلدارية يف النظام الالمركزي ختتلف عن السلطة الرئاسية اليت تعترب أحد عناصر املركزية ا
أما يف النظام الالمركزي . فالسلطة الرئاسية كما سبقت اإلشارة عالقة التبعية والتدرج الرئاسي بني املوظف ورئيسه 

فإن املوظفني يف الدوائر واهليئات احمللية ال يدينون بالطاعة ألوامر السلطة املركزية على خالف األمر يف السلطة 
 بشخصية معنوية جتعلها مبنأى عن اخلضوع التام لتوجيهات السلطة املركزية ، الرئاسية ، ألن هذه اهليئات تتمتع

 .ولكنها ال تتخلى عن الرقابة الالحقة اليت متارسها على أعمال اهليئات احمللية 
وال ميكن اعتبار هذا االستقالل منحه من اهليئات املركزية بل هو استقالل مصدره القانون أو الدستور ويقود 

قالل إىل أعضاء الرئيس الذي ميلك الوصايا من املسؤولية املترتبة من جراء تنفيذ املرؤوس لتوجيهاته إال هذا االست
 .املرؤوس لتوجيهاته غال يف األحوال اليت حيددها القانون

عن السلطة الرئاسية يف أنه ال جيوز للسلطة املركزية تعديل القرارات اليت ) الوصاية اإلدارية ( كما ختتلف 
 .رها اهليئات احمللية وكل ما متلكه توافق عليها حبالتها أو ترفضهاتصد

فإن حاولت السلطة املركزية فرض رئاستها على املرافق الالمركزية بالتعرض لقراراا بالتعديل أو إلغائها يف 
 .غري احلدود القانونية كان هلذه األخرية االعتراض على ذلك 

إن من املسلم به فقهاً وقضاء إن عالقة احلكومة " اإلداري املصري ويف ذلك ورد يف حكم حملكمة القضاء 
املركزية باالس البلدية والقروية إن هي إال وصاية إدارية وليست سلطة رئاسية ، وبناء على ذلك فإن األصل إن 

، أو عدم التصديق وزير الشؤون البلدية والقروية ال ميلك بالنسبة لقرارات هذا الس سوى التصديق عليها كما هي 
 ".عليها كما هي ، دون أن يكون له حق تعديل هذه القرارات
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وأخرياً فإن سلطة الوصايا متلك احللول حمل الوحدات احمللية عندما مل األخرية يف ممارسة اختصاصاا أو 
 ال يتعطل سري املرافق العامة ختل بالتزاماا فترفض اختاذ إجراء معني كان الواجب عليها طبقاً للقوانني واللوائح ، حىت

 .حتل السلطة املركزية حمل الوحدات الالمركزية لتتخذ اإلجراء املطلوب وذلك باسم الوحدات الالمركزية وحلساا
خلطورة هذه السلطة وحىت ال تتعسف السلطة املركزية يف ممارسة حق احللول ، درج القضاء على القول بضرورة 

الوحدة الالمركزية بالقيام بالعمل أو بإجراء التصرف وامتناعها عن ذلك ، وقيام وجود نص قانوين صريح يلزم 
السلطة الوصايا بتوجيه إنذار مكتوب إىل الوحدة الالمركزية املمتنعة تدعوها إىل وجوب القيام بالعمل أو اإلجراء 

 1.الذي يفرضه القانون
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  اجلزائريركزي اإلداريالنظام الالمتدهور : الفصل اخلامس

إن النظام الالمركزي وسيلة لتطبيق مبادئ علم اإلدارة العامة يف اال العملي والتطبيقي مثل مبدأ التخصص 
وتقسيم العمل وتفويض سلطة االختصاص وذلك لكون نظام الالمركزية اإلدارية وسيلة قانونية لتفتيت وتوزيع سلطة 

 .ات إدارية مركزية وسلطات إدارية المركزيةالوظيفة اإلدارية للدولة بني سلط
ويشكل نظام الالمركزي اإلداري أقرب التنظيمات اإلدارية إىل القضايا احمللية، وإنه يشكل مدرسة لتعليم 

 .الدميقراطية اإلدارية بفضل انتخاب جمالسها وخضوع األقلية لرأي األغلبية يف مداوالت هذه االس املنتخبة
ائف الدولة نتج عنه اعتماد الالمركزية كأسلوب إداري من أجل توفري اخلدمات للجمهور وحيث أن اتساع وظ

بأبسط اإلجراءات، وتقريب اإلدارة من املواطن، ومتكني الشعب من تسيري شؤونه بنفسه على الصعيد احمللي ومن مث 
 .اختاذ القرار املناسب يف مدة معقولة

 أم أنه أصبح يواجه صعوبات وحتديات جديدة ؟هذه اخلصائصفهل حافظ النظام الالمركزي اإلداري على 
 . ؟ اجلزائريما مدى تدهور النظام الالمركزي اإلداريف.فرضها التطور املستمر لإلدارة ؟

  النظام الالمركزي اإلداريةمدى استقاللي: املبحث األول
 )لوصايةا(خضوع هيئات النظام الالمركزي اإلداري للرقابة اإلدارية : املطلب األول
 مظاهر الرقابة يف النظام الالمركزي: الفرع األول

 :تتجلى مظاهر الرقابة يف النظام الالمركزي يف الوصاية اإلدارية واملنصبة إما على 
 هيئات وجمالس اإلدارة الالمركزية يف حد ذاا؛ -
 أو على األشخاص واألعضاء يف تلك اهليئات؛ -

 .إلدارة املركزيةأو على األعمال والتصرفات الصادرة عن ا -

 الرقابة على اهليئات ذاا: أوال
 -عادة–من اختصاص القانون حيث يتم ) البلديات مثال(إذا كان إنشاء وإلغاء وحدات اإلدارة الالمركزية 

مبوجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، فإن ذات القانون املنشئ لتلك الوحدات يخول السلطات اإلدارية 
 .يقاف وحل أجهزة وهيئات اإلدارة الالمركزية، دون املساس بوجود الشخصية املعنوية لتلك اإلدارةاملركزية سلطة إ

طبقا للشروط واإلجراءات القانونية أن تعمد إىل إيقاف نشاط ) سلطة الوصاية(ميكن لإلدارة املركزية :  اإليقاف-أ
العتبارات معينة تستند إىل مبدأ املشروعية أو ) ثالشهر م(وسري أعمال جملس أو هيئة معينة مؤقتا أي طيلة فترة حمددة 

 .مبدأ املالئمة
 كما قد خيول القانون لسلطة الوصاية أن تقوم باحلل واإلزالة واإلاء الدائم هليئة من هيئات اإلدارة احمللية : احلل-ب

قراطية واالختيار الشعيب، األمر ، وهو من أخطر مظاهر الرقابة الوصاية اإلدارية ملساسه مببدأ الدمي)الس املنتخب(
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الذي استلزم إحاطته جبملة من القيود والشروط حفاظا على أحد أركان النظام الالمركزي، واملتمثل يف استقالل 
 .وحدات اإلدارة الالمركزية

 الرقابة على األشخاص: ثانيا
ما هلا أيضا وفق إجراءات متارس السلطة الوصية رقابتها على األشخاص املعينني بالوحدات الالمركزية، ك

 .معينة ممارسة وصايتها اإلدارية على األشخاص املنتخبني
 :تتمثل أهم مظاهر الرقابة اإلدارية على األشخاص واألفراد القائمني على إدارة وتسيري اهليئات احمللية يف

 ).شهر مثال(توقيف العضو يئات اإلدارة الالمركزية ملدة حمددة عن ممارسة املهام  -
 إلقالة ألسباب عملية، كتويل العضو املنتخب ملهام إدارية يف جهة أخرا -

 ).اجلرائم( أعمال خمالفة للقانون بالعزل أو الطرد أو الفصل بسبب إدانته الرتكا -

 :الرقابة على األعمال: ثالثا
 ):سلطة التوجيه( الرقابة السابقة -أ

تعمل وتتصرف طبقا للقوانني اليت حتكمها، تفعيال  األصل أن اهليئات الالمركزية، مبا هلا من استقالل هي 
 .للمبادرة والتحرك الذايت

وعليه جيب استبعاد كل مظاهر الرقابة السابقة والقبلية، مثل إصدار األوامر والتوجيهات والتعليمات من 
 وما يترتب عنها السلطة الوصية، ألن يف ذلك مساس باستقالل الوحدات الالمركزية نظرا لتمتعها بالشخصية املعنوية

 .من مسؤولية قانونية عن أعماهلا وتصرفاا
 )سلطة التعقيب( الرقابة الالحقة -ب

إذا كان للرئيس يف النظام املركزي سلطات واسعة حيال أعمال مرؤوسة، نظرا ملسؤولية الرئيس عن كيفية 
 استبعاد كل رقابة أو -يقتضي ـالضرورةأداء املرؤوس لتلك األعمال، فإن مبدأ مسؤولية اهليئات احمللية عن أعماهلا 

 :وصاية تتناىف مع ذلك
يف –ال ختول سلطة الوصاية تصرفات وقرارات اهليئات الالمركزية، ألن ذلك يشكل :  فبالنسبة لسلطة التعديل-1

 . أمرا الحقا هلا، من شأنه املس باستقالهلا-احلقيقة
أعمال اإلدارة الالمركزية دون إدخال )تلغي(ترفض أو ) تصادق(وهلذا فليس لسلطة الوصاية إال أن توافق 

 .تغريات عليها بتعديلها أو استبداهلا

تنص القوانني املتعلقة باإلدارة الالمركزية، على أن قرارات ومداوالت وتصرفات :  وبالنسبة للتصديق واإللغاء-2
 .ة مدى مشروعيتها ومالءمتهاتلك اإلدارة جيب إطالع السلطة الوصية عليها قبل تنفيذها، وذلك دف مراقب

 : حيث يكون اإللغاء بنوعني: اإللغاء2-1
و يتحدثون .ش.ب و م.ش. املوضوعي يف دراسة املداوالت ماالختصاص هو عندما يكون عدم : البطالن املطلق-

 عن موضوع خارج من اختصاصهم مثل 
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 . تدخلهم يف املنازعات بني األشخاص-              
 .تدخلهم يف التشريع، القضاء -              

 45 تبطل املداوالت عندما يتدخل أعضاء هلم مصلحة مباشرة فيها املادة : البطالن النسيب-
  التصديق -2-2
 ).41املادة ( يوم 15 مداوالت  الس الشعيب البلدي تكون نافذة بعد فوات : التصديق الضمين-
 :     داوالت مبوضوعني يف حالتيكون كتابيا بشرط تتعلق امل:  التصديق الصريح-

  امليزانيات واحلسابات-         
 )42املادة ( إحداث مصاحل ومؤسسات عمومية بلدية -         

 : وبالنسبة للحلول-3
 من -أصال–ميكن يف حاالت معينة للسلطة الوصية أن حتل مكان وحمل اإلدارة احمللية للقيام بتصرفات وأعمال هي 

 .ت هذه األخريةصالحيات واختصاصا
وملا كان احللول من أخطر السلطات املخولة لسلطة الوصاية جتاه الوحدات الالمركزية فإن األمر استدعى تقييده 

 :بشروط تكفل وتضمن استقالل اهليئات الالمركزية، وهو ما يتمثل أساسا يف ما يلي
معني، كما هو احلال بالنسبة ال حلول إال إذا ما ألزم القانون اإلدارة الالمركزية بالقيام بعمل  -

 .للنفقات اإللزامية
 .تقاعس وامتناع اإلدارة الالمركزية، رغم إعذارها وتنبيهها للقيام بذلك العمل -

 األسس اليت تستند إليها الرقابة أو الوصاية اإلدارية : الفرع الثاين
اليت متيزها عن السلطة الرئاسية اليت هناك مبادئ وقواعد وأسس اليت تستند إليها الرقابة أو الوصاية اإلدارية، و

 :ينبين عليها النظام املركزي، ويتمثل ذلك يف ما يلي
 ال - مثال–بينما ممارسة السلطة الرئاسية يف النظام املركزي مفترضة فالوايل " ال وصاية إال بنص" القاعدة العامة أن -أ

طبقا لقانون البلدية ووفقا لإلجراءات املقررة واملنصوص يتدخل يف شؤون البلدية مبمارسة الوصاية والرقابة عليها إال 
 .عليه صراحة، بينما بسلطات واسعة جتاه رئيس الدائرة باعتباره مرؤوسا له

 نظرا لتمتعها بالشخصية املعنوية، فإن اهليئات الالمركزية هلا أهلية وحق التقاضي، من حيث إمكانية الطعن -ب
 . الوصية حياهلا، للدفاع عن مصاحلها احمللية املتميزةالقضائي يف قرارات وتصرفات السلطة

أما بالنسبة للسلطة الرئاسية فإن ليس للمرؤوس أي صفة يف اعتراض على أعمال الرئيس، إذ ليس له أن يطعن فيها 
 .قضائيا النعدام املصلحة املتميزة والصفة

مسؤولية املرؤوس، بينما تتحمل اهليئة  ومن حيث املسؤولية تبقى جهة السلطة الرئاسية مسؤولة إىل جانب -ج
 املسؤولية املترتبة عن أعماهلا وتصرفاا، بغض النظر عن مصادقة أو عدم مصادقة السلطة -وحدها–الالمركزية 

 .الوصية هلا
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 االستقالل املايل: الفرع الثالث
ر وبتايل حتتاج إىل متويل من جند أن االس الشعبية فهي دائما حباجة إىل أموال من الدولة ألا يف عجز مستم

الدولة فهي بطبيعة احلال ستملي عليها شروطها فأي استقاللية هنا، وهذا ما أكد عليه وزير الداخلية واجلماعات 
 حيث جيب على اجلماعات احمللية 30/11/2008احمللية يف الدورة التكوينية لرؤساء االس البلدية بسطيف يف 

 :يع مصادر متويلها، كما حتدث وزير الداخلية عنوالبلدية أن تعتمد على تنو
 ألف حمل كل حمل 150بناء احملالت التجارية للشبان خرجي املعاهد واجلامعات، حيث إذا مت توقر  -

 ألف منصب شغل وبتايل يصبح هنا مدخول للبلدية من خالل 450 شبان مما يعين توفري 03فيه 
 كرائها؛

 ار؛جيب حتسني موارد البلدية مثل اإلشه -

 فرض اإلتاوات املفروضة على خطوط الغاز والضرائب على البنايات؛ -

تفرغ املنتخبني ملامههم ، وتعويض رؤساء البلدية مببالغ مالية لكي يتفرغون لنشاط البلدية وأن التغيري  -
  1.جيب أن يكون ملموس وظروف املعيشة

 والئي والس الشعيب البلديمدى تنفيذ األعمال الصادرة عن الس الشعيب ال: املطلب الثاين
 القوة التنفيذية الصادرة من الس الشعيب للوالية: الفرع األول

الصادرة من الس الشعيب للوالية تصبح نافذة ) قرارات إدارية، وعقود إدارية(إن األعمال القانونية النهائية 
ة التنفيذية للوالية، ولكن هناك بعض احلاالت وسارية املفعول منذ صدورها، وعلى الوايل أن ينفذها بواسطة األجهز

اليت يشترط توقف نفاذ وسريان األعمال القانونية والقرارات الصادرة من الس الشعيب للوالية تصديق الوايل أو 
ك  األعمال القانونية أو القرارات اإلدارية للمجلس الشعيب للوالية وذلهالوزير الداخلية أو إخطاره أو اطالعه على هذ

 .نظرا العتبارات موضوعية 
ومن احلاالت اليت يتوقف فيها نفاذ سريان وتطبيق قرارات وعقود الس الشعيب للوالية إخطار ومصادقة 

 :الوايل أو وزير الداخلية أو الوزير املعين يف احلاالت اآلتية
جناز اختصاصاته، البد أن إن العقود والصفقات العامة اليت يربمها ويعقدها الس الشعيب للوالية بقصد إ -1

املختص للتصرف باسم وحلساب الوالية، . يصادق عليها الوايل باعتباره املمثل القانوين الوحيد املختص
 .واعتباره السلطة القانونية املختصة الوحيدة اليت متلك األمر بالصرف

لقروض، واملتعلقة بعملية إن مداوالت الس الشعيب للوالية املتعلقة مبوضوع امليزانيات واحلسابات وا -2
شراء العقارات ومبادلتها والتصرف فيها ال ميكن تنفيذها إال بعد املصادقة عليها واعتمادها بقرار صادر 

 .من وزير الداخلية

                                                 
 30/11/2008، سطيف، الدورة التكوينية لرؤساء االس البلدية تصريح وزير الداخلية واجلماعات احمللية، - 1
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كما أن مداوالت الس الشعيب للوالية املتعلقة بالضرائب والرسوم وأجور موظفي الوالية ال تصبح  -3
 1.رار من وزير الداخلية أو من الوزراء املعنيني هلذه املوضوعاتنافذة إال إذا صدر بشأا ق

 الطبيعة القانونية ألعمال وتصرفات الس الشعيب البلدي: الفرع الثاين
إن تصرفات وأعمال الس الشعيب البلدي الصادرة تصبح سارية ونافذة منذ املصادقة والتصويت عليها من 

 الس، إال ان هناك بعض التصرفات القانونية الصادرة من الس ال تصبح نافذة أعضاء الس الشعيب البلدي ورئيس
 ).الوايل، الوزراء كل فيما خيصه(وسارية املفعول إال إذا صادقت عليها بعض السلطات اإلدارية املركزية الوصية 

 :ومن هذه املوضوعات
 سوم؛امليزانيات وكل األعمال واإلجراءات اليت تتصل بالضرائب والر -1
 التصرفات واألعمال املتصلة بنقل أو تعديل امللكية العقارية؛ -2

 القروض؛ -3

 توظيف وحتديد املوظفني وعملية حتديد أجورهم؛ -4

قبول أو رفض اهلبات واهلدايا والوصايا املقيدة واملشروطة بشروط وقيود مسبقة، وكذا أي اعتمادات أو  -5
 ختصيصات لفائدة البلدية أو املؤسسات التابعة هلا؛

 2.حماضر املزايدات واملناقصات البلدية -6

فهذه املوضوعات ال تصبح التصرفات واألعمال الصادرة بشأا نافذة وسارية املفعول إال إذا صادقت عليها 
 .السلطات اإلدارية املركزية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 263-262:، ص2007،ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الرابعة، اجلزائر، "النظام اإلداري"القانون اإلداري، اجلزء األول  عمار عوابدي، - 1
 286: عمار عوابدي، مرجع سابق، ص- 2
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 النقائص املطروحة يف الالمركزية اإلدارية:املبحث الثاين 
 ة على مستوى الدستور واملفهومالنقائص املوجود:املطلب األول

مت عالج النقائص اليت تطرحها الالمركزية على مستوى املفهوم من خالل دراسة النصوص الدستورية واملواثيق 
 .الرمسية والقوانني احمللية

 املعاجلة الدستورية لالمركزية: الفرع األول
 اليةيف ما خيص املعاجلة الدستورية لالمركزية مت التوصل للنتائج الت

 .عدم كفاية النصوص املعاجلة لالمركزية والعدد احملدود جدا للمواد -
مثال بني ما هو حملي وما هو (الغموض واإلام يف صياغة هذه النصوص واخللط بني املفاهيم  -

 ).عمومي

الس (غياب اصطالح وتعريف ومفهوم إجيايب لالمركزية، حبيث جندها تعرف دوما بعناصرها  -
وانطالقا من فكرة املركزية، مما جعلنا نؤيد الرأي ...) ن العمومية، االستقالل املايلاملنتخب، الشؤو

 .القائل بأن الالمركزية وجه آخر لتواجد الدولة

حيث أن مفهوم الالمركزية على مستوى مجيع الدساتري كان والزال مفهوم مفرغ من حمتواه، سواء على 
حصرا يف التوزيع احلكيم للصالحيات، ومنحتها كافة الوسائل اليت ) 1976 ، 1963(مستوى دساتري الربامج 

املادية والبشرية، مع إدراك فئيت العمال والفالحني يف تشكيلة االس املنتخبة، وإقصاء باقي الفئات والطاقات احلية 
ن فكرة أين مت مالحظة ختلي املؤسس الدستوري ع) 1996 ، 1989(للمجتمع، أو على مستوى دساتري القوانني 

متثيل الفالحني والعمال مع إبراز دور ومكانة الس املنتخب يف تسيري الشؤون العمومية، رغم ذلك بقي القصور يف 
وباملقابل مت مالحظة تراجع عما كان . صياغة النصوص الدستورية إلمهال حرية التسيري وحق املبادرة يف اختاذ القرار

ة التشريعية حق التشريع يف جمال التقسيم اإلقليمي واإلداري على السواء ، أين كان للسلط1976عليه يف ضل دستور 
 ذلك يف جمال التنظيم فقط واجلديد يف تعديل الدستور هو متثيل أعضاء االس 1996وأصبح خيول مبوجب دستور 

 ).23املادة(مع النص على مبدأ حياد اإلدارة ) 123املادة(املنتخبة داخل جملس األمة 
 النقائص املطروحة على مستوى املواثيق الرمسية وقوانني اإلدارة احمللية: ثاينالفرع ال 

 على مستوى املواثيق الرمسية: أوال
 الرمسية، من خالل أحكام ميثاق البلدية والوالية وامليثاق الوطين، تنب جمموعة من قفعلى مستوى املواثي

النظام اجلزائري تبين طريقة املواثيق املكتوبة كأسلوب لبيان النقائص، وهذا راجع أساسا العتبارات سياسية أبرزها أن 
 .إيديولوجيته، حبيث أن السلطة يف اجلزائر كانت تستمد منها توجيهاا دف توحيد الرؤيا بني احلكام واحملكومني

 وأا الالمركزية جمرد تقنية لتوزيع الصالحيات على اهليئات احمللية،) املواثيق(حيث اعتربت هذه النصوص 
امتداد وتكملة ملفهوم وحدة الدولة االشتراكية ووسيلة حتقيق أهداف التنمية االشتراكية واملركزية الدميقراطية، بالتايل 

، وأعطت له األولوية واحلق يف التدخل على املستوى احمللي عن طريق هيئاته احلزبفهي ركزت بشدة على دور 
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 وجعلت منه اجلهاز املراقب واملوجه لعمل اجلماعات احمللية، كما أا مل خاصة القسمة املوجودة على مستوى البلدية،
مل ويف كل مرة اإلشارة إىل مبدأ املشروعية الثورية، وعلى ضرورة أن يكون كل عضو يف الس املنتخب مناضل 

 .ء للحزب وللربنامجيف صفوف احلزب، األمر الذي ال يتحقق إال إذا توفر يف العضو شرط الرتاهة وااللتزام والوال
كما اعتربت الالمركزية كعالج أو كإصالح ملساوئ املركزية حسب مضمون امليثاق الوطين، فلم نلمس إذا 

، لكن اإلحلاح يف كل مرة وبشدة على مبدأ وحدة الدولة قأثرا الستقاللية اجلماعات احمللية ضمن أحكام املواثي
 .والشرعية الثورية

 اإلدارة احملليةعلى مستوى قوانني : ثانيا
 نصوصه مطابقة للقانون الفرنسي، ومل تأت 67/24أما على مستوى قوانني اإلدارة احمللية جاء األمر رقم 

جبديد يذكر ألا مل تراع ظروف اتمع اجلزائري، حماولة املشرع اجلزائري ربط القوانني املوروثة ذات البنية واهليكل 
 اجلزائر من جهة وباحلزب من جهة أخرى، حيث تبىن نصوص القانون الفرنسي الرأمسايل بالتحوالت االشتراكية يف

فيما خيص التنظيم احمللي، وتأثر باملشرع اليوغساليف يف جمال املبادئ، مع العلم أن اتمع اجلزائري خيتلف اختالفا 
د إىل حصد مثار سياسية  خطرية جرت البالتجذريا عن كال النظامني يف جوانب عدة، مما أدى بعد ذلك إىل إفرازا

 سنة، أوقعت اجلماعات احمللية يف اإلفالس واحلسابات، فالنظام اجلزائري حاول أن جيمع بني 26احلزب الواحد بعد 
 يف ظل احلزب فالالمركزيةإجيابيات النظامني الرأمسايل واالشتراكي فإذا به جيمع بني جمموعة من املتناقضات، لذالك 

 . السلطة وخمتلف العمليات على الصعيد اإلداري ة للممارسةاسية حيادية بل تقنية ووسيلالواحد مل تكن ظاهرة سي
 فقد كان إحدى اإلصالحات املسطرة يف اال 90/09 وقانون الوالية رقم 90/08أما قانون البلدية رقم 

عن احلقبة اليت صدر فيها اإلداري، حيث أن الواقع العملي أثبت فعال وجود فراغات قانونية ونقائص معتربة، ناهيك 
والظروف اليت جاء فيها أين كان جمرد عمل خبط عشواء دون سابق ختطيط بعدما عرفت اجلزائر أحداث أكتوبر 

، إال أنه بقي حيمل يف طياته بذور احلزب 1989، فرغم إقرار مبدأ التعددية احلزبية مبوجب دستور فرباير 1988
مي، وأمهل ما ميكن أن يقع من اختالفات وتناقضات ونزاعات، األمر الذي الواحد وبقي حيتفظ بأفكار العهد القد

 90/08حصل فعال والذي فتح املال أمام املنتخبني للتجاوزات، فمفهوم الالمركزية مل يرد بصفة صرحية يف قانون 
 .رغم أنه قانون خاص باجلماعات احمللية، إضافة إىل عدم التسلسل والترتيب يف نصوصه

 كان جمرد عمل تشريعي ملواجهة أزمة فكان ضحية اإلصالحات العشوائية اليت متيزت 1990فقانون 
، فال يوجد إذا تنظيم لالمركزية وال 1989باالرجتالية، ومل يأت بشيء جديد رغم املبادئ اليت أعلناها دستور 

الشعيب لذلك قانون البلدية رقم الستقاللية البلدية، وعلى الرغم من الصالحيات الواسعة اليت يتمتع ا رئيس الس 
 . يبقى عمل غري كامل ما دامت االستقاللية املالية غري حمققة90/08

 عمل املشروع التمهيدي لقانون البلدية والوالية، ومن خالل الصيغة واملضمون فإن أما على مستوى قاعدة
 مبنحه األمني العامتبار ملنصب القاعة كانت تدعيم للمركزية على حساب الالمركزية، وهذا عن طريق رد االع

صالحيات واسعة املهام وعديدة جعلت منه منصبا موازيا ملنصب رئيس الس الشعيب البلدي، بعدما كان يف السابق 
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جمرد موظف خاضع لسلطة هذا اخلري، وجمرد هيئة تضطلع مبهام اإلدارة، وأصبح مبوجب هذا املشروع هيئة تسيري 
مما جعل أن . كتف املشروع ذا فقد رد االعتبار كذلك لرئيس الدائرة وتوسيع صالحياتهومل ي. وإدارة يف آن واحد

 كما مت ملس الرغبة القوية للسلطة املركزية يف التواجد حىت على التركيز أكثر منه لالمركزيةاملشروع جاء لتدعيم عد 
 .مستوى البلدية

 الذي طغى على مستوى صياغة النصوص وعلى أما بالنسبة لتنظيم احملافظ، مت مالحظة الطابع املركزي
مستوى الصالحيات املمنوحة لشخص الوزير وكيفية وظروف نشأة اهليئة، حيث كان منصب الوزير احملافظ املعني 

، إضافة إىل اخلرق الصارخ للحريات احمللية وتقليص 1997 أسبق وجودا من هيئة احملافظة سنة 1996سنة 
ام األساسي للمحافظة الذي كان منطلقه من الوالية، بعدما كان نظام مدينة اجلزائر صالحيات البلديات، غموض النظ

 ليتذرع الس الدستوري بعدم دستورية احملافظة بعدما زكاها بنفس أعضائه -البلدية–منطلقه من القاعدة األساسية 
نا يف تأشرياا ويف كل مرة إىل ، مع أن النصوص اخلاصة بتنظيم احملافظة تكيفها بأا والية وترجع1997يف سنة 

 . املتعلق بالوالية مما ال يدع شكا بأا والية ذات طابع خاص نوعا ما90/09قانون 
 النقائص املوجودة على مستوى التنظيم وعمل األجهزة احمللية: املطلب الثاين
 على مستوى االنتخاب: الفرع األول

 وأن التعيني وغن كان مطلوب -ة وهو رأي أغلبية الفقهقوي-إن االنتخاب ركن جوهري إرساء إدارة حملية 
يف بعض املهام والوظائف إال أنه ال خيدم الالمركزية، ألنه جيعل من اهليئات احمللية يف تبعية دائمة لسلطة الوصاية بالتايل 

 يؤدي إىل انعدام االستقاللية
باملقابل ) الس الشعيب البلدي والوالئي (فاملشرع اجلزائري تبىن مبدأ االنتخاب يف تشكيل االس املنتخبة

تبىن مبدأ التعيني يف تشكيل اللجان وبعض األجهزة املساعدة، وتأرجح بني االنتخاب والتعيني فيما خيص أجهزة 
 ).الس الشعيب الوالئي والوايل (الوالية 

االنتخاب يف اجلزائر جيد بأا كانت وال  من انه يؤيد فكرة انتخاب االس احمللية، إال أن املتتبع لعملية مفبالرغ
زالت جمرد عملية شكلية ال ترقى ملستوى طموح املواطن، حبيث كان يف عهد األحادية أداة مؤمنة لبقاء احلزب يف 
السلطة، أما بعد إقرار التعددية احلزبية بقيت تلك املذهبية تسيطر خاصة بعد توقيف املسار االنتخايب الذي شكل 

 ومصادرة إرادة الشعيب، والذي جر البالد ملنعطفات خطرية عصفت باستقرارها، فمبدأ بدأ الالمركزيةخرق صارخ مل
االنتخاب املكرس دستوريا مل يتجسد على أرض الواقع، ألنه مل يكن يعرب عن إرادة الشعب احلقيقية من جهة، 

 .ولغياب مفهوم التنافس من جهة أخرى
 احمللية فقد اعتمد املشرع اجلزائري األسلوب الفرنسي يف توزيع عاتحتديد اختصاصات اجلماأما فيما خيص 

:  أين جند نوعني من االختصاصات وهي67/24الصالحيات ومنح البلدية مهام عديدة مبوجب أمر رقم 
 نظرا لتأثر املشرع اجلزائري خالل صياغة القانون لبلدية بقانون اإلدارة اختصاصات موروثة عن النظام الفرنسي

أما ) .إعداد امليزانية، التصويت عليها حتديد املوارد اجلبائية (نية الفرنسي وهي االختصاصات التقليدية املد
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 نتيجة تأثره بالنظام اليوغساليف فيما فهي االختصاصات املفروضة نتيجة التحول االشتراكياالختصاصات األخرى 
 موجودة ضمن قانون اإلدارة احمللية الفرنسي، ألن  وهي غري67/24واحملددة يف قانون البلدية رقم . خيص املبادئ

 كان يقضي بأن تتملك الدول كل وسائل اإلنتاج، -كما هو معروف–النهج االشتراكي الذي كانت تنتهجه اجلزائر 
 .وأن تشرف على كافة القطاعات مباشرا وغري مباشر

، حبيث إن مل تستطع القيام اإلمتيازعقود  فاملشرع أعطى للبلدية إمكانية استعمال 90/08أما مبوجب قانون 
مبهامها عن طريق اهليئة العمومية أو عن طريق االستغالل ميكنها اللجوء إىل التعامل مع اخلواص، إال أنه ميس بشكل أو 

 .بآخر مببدأ الالمركزية ألنه خيضع لرقابة مسبقة من طرف الوايل
 توسع جمال الرقابة احمللية: الفرع الثاين  

ة الوصاية اإلدارية غالبا ما كانت تعرب عن إرادة املشرع، الذي بإمكانه توسيع سلطات اهليئات حيث أن فكر
 مما يضع الوصاية هذه احلالة أقرب إىل فكرة - املوصى عليها-املركزية الوصية على حساب اهليئات واجلماعات احللية

 . الوصاية اإلداريةعدم التركيز اإلداري أو إىل فكرة الرقابة الرئاسية منها إىل فكرة
فقد كان للرقابة احلزبية دور فعال على اجلماعات احمللية يفوق دور السلطة التنفيذية، حيث كان حلزب جبهة 

 جتربة نضالية وثورية مؤثرة على بنية اتمع اجلزائري بصفة عامة واإلدارة اجلزائرية - بعد االستقالل-التحرير الوطين
رب التحريرية، وهذا ما جسدته املواثيق خاصة ميثاق طرابلس وميثاق اجلزائر، لذلك بصفة خاصة اكتسبها خالل احل

حاول املشرع اجلزائري الربط بني هيئات احلزب واهليئات احمللية وجعل العالقة بينهما نوعا من اإلشراف والتوجيه 
ه واقعيا ميكن القول أن احلزب كان والرقابة وأعطى للحزب األولوية على اإلدارة وأخضع هذه األخرية لرقابته، إال أن

عاجزا عن توجيه ومراقبة اجلهاز اإلداري ومل يسهم يف تنشيط وتنظيم اإلدارة، وهذا راجع أساسا إىل ضعفه من 
الناحية التنظيمية والتركيبية، وعجزه عن جتاوز خالفاته وتنظيم اإلدارة، وهذا راجع أساسا إىل ضعفه من الناحية 

فاملشرع اجلزائري حاول انتهاج االشتراكية عن طريق إبراز . ية وعجزه عن جتاوز خالفاته الداخليةالتنظيمية والتركيب
 .دور احلزب وترمجة ما جيري يف احمليط اخلارجي للمجتمع اجلزائري، مما أصبغ فكرة الوصاية اإلدارية من الغموض

زير الداخلية، األمر الذي جعل منها  فقد تدارك األمر وحول سلطة الوصاية للوايل وو90/08أما قانون رقم 
رقابة شديدة حدت من حرية واستقاللية اجلماعات احمللية نتيجة التدخل املستمر يف شؤوا احمللية خاصة يف طريق 

 .ميزانيتها
ويف كل األحوال ال ميكن ربط الوصاية اإلدارية بأي مؤسسة من املؤسسات سواء التشريعية أو القضائية أو 

ا هي جزء ال يتجزأ من املؤسسة التنفيذية، وبالتايل فالسلطة التشريعية صاحبة االختصاص يف حتديد ضوابط احلزبية، إمن
عمل فكرة الوصائية اإلدارية، فال وصاية بغري نص ، فالسلطة التنفيذية ملزمة مبمارسة سلطاا يف حدود ما يسمح به 

 .القانون
امة، جتلى ذلك من خالل الوسائل املستعملة حيث مت  نوعا من الصر1990كما عرف نظام الوصاية بعد 

التوصل إىل أن الوسائل اليت تلجأ إليها سلطة الوصاية ملمارسة الرقابة على اهليئات احمللية تتجه أساسا إىل الرقابة على 
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 بعض األعمال أكثر من انصرافها إىل األشخاص، ومدى تأثر قانون البلدي اجلزائري بالقانون الفرنسي لدرجة أن
 .النصوص جاءت متطابقة شكال ومضمونا، مع وجود فرق بسيط

وقد أثبتت املمارسة العملية وجود فراغ قانوين معترب، السيما يف جمال ممارسة بعض وسائل الرقابة، أخطرها 
ال سلطة احلل، احللول واإلقصاء، حيث مل يتمكن من إجياد دوافع وأسباب جدية ملمارسة تلك الوسائل، مما فتح ا

 أين عرفت البالد فراغا يف مؤسساا، وهي الفترة 1997 و 1992أمام التجاوزات خاصة يف املرحلة ما بني سنة  
وخري دليل ذلك . اليت عرفت اخلرق الصارخ للنصوص القانونية والتعدي على احلقوق الفردية واجلماعية على السواء

بيات عوض االس الشعبية املؤقتة، كما نص على ذلك قانون احلل الكلي للمجالس البلدية وتعويضها بنظام املندو
 . والذي شكل يف كل أبعاده مساسا مببدأ االنتخاب90/08

أما وسائل الرقابة على مستوى قاعدة املشروع التمهيدي لقانون البلدية فقد عرفت توسعا كبري للسلطة 
ل نقل بعض االختصاصات من البلدية إىل الوايل، املركزية على حساب السلطات احمللية وهذا ما ظهر جليا من خال

 :وتتمثل هذه اإلخصاصات يف اآليت
 إجبارية استشارة الوايل قبل دعوة الس الشعيب البلدي لدورة استثنائية بعدما كانت دعوة الس الشعيب البلدي -1

 ).14املادة(والوايل لدورة غري عادية من حق كل من رئيس الس الشعيب البلدي وثلث أعضاء الس 
 استقالة عضو الس الشعيب البلدي ينبغي أن توجه إىل الوايل عوض رئيس الس الشعيب البلدي كما نص على -2

 .90/08ذلك قانون 
 توسيع رقابة سلطة الوصاية على املنتخبني احملليني لدرجة أن ميكن إقالة العضو إذا تعرض حزبه السياسي إىل حل -3

 ).32املادة (ئي قانوين وقضا
 :وتتجلى مظاهر هذا التوسع يف:  توسيع وسائل الرقابة على الس-4
 تيسري أسباب حل الس الشعيب البلدي، حبيث أنه أي اختالف بسيط بني األعضاء أن يعرقل العمل الشرعي -أ

 .للسلطات العمومية مسوغا حلل الس
حيث أن الشيء غري املنتظر أن ينص املشروع أو . بلدي عند حله تعديل يف اجلهة اليت ختلف الس الشعيب ال-ب

 90/08يقترح أن يتوىل تسيري البلدية يف حالة احلل الكاتب العام للبلدية بدل الس املؤقت املنصوص عليه يف قانون 
 .وملدة غري حمددة) 36املادة (
 :يتويظهر ذلك من خالل اآل:  توسيع وسائل على أعمال الس الشعيب-5
 توسيع نطاق املداوالت اليت ختضع ملصادقة جهة الوصاية حيث أن املشروع إقصاء حاالت أخرى حبيث أن ختضع -أ

للمصادقة كتصرف بسحب الثقة من رئيس الس الشعيب البلدي ونظام وجدول املستخدمني، قبول اهلبات والوصاية 
 . املمنوحة للبلدية

 يوما وهي مدة طويلة 21 يوما إىل 15ة الوصاية للتصديق لدى جهة الوصاية  متديد املدة القصوى املمنوحة جله-ب
 .تؤدي إىل تعطيل مصاحل البلدية
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 أشهر املقرة يف قانون 04 أيام عوض 08 تقليص املدة املخصصة للطعن يف قرارات السلطة الوصية فصارت -ج
ية كأشخاص املعنوية مستقلة مبمارسة حق اإلجراءات املدنية وهي مدة تبدو قصرية، قد ال تسمح للجماعات احملل

 .التقاضي
، تاريخ توقيف 1992كما أن وسائل الرقابة يف الظروف االستثنائية عرفت جتاوزات خطرية ابتداء من جانفي 

، أين بدأت سلسلة 1997املسار االنتخايب وحل كل االس املنتخبة إىل غاية تنصيب االس املنتخبة اجلديدة عام 
يفات متس فئة من األميار، لتحرك وزارة الداخلية يف اآلونة املقص باللجوء إىل سلطة العزل على املستوى من التوق

الوطين وتفتح اال للتحقيق بعدما تفنن هؤالء يف طريق النهب واملباالة وبعد موجة من االحتجاجات اليت أثارها 
ملختصة وعلى رأسها املركز الوطين لألحباث والدراسات ضف إىل ذلك الدراسات اليت قامت ا املصاحل ا. املواطنني

)CENEAP ( من البلديات عاجزة ماليا مع أن بعضها غنية%90بينت أن أكثر من . 
 

 أدت لأن الالمركزية اإلدارية تعرف العديد من النقائص وتصطدم بالكثري من العراقيويف اخلتام ميكن القول 
ووظيفي شبه تام، لذلك ميكن إجيار أهم أسباب ضعف وتراجع الالمركزية لوقوع اجلماعات احمللية يف عجز عضوي 

 :يف اجلزائر كما يلي
 :على املستوى العضوي

سواء من حيث الكفاءة واليت يعترب العنصر األساسي لتطبيق " املنتخب"ضعف العنصر البشري  -
 .الالمركزية

حل الشخصية على املصاحل العامة وجتسيد انعدام مبدأ التعاون بني أعضاء االس الشعبية وتقدمي املصا -
 .مبدأ الفردية يف الواقع العملي

عدم دقة تنظيم احمليط اجلغرايف اليت أدى إىل تفاوت أحجام الوحدات احمللية وافتقارها إىل املوارد  -
 املالية واليت تجعلها تعيش حالة شلل أدى إىل وجوب تدخل السلطات املركزية عن طريق املساعدا

 . أو آخر باستقالهلامتس بشكل

عدم جتسيد مبدأ املشاركة الشعبية يف التسيري احمللي حبيث أن احمليط الشعيب مل يلعب دور كامال من  -
 .جهة وبسبب عدم االهتمام باملصاحل العامة من جهة وبسبب التطبيق العكسي للنصوص أحيانا

 :أما على املستوى الوظيفي
 . األكفاء واملوارد املالية الذاتيةافتقار اجلماعات احمللية إىل املوظفني -
 .عدم فاعلية وسائل التدخل املمنوحة للجماعات احمللية أحيانا وعدم كفاءا أحيانا أخرى -

فشل سياسة اإلصالحات خاصة يف اال اإلداري والسبب يف ذلك يرجع أساسا إىل عدم استقرار  -
 .النظام السياسي ونظام احلكم يف الدولة

 . غيري اجلزئي دون تشخيص جدي للعلة أو للظاهرةإلتماس سياسة الت -
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ويف من خالل دراسة هذا املوضوع  ميكن القول أنه وبالرغم من االستقالل والصالحيات الواسعة اليت متنحها 
الالمركزية للهيئات احمللية إال أن هذه اهليئات يبقى عرضة للرقابة من طرف السلطة املركزية عن طريق الرقابة 

فوسائل الرقابة وإقرار حالة الطوارئ عرفت توسعا كبريا وتضيقا على احلريات احمللية إضافة إىل حتويل . الوصائية
صالحيات استتباب األمن للسلطات العسكرية على حساب السلطات املدنية وكانت هذه الصالحية هي األخرى 

وارئ طيلة عشرية من الزمن، كل هذا كان مساسا مببدأ الالمركزية، دون أن تنوه إىل التمديد غري الشرعي حلالة الط
 .له تأثريا على اجلماعات احمللية

هذا من جهة ومن جهة أخرى نالحظ أن هذه اهليئآت تفتقد لالستقاللية املالية فكيف نتحد عن استقالل 
مر وتتدخل يف الالمركزية اإلدارية يف حني جند أن متويلها يكون من طرف اإلدارة املركزية مما جيعل املمول يطرح أوا

 .صالحيات مموله
كما أن اال املنتخبة تقوم على العروشية مما جيعلها عرضة للتمييز من خالل عدم التكافؤ يف منح املشاريع 

 .ومراقبتها 
مما سبق قوله جند أن النظام الالمركزي اإلداري يعين من تناقض وعجز مستمر على حساب املركزية اإلدارية 

 وعدم التركيز
ستطيع أن ننفذ حكما قاطعا بأن النظام الالمركزي يعاين تدهورا مستمرا يف اجلزائر أم ننتظر قليال فهل ن

 ليتم إعالنه مبناسبة اإلعالن 2000لنعرف مضمون قانون اإلصالحات اجلماعات احمللية الذي باشرته اجلزائر منذ سنة 
 .    2009عن الواليات املنتدبة اجلديدة خالل سنة 
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 الواليـــة: الفصل السادس

 ماهية الوالية:املبحث األول 
 حملة تارخيية عن تطور التنظيم الوالئي: املطلب األول 

 :ميكن أن منيز بني مرحلتني أساسيتني كانت قد مرت ما اإلدارة الوالئية باجلزائر مها 
  مرحلة االستعمار :األول الفرع

 إىل ثالثة أقاليم و بصفة تعسفية ، مث أحدثت تقسيمات تعسفية            1 1845ذ  ويف هذه املرحلة مت تقسيم البالد من      
أخرى يف األقاليم الثالثة إلخضاع السكان ألنظمة اإلدارة املدنية و العسكرية االستعمارية ، و بالتايل فقـد قسـمت                   
 اجلزائر إىل إقليم جنويب حتـت إشـراف السـلطة العسـكرية،و اآلخـر مشـايل مقسـم إىل ثـالث واليـات                      

و خيضع هذا اإلقليم للقانون املتعلق باحملافظات أو العماالت يف فرنسا،و مـع ايـة فتـرة                 ) اجلزائر،وهران،قسنطينة(
 .2 دائرة91 عمالة و 15االستعمار كان باجلزائر 

و قد شكل نظام العماالت يف اجلزائر خالل فترة االستعمار صورة لعدم التركيز اإلداري ، حيث كان يسري هذه                   
خاضع للسلطة الرئاسية للحاكم العام ، كان يتمتع بصالحيات و سلطات           ) الوايل أو احملافظ  (االت عامل العمالة    العم

 .واسعة مبساعدة نواب له يف نطاق الدوائر
 :إضافة إىل عامل العمالة كان هناك هيئتان أساسيتان مها

قضائية و  : اختصاصات متنوعة و متعددة      يرأسه عامل العمالة و يعني موظفيه احلاكم العام و له         :جملس العمالة  -1
 .إدارية

 إىل هيئـتني    1908و كان أعضاءه هم أعيان البلد ليتحول بعد اعتماد نظام االنتخـاب سـنة             :الس العام  -2
ـ              مـن جممـوع مقاعـد       2/5:انتخابيتني مها املعمرين و األهايل حيث كانت نسبة التمثيل لألهـايل بـ

 .19443السسنة

 ة االستقاللمرحل:  الثاينالفرع
من جهة و ضمان قدر معني      ) الوايل(وعمدت السلطات يف هذه املرحلة إىل دعم مركز و سلطات عامل العمالة             

 :من التمثيل الشعيب،و قد متيزت بفترتني
و مت فيها إحداث جلان عمالية جهوية للتدخل االقتصادي و االجتماعي تضم ممثلني عـن املصـاحل                 : الفترة األوىل  -

 ممثلني عن السكان يعينهم الويل الذي يرأس اللجنة،و كان دورها يقتصر على املصادقة على ما يقدمه الوايل                  اإلدارية و 
من مشاريع و قرارات أي كان هلا دور استشاري و ذلك نظرا للسلطات و االختصاصات الواسعة لعامـل العمالـة                    

 ).الوايل(
                                                 

 179،ص2004،دار العلوم للنشر و التوزيع،)النشاط اإلداري/التنظيم اإلداري(القانون اإلداري حممد الصغري بعلي،- 1
 180حممد الصغري بعلي،املرجع نفسه،ص- 2
 181حممد الصغري بعلي،املرجع نفسه،ص- 3
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اقتصادي و اجتمـاعي حيـث      ) عمايل أو جهوي  (جلس جهوي   و فيها مت استبدال اللجنة السابقة مب      : الفترة الثانية  -
كان يتشكل من مجيع رؤساء االس الشعبية البلدية بالعمالة ، مع إضافة ممثل عن كل من احلزب،النقابة،اجليش، و مل                   

بية البلدية ،   يرأس هذه اهليئة الوالئية باعتبار أن الرئيس ينتخب من بني رؤساء االس الشع            ) الوايل(يعد عامل العمالة    
 .إال أن الوايل بقي حائزا ألوسع السلطات باعتباره ممثال للدولة و العمالة يف خمتلف ااالت 

 و املتضمن لقانون الوالية الذي تأثر بالنموذج الفرنسي         19691ماي23 املؤرخ يف    69/38وبعد صدور األمر    
 : هيفقد قام بناءا عليه التقسيم الوالئي على ثالثة أجهزة أساسية

 ).وهو هيئة منتخبة( الس الشعيب الوالئي -
 . الس التنفيذي للوالية-
 . الوايل -

 : بعد املؤمتر الرابع للحزب و ذلك من ناحيتني21979وبعد ذلك عدل يف سنة 
 .توسيع صالحيات الس الشعيب الوطين/1
و االنضمام للحـزب بالنسـبة لكـل        تأكيد و تدعيم الطابع السياسي هلذه اهليئة حبيث يشترط االخنراط           /2

 .مترشح لعضوية الس
ـ                 وزير "وقد مرت اجلزائر العاصمة بعدة أنظمة والئية فقد كانت والية اجلزائر يسريها الوايل الذي كان يلقب ب

و كانت هيئتها للمداولة الالمركزية تتمثل يف الس الشعيب الوالئي أي كان هلا نفـس نظـام                 " يف مهمة فوق العادة   
 .الواليات األخرى

 تغري نظامها الوالئي و أصبحت تـدعى مبحافظـة          31/05/1997 املؤرخ يف    15-97وبصدور األمر رقم    
اجلزائر الكربى حيث كان يسريها الوزير احملافظ ، و كان حيضر اجتماعات الس الشعيب للمحافظة و كان كـذلك                   

داولة الالمركزية فيها كان يدعى بـالس الشـعيب         و جهاز امل  .عضو يف احلكومة و حيضر اجتماعات جملس احلكومة       
 .للمحافظة 

 مل يعد نظام حمافظة اجلزائر ساري املفعـول  2000-03-01: املؤرخ يف01-2000:وبعد صدور األمر رقم   
 .،حبيث رجعت اجلزائر العاصمة إىل نظامها السابق أي الوالية و ذلك لعدم دستورية نظام احملافظة الكربى

 مفهوم الوالية:املطلب الثاين
  تعريف الوالية: األولالفرع 

تعرف بأا مجاعة المركزية و دائرة حائزة على السلطات املتفرقة للدولة تقوم بدورها على الوجه الكامـل ،و                  
 .تعرب على مطامح سكاا هلا هيئات خاصة،أي جملس شعيب و هيئة تنفيذية فعالة
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 املؤرخ 09-90: صدر قانون ينظم الوالية هو القانون رقم    23/02/1989وتطبيقا للمبادئ اليت أقرها دستور      
 ،و حسب املادة األوىل منه فإن الوالية هي مجاعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية املعنويـة و                 07/04/1990يف  

 .1االستقالل املايل،و تشكل الوالية مقاطعة إدارية للدولة
  خصائص الوالية:الثاينالفرع 

 :صائص هيهلا جمموعة من اخل
تعترب الوالية وحدة إدارية المركزية إقليمية تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل           : وحدة إلدارية ال مركزية إقليمية    /1

 .،منحت جزء من سلطة الدولة على أساس إقليمي جغرايف 
املصـلحة العامـة يف     حيث تعترب حلقة وصل بني املصاحل و احلاجات احمللية املتميزة عـن             :وحدة إدارية المركزية  /2

الدولة،و تعمل الوالية على حتقيق التنسيق و التعاون بني وظائف و اختصاصات البلديات و بني مهام السلطة املركزية                  
 .يف الدولة و تقوم بتحقيق التوازن بني املصلحة احمللية اإلقليمية و املصلحة العامة يف الدولة

ضاء الس الشعيب للوالية يتم انتخام،بينما وايل الوالية يعني مبرسوم          و ذلك ألن أع   :وحدة إدارية المركزية نسبية   /3
من قبل السلطة اإلدارية املركزية و تشترك الدولة كوحدة إدارية مركزية يف حتقيق و إجناز املصـاحل احملليـة لسـكان         

 .الوالية
 .فهي شخص معنوي عام المركزي:تتمتع الوالية بالشخصية املعنوية/4
 .حيث تضطلع باملهام االقتصادية و االجتماعية و الثقافية يف إقليم الوالية:اختصاصات متعددةللوالية /5

  إنشاء الوالية:الثالثالفرع 
تنشأ الوالية بقانون حيدد اسم الوالية و مركزها اإلداري،و التعديل يف حدودها اإلقليمية يتم مبوجب مرسوم يصـدر                  

 :و متر عميلة إنشاء الوالية بثالث مراحل هي اح من الس الشعيب الوالئي،بناء على تقرير وزير الداخلية و باقتر
حيث تتجه فيها السلطة املختصة إىل إنشاء الوالية بعد القيام بالدراسات و املداوالت و املناقشـات                :مرحلة التقرير /1

 .الالزمة الختاذ القرار النهائي املتعلق بإنشاء الوالية
 حتضري و جتهيز الوسائل الالزمة القانونية و البشرية و املادية و اإلدارية لتنفيذ قانون إنشاء                تتمثل يف :مرحلة التحضري /2

 .الوالية
و هي املرحلة العملية حيث تدخل يف حيز التنفيذ و التطبيق و أن عملية التنفيذ تتصف باالستمرارية                 :مرحلة التنفيذ /3

 .ئل التنفيذ لكي يتم حتقيق األهداف املرجوة من إنشاء الواليةلذا جيب أن تكون هناك متابعة و رقابة مستمرة لوسا
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 هيئات الوالية:املطلب الثالث
الس الشعيب الوالئي والوايل إىل جانب أجهـزة        : من قانون الوالية،تقوم الوالية على هيئتني مها       8طبقا للمادة   

 .1وهياكل اإلدارة العامة للوالية
 والئي الس الشعيب ال:األولالفرع 

 تكوينه:أوال
 5،حبيث متثل كل دائرة انتخابية بعضو على األقل،و ينتخب ملـدة            2 عضو 55 و   35يتراوح عدد أعضاءه بني     

 على الشـروط    97 من قانون االنتخاب لسنة      93سنوات بطريقة االقتراع العام املباشر و السري، و قد نصت املادة            
 سـنة و    25ن له أهلية االنتخاب و أن يكون عمره أكثر مـن            الواجب توافرها للمواطن لكي يترشح و هي أن تكو        

 .3أثبت أداءه اخلدمة الوطنية أو إعفاءه منها
 .و لكل ناخب أن يترشح ضمن احلزب الذي ينتمي له أو كمترشح حر

 تسيري الس الشعيب الوالئي: ثانيا
 :انتخاب الرئيس -أ

سري و باألغلبيـة املطلقـة يف الـدورة األوىل و، و            ينتخب الرئيس من طرف مجيع أعضاء الس باالقتراع ال        
باألغلبية النسبية يف الدورة الثانية، و يف حالة تساوي األصوات خيتار أكرب املترشحني سنا كرئيس للمجلس حسـب                  

 ،و ال يشترط أن يكون من القائمة اليت نالت أغلبية املقاعد،و خيتار الرئيس مسـاعدا أو               4 من قانون الوالية   25املادة  
 .أكثر من بني املنتخبني و يعني أحدهم إلنابته يف حالة الغياب

 .و تتركز مهام الرئيس يف تسيري شؤون الس بواسطة ديوان يتكون من موظفني بالوالية
 :الدورات -ب

 :يعقد الس نوعني من الدورات مها
 أيام أخرى،و قد نص     7ديدها إىل    يوم ميكن مت   15و هي أربع دورات يف السنة مدة كل واحدة          :الدورات العادية )1

و إال عدت باطلة،كما يشـترط أن    )مارس،جوان،سبتمرب،ديسمرب(قانون الوالية على ضرورة عقدها يف تواريخ حمددة         
 .5أيام من تاريخ انعقاد الدورة مرفقة جبدول األعمال10يرسل الرئيس االستدعاءات ألعضاء الس قبل 

أو ثلـث     تعقد حسب احلاجة سواء بطلب من رئيس الس الشعيب الوالئي،          و هي دورات  :الدورات االستثنائية )2
 .6) من قانون الوالية14املادة ( أيام 5أعضاءه أو الوايل،و يوجه الرئيس االستدعاءات لألعضاء قبل 
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 :املداوالت -جـ
وى ثانية لألعضاء   و تتم حبضور أغلبية أعضاء الس و يف حال عدم حضور أغلبية األعضاء يف الس توجه دع                

و ختضـع   . لعقد اجتماع بعد ثالثة أيام،حينئذ ميكن للمجلس أن يعقد اجتماعه مهما كان عدد األعضاء احلاضـرين               
 :مداوالت الس الشعيب الوالئي للقواعد التالية

 :تكون مداوالت الس عالنية،ضمانا للرقابة الشعبية إال يف حالتني)1
 .نتخبني الوالئيني فحص احلالة االنضباطية للم-
 . فحص املسائل املرتبطة باألمن و النظام العام-

تتم املصادقة على املداوالت باألغلبية املطلقة لألعضـاء، مـع تـرجيح صـوت الـرئيس عنـد التسـاوي يف                     )2
 .1)من قانون الوالية47املادة(األصوات

يام الثمانية اليت تلـي الـدورة باملكـان         و حيضر الوايل مجيع اجتماعات الس،و يعلن مستخلص املداولة خالل األ          
 .2املخصص إلعالم اجلمهور يف مقر الوالية

ميكن للمجلس الشعيب الوالئي تشكيل جلان متخصصة لدراسة املسائل اليت م الوالية سواء كانت مؤقتة أو                :اللجان)د
 . و الشؤون االجتماعية و الثقافيةدائمة،خاصة يف ااالت االقتصادية و املالية، و التهيئة العمرانية و التجهيز

 اختصاصات الس الشعيب الوالئي: ثالثا
وتشمل اختصاصاته مجيع أعمال التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و يئـة إقلـيم الواليـة و محايـة                    

 :البيئة،حيث ااالت اليت يتداول فيها
 .،الصحة احليوانية، املياه الصاحلة للشربكتوسيع و ترقية الفالحة،التشجري:الفالحة و الري)أ

 .كتهيئة الطرق،اإلنارة الريفية و فك العزلة:اهلياكل االقتصادية األساسية)ب
 .كإجناز مؤسسات التعليم :التجهيزات التربوية و التكوينية)جـ

عية احملتاجة،إنشـاء   كالتشغيل،إجناز هياكل الصحة العمومية،مساعدة الفئات االجتما     :النشاط االجتماعي و الثقايف   )د
 .املؤسسات الثقافية و الرياضية

 .كاملسامهة يف إنشاء مؤسسات البناء:السكن)هـ
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  اهليئة التنفيذية للوالية: الثاينالفرع
 الوايل:أوال
 يعني الوايل من طـرف      10/04/1989 الصادر يف    89/44:طبقا للمرسوم الرئاسي رقم   :التعيني و انتهاء املهام   /1

رية مبوجب مرسوم رئاسي يتخذ يف جملس الوزراء بناء على إقتراح من وزير الداخلية،أما انتهاء مهامـه                 رئيس اجلمهو 
 .1فتتم طبقا لقاعدة توازي األشكال و مبوجب مرسوم رئاسي و باإلجراءات نفسها لدى تعيينه

 :يتمتع الوايل باالزدواجية يف االختصاص حيث حيوز على سلطات بصفته :صالحياته/2
 :حيث وفقها يقوم الوايل مبمارسة الصالحيات التالية :ة تنفيذية للمجلس الشعيب الوالئيهيئ)أ
 .تنفيذ مداوالت الس الشعيب الوالئي)1
حيث يلزم قانون الوالية الوايل بضرورة إطالع و إعالم الس الشعيب الوالئي بوضعية و نشاطات الوالية                :اإلعالم)2

 :و ذلك بـ
 .س الشعيب الوالئي بني الدورات عن مدى تنفيذ مداوالت الس إطالع رئيس ال-
 . تقدمي تقرير حول مدى تنفيذ املداوالت عند كل دورة عادية-
 تقدمي بيان سنوي للمجلس الشعيب الوالئي يتضمن نشاطات مصاحل الدولة يف الوالية من جهة و نشاطات مصـاحل                   -

 .الوالية من جهة أخرى
ثل الوايل الوالية يف مجيع أعمال احلياة املدنية و اإلدارية،و ميثلها أمام القضاء سواء كان مدعيا                حيث مي :متثيل الوالية )3

ميكن رئيس الس الشعيب الوالئي السم الوالية أن        ( من قانون الوالية     54أو مدعى عليه،باستثناء احلالة الواردة باملادة       
 من وزير الداخلية يثبت بطالن أي مداولة،أو يعلن إلغاءهـا أو            يطعن لدى اجلهة القضائية املختصة يف كل قرار صادر        

 .2)يرفض املصادقة عليها
 . من قانون الوالية106ممارسة السلطة الرئاسية على موظفي الوالية وفق املادة )4
ـ   :الوايل ممثل للدولة  /ب ه و جيسد ا صورة الالمركزية اإلدارية و ذلك نظرا للسلطات و الصـالحيات املسـندة إلي

حيـث  ) الشـرطة (باعتباره ممثال للدولة يف إقليم الوالية ،و تتمثل أهم االختصاصات املوكلة إليه يف سلطة الضـبط                 
 :مبوجبها يتمتع بالعديد من سلطات 

 .حيث يكون مسؤوال على احملافظة على األمن و السالمة و النظام و السكينة العامة:الضبط اإلداري-
 .الة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولةميارسها يف ح:الضبط القضائي-
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 اإلدارة املساعدة للوايل: ثانيا
 .و تتمثل اإلدارة املساعدة للوايل يف أجهزة إدارية تنفيذية و أخرى استشارية

 :األجهزة التنفيذية/1
املفتشـية   عامة،الـديوان،   إدارة الوالية اليت تتكون من جملس الوالية و الوايل املنتدب لألمن،و األمانة ال -:و تتمثل يف  

 .العامة،مديرية اإلدارة احمللية و مديرية التنظيم العام ،و الدائرة
 املصاحل اخلارجية للدولة حيث يؤسس يف الوالية جملس جيمع حتت سلطة الوايل مسؤويل املصاحل اخلارجية للدولـة                  -

ة على مستوى الواليات تعمل حتت سـلطة        املكلفني مبختلف قطاعات النشاط يف مستوى الوالية ،و املصاحل اخلارجي         
 .1اخل...مدير يعني مبوجب مرسوم رئاسي باقتراح من رئيس احلكومة كمديرية النقل و مديرية الثقافة

اهليئات االستشارية على مستوى الوالية عديدة منها جلنة املوظفني حيث تتدخل كجهـاز              إن:اإلدارة االستشارية /2
 العقوبات و توقيف املوظفني ، و جلنة اهلندسة املعمارية و التعمري و البيئة املبنيـة و                 استشاري فتبدي رأيها فيما خيص    

صالحياا متمثلة يف االستشارة يف كل مسألة متعلقة بالبناء و التعمري و اهلندسة املعمارية و احمليط ، و غرفة التجارة و                     
 .2اخل...الصناعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 226مرجع سابق،ص،)التنظيم اإلداري(لقانون اإلدارياناصر لباد،- 1
 230ناصر لباد،نفس املرجع،ص- 2
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 لواليةالرقابة على ا:املبحث الثاين
 الرقابة على أعضاء الس الشعيب الوالئي:املطلب األول 

 :رقابتها على أعضاء الس الشعيب الوالئي من حيث إمكانية ) اإلدارة املركزية(متارس جهة الوصاية 
و لفترة  و ذلك بسبب املتابعة اجلنائية اليت ال تسمح للعضو مبمارسة مهامه قانونيا حبيث تعطل ممارسة العض               :توقيفهم)أ

 ).من قانون الوالية41املادة (حمددة و ذلك من طرف وزير الداخلية
و اليت ترجع إىل عدم القابلية لالنتخاب أو التعارض مع القانون األساسي الذي خيضع له املنتحب حبيـث                  :إقالتهم)ب

 ). من قانون الوالية40املادة(تسحب منه العضوية ائيا و ذلك من طرف الس الشعيب الوالئي أو وزير الداخلية 
فريجع إىل تعرض العضو إىل إدانة جزائية حبيث يفقد العضو عضويته يف الس الشعيب الوالئي و خيلفه                 :إقصائهم)جـ

 .املترشح الذي يليه يف نفس القائمة إال أنه ال توجد جهة تثبت إقصاء العضو
 من 44عيب الوالئي و ذلك ألسباب منها ذكرت يف املادة        و خيول قانون الوالية احلايل للسلطة املركزية حبل الس الش         

 :قانون الوالية 
 .اخنفاض عدد األعضاء ألقل من النصف/1
 .االستقالة اجلماعية جلميع أعضاء الس/2
 .االختالف اخلطري بني األعضاء الذي من شأنه عرقلة السري العادي للمجلس/3
 .ساإللغاء النهائي النتخاب مجيع أعضاء ال/4

 :النتائج املترتبة عن حله
 .تسحب صفة العضوية بالس عن مجيع األشخاص الذين كان يتشكل منهم/ 1
حيدد نفس املرسوم املتضمن حلل الس تارخيا لتجديد الس عن طريق إجراء انتخابات إلقامة جملس شعيب والئي                  /2

 .منتخب
 الئيالرقابة على أعمال الس الشعيب الو:املطلب الثاين

متارس على أعمال و تصرفات و مداوالت الس الشعيب الوالئي العديد من صور الرقابة من قبل جهة الوصاية                  
 :و على كل فإن أهم مظاهر و صور تلك الرقابة تتمثل يف إجراءات.املتمثلة أساسا يف وزارة الداخلية

 يومـا مـن   15ئي مصادقا عليها ضمنيا بعـد     وهو إما ضمين حبيث تعترب مداوالت الس الشعيب الوال         :التصديق)أ
 .نشرها من طرف الوايل،أو صرحيا فيما يتعلق بامليزانيات أو إحداث مرافق عمومية والئية

و هو إما مطلق حبيث تعترب املداوالت فيه باطلة بطالنا مطلقا إذا كانت هـذه األخـرية خارجـة عـن                     :اإللغاء)ب
ئي احملددة من طرف قانون الوالية و يعود فيه قرار اإللغـاء إىل وزيـر               صالحيات و اختصاصات الس الشعيب الوال     

الداخلية أو نسبيا و حيدث إذا شارك أعضاء الس الشعيب الوالئي يف املداولة املعنيون ـا بـامسهم الشخصـي أو                     
إال أنـه   . لواليـة كوكالء حبيث تلغى املداولة هنا من طرف وزير الداخلية أو الوايل أو أي ناخب أو دافع ضـريبة ا                  

 ).جملس الدولة(بإمكان رئيس الس الشعيب الوالئي الطعن يف قرار اإللغاء باللجوء إىل اجلهات القضائية املختصة 
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 الرقابة على اهليئة التنفيذية: املطلب الثالث
أن كـل هـذه     ومتارس على الوايل و قراراته و األجهزة التابعة له الرقابة من طرف السلطة املركزية على أساس                 

 .األجهزة معينة من طرف السلطة املركزية و بالتايل ختضع هلا مباشرة ،و متارس الرقابة عليها
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 ة ــــلبلديا: الفصل السابع

 البلديةمفهوم :املبحث األول 
  البلديةتعريف: املطلب األول 

 1990 أفريل 17املؤرخ يف  ) 80 – 90( ن رقم عرف املشروع البلدية مبوجب املادة األول من القانو
املتعلق بقانون البلدية على أن البلدية هي اجلماعة اإلقليمية األساسية اليت تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، 

 واالجتماعية البلدية هي اجلماعة اإلقليمية السياسية واإلدارية واالقتصادية»  بأا 1967وعرفها قانون البلدية لسنة 
والثقافية األساسية وال شك أن التعريف الثاين ويعكس الوظائف املثرية للبلدية ومهامها املتنوعة يف ظل الفلسفة 

 .االشتراكية
 تطـور نظامها: املطلب الثاين 

 قـبل االستقالل : األولفرع 
  :1962-1830البلدية يف املرحلة االستعمارية 

قد كانت هي األخرى أداة لتحقيق طموحات اإلدارة االستعمارية وفرض هيمنتها مل حتد البلدية عن الوالية ف
وقد كان يديرها مواطن من اإلدارة االستعمارية و هو متصرف املصاحل املدنية و يساعده موظفون جزائرية . ونفوذها

تخبني وبعض اجلزائريني خاضعون لإلدارة الفرنسية وهم القواد ويساعده يف جلنة بلدية تتكون من أعضاء أوربيني من
لقد كانت البلدية جمرد أداة خلدمة اإلدارة الفرنسية سواء كانت مدينة أم عسكرية فقد كانت بعيدة كل البعد . املعنيني

 .من أن تتحقق طموحات اجلزائريني 
 بعـد االستقالل: الثاينالفرع 

 :67-62البلدية يف املرحلة االنتقالية 
لة لنفس األزمة اليت هزت باقي املؤسسات على اختالف أنواعها وهذا حبكم تعرضت البلدية يف هذه املرح

 بلدية كانت مشلولة عن العمل حبكم ظروفها 1500األوربيني أرض الوطن ولقد أتت الدراسات على أن أكثر من 
ان خاصة الصعبة على املستوى املايل و التقين و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء جل

 .لتتوىل مهمة تسيري شؤون البلدية يقودها رئيس عهدة إليه مهام رئيس البلدية 
 :مرحلة التفكري يف إنشاء قانون البلدية 

 و ميثاق اجلزائر و ميثاق طرابلس بالغ األثر يف إبراز مكانة البلدية على املستوى 1963لقد كان لدستور 
باب اليت دفعت السلطة آنذاك إىل ضرورة اإلسراف يف التفكري و إصدار الرمسي و االعتراف بدورها و لعل من األس

 :قانون للبلدية هي 
خضوع البلديات أثناء الفترة االستعمارية للنظام القانوين الفرنسي مما أجرب السلطة إىل ضرورة التعجيل بإصالح -1

 .املؤسسات املوروثة و منها البلديات
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 .لدولة املستقلة و اليت تبني االجتاه االشتراكي حبسب النصوص الرمسيةعدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة ا-2
 .رغبة السلطة يف عدم إطالة القترة االنتقالية خاصة و قد جنم تباين حمسوس على املستوى التطبيقي أو العملي-3
املتنوعة لذا وجب  إن دور البلدية أعظم من دور الوالية الشك حبكم اقتراا أكثر من اجلمهور و حبكم مهامها -4

 .أن يبدأ اإلصالح منها أوالً 
  :67 – 90مرحلة قانون البلدية لسنة 

لقد متيز هذا القانون بالتأثر بنموذجيتني خمتلفتني مها النموذج الفرنسي و النموذج اليوغساليف و يبدوا التأثر 
سائل التنظيمية األخرى حبكم العامل بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة إلطالق االختصاص للبلديات و كذا يف بعض امل

االستعماري أما التأثر بالنموذج اليوغساليف فيعود سره إىل وحدة املصدر اإليديولوجي النظام االشتراكي واعتماد 
 .نظام احلزب الواحد وإعطاء األولوية يف جمال التسيري للعمال والفالحة 

  :1990مرحلة قانون البلدية لسنة 
 وعلى رأسها إلغاء نظام احلزب 1979ت خبضوعها املبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور وهذه املرحلة متيز

الواحد و اعتماد نظام التعددية احلزبية ومل يعد يف ظل هذه املرحلة للعمال والفالحة أي تبث هجر النظام االشتراكي 
 .وسنتوىل دراسة نظام البلدية بالتفصيل طبقا ملقتضيات هذا القانون 

  البلديةاتهيئـ: الثاين املبحث 
 الس الشعيب البلدي:املطلب األول 

 يعد الس الشعيب البلدي هيئة أساسية يف تسيري وإدارة البلدية كجماعة إدارية ال مركزية إقليمية و عليه فإن 
 .دراسة الس الشعيب تقتضي أن نتطرق لتشكيله ولقواعد سريه ونظام مداوالته ولصالحيته 

لس تشكيل ا:  
يتشكل الس الشعيب البلدي من جمموعة منتخبني يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية مبوجب أسلوب االقتراع 
العام السري املباشر وذلك ملدة مخس سنوات، وخيتلف عدد أعضاء الس الشعيب البلدي حبسب التعداد السكاين 

 :للبلدية وفق اجلدول التايل 
 . نسمة 10.000 اليت يقل عدد سكاا عن  أعضاء يف البلديات80* 
  نسمة20000 و 10000 أعضاء يف البلديات اليت يتراوح عدد سكاا بني 90* 
  نسمة50000 و2.00001 عضوا يف البلديات اليت يتراوح عدد سكاا بني 11* 
  نسمة100000 و500001 عضوا يف البلديات اليت يتساوى عدد سكاا بني 15* 
 . نسمة200000 و1000001 البلديات اليت يتساوى عدد سكاا بني  عضوا يف23* 
  .200000 عضوا يف البلديات اليت يساوي عدد سكاا أو يفوق 33* 

 مل يعط أولوية ألي فئة من فئات اتمع عن غريها وهذا خالفا للمرحلة السابقة 1990 التنبيه أن قانون وجبدرهذا 
 .مسيا لفئة العمال والفالحني واملثقفني كما سلف القول حيث كانت األولوية معترف ا ر
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الناخب ، : يطرح النظام االنتخايب البلدي البحث يف مجلة من القواعد القانونية تدور حول املسائل الرئيسية التالية 
  املترشح  والعملية االنتخابية،املنتخب 

خص املسجل بالقائمة االنتخابية ، واليت تتضمن ميكن القول أن الناخب هو الش ): Electeur( الناخب : أوال 
أمساء مجيع األشخاص الذين حيق هلم ممارسة حق التصويت أو االقتراع ، وذلك نظرا لتوافر شروط معينة متكن من 

 السابق جتدها 07/97 من قانون االنتخابات الوارد باألمر رقم 5احلصول على بطاقة الناخب وبالرجوع إىل املادة 
يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر مثانية عشر سنة كاملة يوم االقتراع وكان » : ما يلي تنص على 

وعليه فإن « متمتعا حبقوقه املدنية والسياسية ومل يوجد يف إحدى حاالت فقدان األهلية احملددة يف التشريع املعمول به 
 : يف ما يلي – أساسا –شروط الناخب تتمثل 

 يعترب االنتخاب من احلقوق السياسية ، حىت أن الدستور اجلزائري رفعه إىل مرتبة :جلنسية اجلزائرية التمتع با) أ 
 .احلقوق واحلريات األساسية للمواطن والىت غالبا ما تقتصر ممارستها على الوطن دون األجانب 

 :وواضح من النص السابق، أن املشرع قد جعل االنتخاب مطلقا من ناحييت 
 مييز بني اجلنسية األصلية واجلنسية املكتسبة ، ويف ذلك بند لنظرية التفرقة اليت نشترط على املتجنسني  فهو مل-1

 .مرور فترة زمنية معينة تكون اختيار املدى والئه وتعلقه بوطنه اجلديد 
ع الرجال، اعتبارا  كما أنه مل مييز بني اجلهتني حينما أعطى للنساء اجلزائريات حق االنتخاب على قدم املساواة م-2

 .من أن حرمان من ذلك يعد منافيا للدميقراطية القريبة يف نظر األغلبية 
 يالحظ أن الدساتري احملافظة غالبا ما تتجه صوب رفع السن اليت حيق فيها الشخص : سنة 18بلوغ سن) ب

 .إىل ختفيفها« الشورية » يف حني متيل الدساتري « سن الرشد األساسي » التصويت 
 سنة كاملة يوم االقتراع، رغبة منه يف اشتراك فئة 18ويف هذا السياق فقد حدد التشريع اجلزائري هذا السن ببلوغ 

الشباب يف عملية التغري السياسي واالجتماعي بالبالد وهو بذلك إمنا ينقصه بسنة واحدة عنسن الرشد املدين احملدد بـ 
 . من ق م 40 سنة طبقا للمادة 19
حق امللكية ، » حيرم الشخص من ممارسة بعض حقوقه املدنية :  « املدنية والسياسية» باحلقوق الوطنية التمتع ) ج 

كعقوبة تبعية الرتكابه بعض « حق الترشح ، حق االنتخاب » أو السياسة « حق القيام ببعض التصرفات املدنية 
 .اجلرائم 

ن اخلوض يف تفسري طبيعة االنتخاب، فإنه ال ميكن دو : عدم الوجود يف إحدى حاالت عدم األهلية لالنتخاب) د
جتاهل وظيفته وبعده االجتماعي ، األمر الذي يقتضي استبعاد جمموعة من أفراد اتمع ال متتع باألهلية الكافية 

 .ملمارسته 
دانة اجلزائية ، اإل:  من قانون االنتخابات، لعوامل متعددة 7إن فقدان األهلية ملمارسة حق االنتخاب ترد حسب املادة 

 .عامل الثقة والقصر 
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حيث يعترب فاقدا األهلية االنتخاب احملكوم عليه بسبب جنية أو بعقوبة احلبس يف اجلنح اليت :  اإلدانة اجلزائية -1
 . من قانون العقوبات 14 و8حيكم فيها باحلرمان من ممارسة حق االنتخاب طبقا للمادة 

 :العتداء أو الثقة برأيهم، استبعد القانون جمموعة من األشخاص لعدة أسباب هينظرا لعدم ا: سحب الثقة من القصر 
وعلى كل فإن فقدان األهلية  .، اإلفالس شريطة عدم رد االعتبار واحلجز1954احلجر، مناهضة ثورة نوفمرب 

م االنتخابية وفقا االنتخابية ليس دائما إذ يسجل األشخاص الذين استعادوا أهليتهم االنتخابية أنفسهم يف القوائ
 من 13 من هذا القانون إثر إعادة االعتبار هلم أو رفع احلجر عليهم أو بعد إجراء عفو شامل كما تشري املادة 6للمادة

 .قانون االنتخاب 
باإلضافة إىل توافر الشروط املوضوعية السابقة جيب توافر شرط شكلي :  بالبلدية االنتخابيةالتسجيل بالقائمة -2

وال ميكن للشخص أن يسجل بالقائمة . لتسجيل بالقائمة االنتخابية بالبلدية واحلصول على بطاقة الناخب آخر هو ا
االنتخابية بالبلدية إال إذا كان موطنه ا ، ومع ذلك ، فقد وردت عدة إنشاءات على قاعدة ارتباط االنتخاب 

ارج وأعضاء اجليش الوطين الشعيب وأسالك األمن ، اجلزائريني املقيمني باخل: باملوطن ، تتعلق أساسا حبالة كل من 
 .حيث ميكن هلؤالء التسجيل ببلدية مسقط رأس أحد أصوهلم 

 )املترشح(املنتخب : ثانيا 
 منتخبا بلديا حسب عدد السكان 33 و7يتكون الس الشعيب البلدي من عدد من األعضاء يتراوح بني 

 من الدستور، كما تشري املادة 96 ، 93 ، 90 وجوبا لدى تطبيق املواد للبلدية يتم انتخام ملدة مخس سنوات، متدد
 من قانون االنتخابات بطريقة األغلبية النسبية حيث توزع املقاعد حسب عدد األصوات اليت حتصلت عليها كل 75

 .قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي األقوى واملعامل االنتخايب
 يف املواطن ومنها حق تقلد املهام يف الدولة عرب خمتلف أجهزا مبا فيها لقد كفل الدستور احترام مبدأ املساواة

وبالرجوع ألحكام قانون االنتخابات . البلدية والوالية وذلك وفقا للشروط اليت حتددها القوانني : االس املنتخبة 
 .جتدها تنص على مجلة من الشروط 

  . وتنقسم إىل شروط موضوعية وآخر شكلية:الشروط ) ا
 مل يتعرض قانون االنتخابات حتديدا ومباشرة وصراحة إىل الشروط املوضوعية الواجب توافرها :الشروط املوضوعية 

 سنة يوم االقتراع إال أنه نص على 25يف املترشح لعضوية الس الشعيب البلدي ما عدا شرط السن املتمثل يف بلوغ 
وعليه فإنه للشرط يف املترشح أن  ريع صراحة ومنها شروط اآلخرضرورة مراعاة الشروط األخرى اليت يشترطها التش

جنسية جزائرية ، ومتتع باحلقوق الوطنية ، وعدم الوجود يف :  باقي الشروط الناخب من – من باب أوىل –تتوفر فيه 
 .إحدى حاالت فقدان األهلية لالنتخاب و إجياد موطن بالبلدية 

 : توافر ما يلي  يشرط لقبول الترشيح:الشروط الشكلية 
 ضرورة اعتماد الترشيح من طرف حزب أو عدة أحزاب ، أو مبوجب تدعيم شعيب يتمثل يف تقدمي قائمة حتتوي -

 . من قانون االنتخابات 82طبقا للمادة  % 5على نسبة معينة من توقيعات الناخبني بالبلدية ال تقل عن 
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 التراب الوطين االمتناع عن الترشيح يف أكثر من قائمة واحدة غرب -
 عدم الترشيح يف قائمة واحدة ألكثر من مترشح يف آسرة واحدة سواء بالقرابة أو باملصاهرة من الدرجة الثانية -

 تفاديا لتحول االس البلدية إىل جمالس عائلية
  من ق االنتخابات93 إثبات أداء اخلدمة الوطنية أو اإلعفاء منها كما تشري املادة -
 بالرغم من توافر الشروط السابقة نص القانون على بعض األوضاع اليت تشكل حاالت  :Les casاحلاالت ) ب

 عدم القابلة لالنتخاب أو حاالت تعارض أو تناف، و هي يف حقيقتها جيب عدم توافرها يف املنتخب البلدي
 : حاالت عدم القابلة لالنتخاب-1

حتما استبعد يف قوائم الترشح بعض املوظفني وذوي املراكز لقد أخذ املشرع بعدة حاالت لعدم القابلية لالنتخاب 
 .املؤثرة، و هذا حفاظا على مصداقية العملية االنتخابية

يعد غري قابلني لالنتخاب خالل ممارسة وظائفهم وملدة سنة » :  من قانون االنتخابات على أنه 98وهلذا النص املادة 
الوالة، رؤساء : ميارسون أو سبق هلم أن مارسوا فيها وظائفهمبعد التوقف عن العمل يف دائرة االختصاص حيث 

الدوائر، الكتاب العامون للواليات، أعضاء االس التنفيذية للواليات، القضاة، أعضاء، موظفو أسالك األمن، مسريو 
 .أموال البلدية، مسئولو املصاحل البلدية 

 ميكن هلؤالء الترشح يف دائرة اختصاصهم الوظيفي من حيث والظاهر من النص أن عدم القابلية االنتخاب هنا أنه ال
 .املكان أو فيها لكن بعد مدة سنة من توقفهم عن العمل فيها من حيث الزمان

تربز هذه احلاالت إىل الوجود بعد اإلعالن عن نتائج االقتراع، حيث جيب :  حاالت التعارض و حاالت التنايف-2
تلون مراكز مؤثرة إما االستقالة ممن مناصبهم الوظيفية أو التخلي عن على بعض األشخاص و املوظفني ممن حي

عضويتهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم بالس الشعيب البلدي املنتخب، حسب ما تفرضه القوانني األساسية 
  ، قد أشارت1980 لسنة 08-08وإذا كانت النصوص السابقة وخاصة قانون االنتخابات رقم . اخلاصة م

صراحة إىل هذه احلاالت فإن قانون االنتخابات احلايل سكت عن ذلك، على الرغم من اإلشارة إىل هذه احلاالت يف 
  .90-8 من ق البلدي رقم 31املادة 

 اهليئة التنفيذية البلدية :الثايناملطلب 
 تكوين اهليئة التنفيذية: أوال

س الشعيب البلدي ونوابه، ويتم تعيني مجيع أعضاء اهليئة تتكون اهليئة التنفيذية البلدية وتتألف من رئيس ال
، وإذا مل حيصل أي مرشح على األغلبية املطلقة ألصوات  املطلقةةاألغلبيالتنفيذية البلدية باالقتراع السري وبواسطة 

غلبية النسبية أعضاء الس الشعيب البلدي املشاركني يف التصويت جاز إعادة االقتراع واالكتفاء يف هذه احلالة باأل
 ).يف القانون السابق(فقط، ويف حالة تساوي األصوات يتم انتخاب اكرب املترشحني سنا 

 نائبا 18 و2ويتراوح عدد نواب رئيس الس الشعيب البلدي الذين تتكون منهم اهليئة التنفيذية للبلدية ما بني 
 .حبسب عدد سكان البلدية
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 ئة التنفيذيةنظام سري أعمال ومداوالت اهلي: ثانيا
رئيس الس (جتتمع اهليئة التنفيذية كلما تتطلب مصاحل البلدية ذلك، وبناء على طلب رئيس اهليئة التنفيذية 

 1.)الشعيب البلدي
 اللجان البلدية :الثالثاملطلب 

ل يشكل الس الشعيب البلدي من بني أعضائه جلان دائمة او مؤقتة متخصصة تقوم بدارسة املشاكل واملسائ
 االجتماعية نوالشؤو، واإلسكان العامة للبلدية، وبالشؤون املالية واالقتصادية والتجهيز واألشغال العامة، باإلدارة
 .والثقافية

 للنائب البلدي أن يتوىل عضوية أكثر من جلنة، ويكون لكل جلنة رئيس من بني أعضاء اهليئة التنفيذية وجيوز
 .بلدي أو نائب بلدي، وتعني كل جلنة مقرا هلا من بني أعضائهاالبلدية يعينه رئيس الس الشعيب ال

وجيوز لكل جلنة من اللجان البلدية الدائمة أو املؤقتة أن تستدعي حلضور اجتماعات بصفة استشارية حبتة 
ين موظفي الدولة الذين ميارسون أنشطتهم يف نطاق حدود البلدية اإلدارية، الذين حيتاج إىل استشارم، وكذا مواط

 2.وسكان البلدية من ذوي اخلربة والدراسة والتخصص
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 القرار اإلداري: الفصل الثامن
 فهو األسلوب األكثر شيوعاً يف ،املواضيع أمهية وحيوية يف القانون اإلداري موضوع القرار اإلداري من أكثر

عاتق املخاطبني به دون أن  نه أحداث آثار قانونية علىاإلدارة ، وال نظري له يف جمال القانون اخلاص ، فمن شأ أعمال
  .يتوقف ذلك على قبوهلم

 التعريف بالقرار اإلداري: املبحث األول
 متييز القرار اإلداري عن أعمال الدولة األخرى: املطلب األول

وظيفة القضائية متارس الدولة وفقاً ملبدأ الفصل بني السلطات ثالث مهام أو وظائف هي الوظيفة التشريعية وال
 فالوظيفة التشريعية تتضمن مهمة وضع القواعد السلوكية العامة واردة وختتص مبمارستها السلطة ،والوظيفة التنفيذية

 . أما الوظيفة القضائية فتتضمن الفصل يف املنازعات وختتص ا السلطة القضائية ،التشريعية
ية اليت متارس أعمال خمتلفة منها األعمال املادية كبناء املنشآت أما الوظيفة لتنفيذية فتختص ا السلطة التنفيذ

 كما تصدر أعماالً قانونية وهذه األخرية منها ما يصدر بإرادا املنفردة دون ،العامة وتعبيد الطرق أو بناء اجلسور
 .تفاق أرادتني  ومنها األعمال القانونية التعاقدية اليت تصدر با،مشاركة األفراد وهذه القرارات اإلدارية

 فالفصل بني السلطات ال يعين الفصل التام إذ تقتصر كل ،ومن مث فإن متييز القرار اإلداري ليس باألمر السهل
 . إمنا متارس بعض األعمال الداخلة أصال يف نشاط اهليئات األخرى ،هيئة على ممارسة وظيفة خاصة

يزانية والسلطة التنفيذية قد تفصل يف خصومة عن طريق فالسلطة التشريعية متارس عمالً إدارياً عندما تصدر امل
االس اإلدارية ذات االختصاص القضائي، بينما ميارس القضاء بعض االختصاصات اإلدارية املتعلقة مبوظفي اهليئات 

 .القضائية فضالً عن وظيفته األصلية يف الفصل يف املنازعات 
 مث نبحث يف متييز ، أعمال السلطة التشريعية والسلطة القضائيةلذلك كان من الواجب متييز القرار اإلداري عن

 1.القرار اإلداري عن العمل املادي 
 :القرارات اإلدارية واألعمال التشريعية-

القرارات اإلدارية تقبل الطعن باإللغاء أمام القضاء اإلداري وعلى العكس من ذلك فإن القوانني ال ميكن الطعن 
 .توري املقرر فيها إال بالطريق الدس

 :ويتردد الفقه احلديث بني معيارين لتحديد صفة العمل تشريعية أم إدارية 

                                                 
 ، مرجع سابقمازن ليلو راضي - 1
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 وفقاً للمعيار الشكلي أو العضوي يتم الرجوع إىل اهليئة اليت أصدرت العمل أو اإلجراءات : املعيـار الشكلي / أوال
 أما ،ن السلطة التشريعية فهو عمل تشريعياليت اتبعت يف إصداره دون النظر إىل موضوعه فإذا كان العمل صادراً م

إذا كان صادراً من أحدى اهليئات اإلدارية بوصفها فرعاً من فروع السلطة التنفيذية فهو عمل إداري ومن مث ميكن 
 .تعريف العمل اإلداري وفق هذا املعيار بأنه كل عمل صادر من فرد أو هيئة تابعة لإلدارة أثناء أداء وظيفتها 

 وهو معيار سهل التطبيق لو ،ار يقف عند صفة القائم بالعمل دون أن يتعدى ذلك إىل طبيعة العمل ذاتهفهذا املعي
 إال أن طبيعة العمل تقتضي يف أحيان ،التزمت كل سلطة مبمارسة نشاطها وأخذت مببدأ الفصل التام بني السلطات

ىل البحث عن معيار آخر للتمييز بني القرارات  بالفقه إاكثرية وجد نوع من التداخل والتعاون بني السلطات مما دع
 1.اإلدارية واألعمال التشريعية 

 يعتمد املعيار املوضوعي على طبيعة العمل وموضوعه بصرف النظر عن اجلهة اليت أصدرته : املعيـار املوضوعي /ثانياً
 مركزاً قانونياً عاماً اعترب عمالً أو اإلجراءات اليت اتبعت يف إصداره فإذا متثل العمل يف قاعدة عامة جمردة فأنشأ

تشريعياً أما إذا جتسد يف قرار فردي خيص فرداً أو أفراداً معينني بذوام فأنشأ مركزاً قانونياً خاصاً اعترب عمالً إدارياً 
 يف وينقد أنصار هذا االجتاه املعيار الشكلي ألنه يقف عند الشكليات وعدم االهتمام بطبيعة العمل وجوهره ، ويأيت

مقدمة أنصار االجتاه املوضوعي الفقيه دوجي وبونار وجيز ويؤمن هؤالء الفقهاء بأن القانون يقوم على فكرتني 
  :2أساسيتني مها فكرتا املراكز القانونية واألعمال القانونية

 : القانون وتقسم إىل قسمنيإزاءوهي احلالة اليت يوجد فيها الفرد  : املراكز القانونية. 1
 ، وهو كل مركز يكون حمتواه واحد بالنسبة لطائفة معينة من األفراد:اكز القانونية العامة أو املوضوعية  املر-أ

فترسم حدوده ومعامله قواعد جمردة متماثلة جلميع من يشغلون هذا املركز ومثله مركز املوظف العام يف القانون العام 
 .والرجل املتزوج يف القانون اخلاص 

 وهي ذا ،وهي املراكز اليت حيدد حمتواها بالنسبة لكل فرد على حده : ونية الشخصية أو الفردية املراكز القان-ب
ختتلف من شخص إىل آخر وال ميكن أن حيدد القانون مقدماً هذه املراكز ألا تتميز بـأا خاصة وذاتية ومثله مركز 

 . يف القانون العام الدائن أو املدين يف القانون اخلاص ومركز املتعاقد مع اإلدارة
ومتتاز بأا متغرية ومتطورة حبسب احلاجة ويتم هذا التغيري أما بإرادة املشرع أو بإرادة : األعمال القانونية . 2

 :هذه األعمال إىل ثالثة أقسام " دوجي " شاغلها ويقسم 
 أو موضوعياً من هذه األعمال  وهي كل عمل قانوين ينشئ أو يعدل أو يلغى مركزاً قانونياً عاماً: أعمال مشرعة -أ

 .القوانني املشرعة واللوائح واألنظمة ، واليت تتضمن قواعد تنظيمية عامة وغري شخصية 
وهي األعمال القانونية اليت تنشئ أو تتعلق مبراكز شخصية ال ميكن تعديلها إال  :  أعمال شخصية أو ذاتية-ب

 .د بإرادة أطرافه وأوضح مثال على هذه األعمال العقو
                                                 

 ، مرجع سابقمازن ليلو راضي - 1
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 فهي جتسيد لقاعدة عامة على ، وهي األعمال الصادرة بصدد فرد معني وتسند إليه مركزاً عاماً: أعمال شرطية -ج
 ومثاله يف القانون العام قرار التعيني يف وظيفة عامة ، فهذا القرار يعد عمالً شرطياً ألنه ال ينشئ ،حالة أو واقعة فردية

وذا املعىن فإن العمل التشريعي عند . كز كان قائماً وسابقاً على قرارا التعيني  ألن هذا املر،للموظف مركزاً شخصياً
بغض النظر عن اهليئة أو اإلجراءات املتبعة " قوانني أو اللوائح " هو الذي يتضمن قاعدة عامة موضوعية " دوجي " 

 واألعمال الفردية واألعمال يف حني يعد إدارياً إذا اتسم بطابع الفردية وهذا يصدق على القرارات، إلصداره
 .الشرطية

ويبدو أن املشرع والقضاء الفرنسيان يأخذان باملعيار الشكلي فاألصل أن ال يقبل الطعن باإللغاء ضد أعمال 
 واعتمد املشرع على ذلك يف األمر الصادر يف ،السلطة التشريعية سواء يف القوانني أو القرارات الصادرة من الربملان

 إذ نص على أن حمل الطعن بسبب جتاوز السلطة هو األعمال الصادرة من ،نظم لس الدولة امل31/7/1945
 .السلطات اإلدارية املختلفة 

إال أن القضاء الفرنسي جلأ يف بعض احلاالت إىل األخذ باملعيار املوضوعي للتمييز بني األعمال اإلدارية واألعمال 
 الربملان املتعلقة بتسيري اهليئة التشريعية كاللوائح الداخلية للربملان والقرارات التشريعية قابالً الطعن باإللغاء يف أعمال

 الذي مسح ملوظفي االس برفع 17/11/1958 السيما بعد صدور األمر النظامي يف ،الصادرة بتعيني موظفيه
داري املصري فهو وأن اعتمد املنازعات ذات الطابع الفردي إىل القضاء اإلداري وهو االجتاه الذي اعتمده القضاء اإل

املعيار الشكلي قاعدة عامة يف الكثري من أحكامه إال انه اعترب يف أحكام أخرى القرارات الصادرة من جملس الشعب 
 .بإسقاط عضوية أحد أعضاءه عمالً إدارياً يقبل الطعن فيه باإللغاء 

 :القرارات اإلدارية واألعمال القضائية
 فهما ينقالن ، يف سعيهما احلثيث حنو تطبيق القانون وتنفيذه على احلاالت الفرديةيشترك القضاء مع اإلدارة

حكم القانون من العمومية والتجريد إىل اخلصوصية والواقعية وذلك بتطبيقه على احلاالت الفردية ويظهر التشابه 
 يف املنازعات من خالل نظرها يف بينهما أيضا يف أن اإلدارة شأا شأن القضاء تسهم يف معظم األحيان بوظيفة الفصل

تظلمات األفراد ويف احلالتني يكون القرار اإلداري الصادر من اإلدارة واحلكم القضائي الصادر من السلطة القضائية 
 .أداة لتنفيذ القانون 

ة النتائج ومع هذا التقارب سعى الفقه والقضاء إىل إجياد معيار للتمييز بني العمل القضائي والعمل اإلداري خلطور
 أما األحكام القضائية ، فالقرارات اإلدارية جيوز بصورة عامة إلغاؤها وتعديلها وسحبها،املترتبة على اخللط بينهما

 .فطرق الطعن فيها حمددة تشريعياً على سبيل احلصر 
 : معيارينوبرزت يف جمال التمييز بني القرارات اإلدارية واألعمال القضائية نظريات عدة ميكن حصرها يف ضمن
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 يقوم هذا املعيار على أساس أن العمل اإلداري هو ذلك العمل أو القرار الذي يصدر :1 املعيــار الشكلي /أوالً
 بينما يعد العمل قضائياً إذا ،عن فرد أو هيئة تابعة جلهة اإلدارة بصرف النظر عن مضمون وطبيعة العمل أو القرار ذاته

 بصرف النظر عن مضمون وطبيعة العمل وهذا ،القضاء وفقاً إلجراءات معينةصدر عن جهة منحها القانون والية 
 ومن جانب ، بل أن منها ما يعد أعماالً إدارية بطبيعتها،املعيار منتقد من حيث أنه ليس جل األعمال القضائية أحكاماً

كون هلذه اجلهات اختصاص آخر جند أن املشرع كثرياً ما خيول اجلهات اإلدارية سلطة الفصل يف بعض املنازعات في
 .قضائي وعلى هذا األساس فإن املعيار الشكلي ال يكفي لتمييز األعمال اإلدارية عن األحكام القضائية 

 املعيار املوضوعي أو املادي يقوم على أساس النظر يف موضوع وطبيعة العمل نفسه دون : املعيار املوضوعي /ثانياً
د هذا املعيار عناصر عدة يتم من خالهلا التوصل إىل طبيعة ومضمون العمل فيكون  واعتم،اعتبار بالسلطة اليت أصدرته

 وقرار هو ، وحل قانوين للمسألة املطروحة يصاغ يف تقرير،أدعاء مبخالفة القانون"  إذ تضمن على ،العمل قضائياً
 صدر من سلطة تتمتع باختصاص يف حني يكون العمل إدارياً إذا" النتيجة احلتمية للتقرير الذي انتهي إليه القاضي 

تقديري وليس من سلطة تتمتع باختصاص مقيد كما يف أحكام القضاء ، وأن يصدر بشكل تلقائي وليس بناًء على 
 .طلب من األفراد وأن يكون الغرض من العمل إشباع حاجات عامة 

 الكثري من قرارات اإلدارة إمنا  ألن،وال شك أن هذه العناصر ال تكفي لتمييز األعمال اإلدارية عن أعمال القضاء
 وكثرياً منها ال يصدر إال بطلب من األفراد واإلدارة عندما تفصل يف املنازعات باعتبارها ،يصدر عن اختصاص مقيد

 .جهة ذات اختصاص قضائي إمنا يقترب نشاطها من نشاط القضاء ويهدف إىل محاية النظام القانوين للدولة 
يقوم على أساس املزج بني املعيارين الشكلي واملوضوعي إذ ينظر إىل طبيعة العمل من إزاء ذلك نشأ معيار خمتلط 

 .ناحية ، والشكل الذي يظهر فيه العمل واإلجراءات املتبعة لصدوره من ناحية أخرى 
لقرار واملتتبع ألحكام جملس الدولة يف فرنسا جيد أنه يأخذ يف الغالب باملعيار الشكلي لتمييز العمل القضائي عن ا

اإلداري إال أنه يتجه يف بعض األحيان إىل املعيار املوضوعي فهو ميزج بني املعيارين الشكلي واملوضوعي ألن العمل 
القضائي الذي ال يعد قراراً إدارياً وال خيضع للطعن أمام القضاء اإلداري ال يشمل حتماً كل ما يصدر عن اجلهة 

أن شراح : "  قد واكب هذا االجتاه فقد قضت حمكمة القضاء اإلداري القضائية ،يبدو أن القضاء اإلداري املصري
 ،القانون العام قد اختلفوا يف وضع معايري التفرقة بني القرار اإلداري والقرار القضائي فمنهم من أخذ باملعيار الشكلي

 أخذ باملعيار ويتضمن أن القرار القضائي هو الذي يصدر من جهة منحها القانون والية القضاء ، ومنهم من
املوضوعي وهو ينتهي إىل أن القرار القضائي هو الذي يصدر يف خصومة لبيان حكم القانون فيها و بينما رأى آخرون 

 وقد اجته القضاء يف فرنسا مث يف مصر إىل هذا الرأي األخري وعلى – الشكلي واملوضوعي –أن يؤخذ باملعيارين معاً 
 وبيان ذلك أن القرار القضائي يفترق عن القرار اإلداري يف ،اً مع بعض الضوابطأن الراجح هو األخذ باملعيارين مع

أن األول يصدر من هيئة قد استمدت والية القضاء من قانون حمدد الختصاصها مبني إلجراءاا وما إذا كان ما 
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ة الثانية وأن يكون هذا القرار تصدره من أحكام ائياً أو قابالً للطعن مع بيان اهليئات اليت تفصل يف الطعن يف احلال
 1". أي يف نزاع بني طرفني مع بيان القواعد اليت تطبق عليه ووجه الفصل فيه،حامساً يف خصومة 

 :القرارات اإلدارية واألعمال املادية
ين هو  فإذا كان وجود األثر القانو،العمل املادي جمرد واقعة مادية غري مؤثرة يف املراكز القانونية اليت تتصل ا

 فإن غيبة هذا األثر تصبح هي معيار األعمال املادية واألعمال املادية أما أن تكون أفعاالً ،معيار القرارات اإلدارية
 مثل اإلجراءات التنفيذية اليت ال تسمو ملرتبة القرار اإلداري كهدم املنازل ،إرادية أرادا اإلدارة وتدخلت لتحقيقها

 اإلدارة باهلدم وقد تكون أفعاالً غري إرادية تقع بطريق اخلطأ واإلمهال مثل حوادث السري اآليلة للسقوط تنفيذاً لقرار
 .اليت يسببها أحد موظفي اإلدارة 

واألعمال املادية ال تعترب من قبيل األعمال القانونية اإلدارية ألا ال ترتب آثاراً قانونية مباشرة وخترج هذه 
حمل العمل : " مام القضاء اإلداري وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر بأن األعمال عن نطاق الطعن باإللغاء أ

املادي الذي ال خيتص به القضاء اإلداري يكون دائماً واقعة مادية أو أجراء مثبتاً هلا دون أن يقصد به حتقيق آثار 
 ".قانونية إال ما كان منها وليد إرادة املشرع مباشرة ال أرادة جهة اإلدارة 

وعلى الرغم من ذلك " وذا يتميز حمل العمل القانوين عن العمل املادي الذي يكون دائماً نتيجة مادية واقعية 
 فأنه يصح أن يكون حمالً ملنازعة إدارية ،فإن عدم اعتبار العمل املادي قراراً إدارياً وأن كان مينع الطعن فيه باإللغاء

عويض على أساس دعوى القضاء الكامل ومن املستقر يف القضاء اإلداري أن متس مصاحل األفراد فيكون حمالً لطلب الت
كل قرار مل يصدر عن أرادة اإلدارة يف أحداث أثر قانوين سلبياً كان أن إجيابياً ال يعد قراراً أدارياً صاحلاً للطعن فيه 

 2.باإللغاء وال يعدو أن يكون أجراًء تنفيذياً أو عمالً مادياً 
  القرار اإلداري و حتديد عناصرهتعريف: املطلب الثاين
 تعريف القرار اإلداري: الفرع األول

 كما أسهم القضاء اإلداري يف الكشف عن الكثري من ،نال موضوع القرار اإلداري عناية الكثري من الفقهاء
فقد . أنه ينم عن مضمون واحد  و رغم اختالف تعريفات الفقه و القضاء للقرار اإلداري من حيث األلفاظ ف،مالحمه

بأنه كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل األوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو " دوجي " عرفه العميد 
بأنه كل عمل إداري حيدث تغيرياً يف األوضاع القانونية القائمة " بونار " كما تكون يف حلظة مستقبلة معينة و عرفه 

 .العمل الذي بواسطته تقوم اإلدارة باستعمال سلطتها يف تعديل املراكز القانونية بإرادا املنفردةبأنه " رفريو " وعرفه 
بأنه تعبري عن اإلرادة املنفردة لسلطة إدارية بقصد " سامي مجال الدين "  فقد عرفه الدكتور ،أما يف الفقه العريب
بأن القرار اإلداري هو إفصاح عن إرادة " غب احللو ماجد را"  و جاء يف تعريف الدكتور ،أحداث أثر قانوين معني
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منفردة يصدر عن سلطة إدارية ويرتب آثاراً قانونية و يتضح من هذا التعريف أن هناك عدة شروط جيب توافرها 
 :لنكون أمام قرار إداري وهي

 . أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية -
 . أن يصدر باإلرادة املنفردة لإلدارة -
 .تيب القرار ألثار قانونية  تر-
 : أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية /1

يشترط يف القرار اإلداري أن يصدر من سلطة إدارية وطنية سواء أكانت داخل حدود الدولة أو خارجها من 
قرار وطنية أم دون النظر إىل مركزية السلطة أو عدم مركزيتها ، والعربة يف حتديد ما إذا كانت اجلهة اليت أصدرت ال

 وإمنا مبصدر السلطة اليت تستمد منها والية إصدار القرار ولكي نكون أمام قرار إداري ينبغي ،ال ليس جبنسية أعضائها
 وهو ما مييز ،أن يصدر هذا القرار من شخص عام له الصفة اإلدارية وقت إصداره وال عربة بتغري صفته بعد ذلك

 .ية والقضائية القرار اإلداري عن األعمال التشريع
  : صدور القرار باإلدارة املنفردة لإلدارة/2

 وهو ما مييز القرار اإلداري عن العقد اإلداري الذي يصدر ،جيب أن يصدر القرار من جانب اإلدارة وحدها
باتفاق أرادتني سواء أكانت هاتني اإلرادتني لشخصني من أشخاص القانون العام أو كان أحدها لشخص من 

انون اخلاص ، و القول بضرورة أن يكون العمل اإلداري صادراً من جانب اإلدارة وحدها ليكتسب صفة أشخاص الق
القرار اإلداري ال يعين أنه جيب أن يصدر من فرد واحد ، فقد يشترك يف تكوينه أكثر من فرد كل منهم يعمل يف 

 .مرحلة من مراحل تكوينه ألن اجلميع يعملون حلساب جهة إدارية واحدة 
 : ترتيب القرار آلثار قانونية /3

لكي يكون القرار إدارياً جيب أن يرتب آثاراً قانونية وذلك بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوين معني ، فإذا مل 
 .يترتب على العمل اإلداري ذلك فإنه ال يعد قراراً إدارياً 

ومن مث .  باإللغاء أن ينتج ضرراً برافع الدعوى هلذا جند القضاء اإلداري الفرنسي يشترط يف القرار املطعون فيه
 :تكون له مصلحة يف إلغاء هذا القرار ويتطلب توفر عنصرين أساسني للقول بوجود مصلحة للطاعن مها 

وجوب تولد آثار قانونية عن القرار املطعون فيه ، ومن مث جيب استبعاد القرارات اليت ال حيدث آثاراً قانونية من . 1
 .اإللغاءنطاق دعوى 

 .أن حيمل القرار قابلية أحداث آثار قانونية بنفسه . 2
 اليت تسبق اختاذ القرار ال تعد قرارات إدارية ةالتحضرييبناًء على ذلك فإن األعمال التمهيدية و التقارير و املذكرات 

 1.لعدم حتقق هذين العنصرين 
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 عناصر القرار اإلداري: الفرع الثاين
على عناصر أساسية إذا مل يستوفها يكون معيباً أو غري مشروع ، وقد درج الفقه والقضاء يقوم القرار اإلداري 

: على أنه يلزم أن يتوافر للقرار اإلداري باعتباره عمالً قانونياً مخس عناصر لينتج آثاره ويكون صحيحاً هي 
 . الغاية ، احملل ، السبب، الشكل،االختصاص

 االختصـاص : أوالً 
ختصاصات بني اجلهات اإلدارية من األفكار األساسية اليت يقوم عليها نظام القانون العام ويراعى  أن توزيع اال

  ،فيها مصلحة اإلدارة اليت تستدعي أن يتم تقسيم العمل حىت يتفرغ كل موظف ألداء املهام املناطة به على أفضل وجه
جه األفراد إىل أقسام اإلدارة املختلفة ويساهم كما أن قواعد االختصاص حتقق مصلحة األفراد من حيث أنه يسهل تو

يف حتديد املسؤولية الناجتة عن ممارسة اإلدارة لوظيفتها و يقصد باالختصاص القدرة على مباشرة عمل إداري معني أو 
حتديد حتديد جمموعة األعمال والتصرفات اليت يكون لإلدارة أن متارسها قانوناً وعلى وجه يعتد به ، و القاعدة أن يتم 

اختصاصات كل عضو إداري مبوجب القوانني واألنظمة وال جيوز جتاوز هذه االختصاصات و إال اعترب القرار الصادر 
 .من هذا العضو باطالً 

 لذلك ال جيوز لصاحب االختصاص أن يتفق مع األفراد على تعديل ،و قواعد االختصاص تتعلق بالنظام العام
 ويكون لصاحب ،لصادر خمالفاً هلذه القواعد يكون معيباً بعيب عدم االختصاص و إال فإن القرار ا،تلك القواعد

الشأن أن يطعن ذا العيب أمام القضاء اإلداري بدعوى اإللغاء وال يسقط الدفع ذا العيب بالدخول يف موضوع 
ياً لو مل يثريه طالب  وعلى القاضي أن حيكم بعدم االختصاص تلقائ، وجيوز إبداؤه يف أي مرحلة من مراحلها،الدعوى
قواعد االختصاص من حيث : و القواعد القانونية املتعلقة باالختصاص ميكن حصرها بالعناصر اآلتية . اإللغاء 

 1.األشخاص، و من حيث املوضوع و من حيث املكان و من حيث الزمان 
 الشكــل : ثانيـاً 

دارة عن إرادا امللزمة لألفراد ، و األصل أن اإلدارة  الشكل هو املظهر اخلارجي أو اإلجراءات اليت تعرب ا اإل
 ويف هذه احلالة جيب أن يتخذ ،غري ملزمة بأن تعرب عن إرادا بشكل معني إال إذا نص القانون على خالف ذلك

 أو استشارة جهة متخصصة ،القرار الشكلية املقررة لصدوره، كأن يشترط القانون ضرورة أن يكون القرار مكتوباً
ل إصداره أو تسبيبه إىل غري ذلك من أشكال أخرى و قد درج القضاء اإلداري على التمييز بني ما إذا كانت قب

املخالفة يف الشكل واإلجراءات قد تعلقت بالشروط اجلوهرية اليت متس مصاحل األفراد وبني ما إذا كانت املخالفة 
هم ويترتب البطالن بالنسبة للنوع األول دون النوع متعلقة بشروط غري جوهرية ال يترتب على إهدارها مساس مبصاحل

 2.الثاين 
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ال ميكن أن حنصر األشكال واإلجراءات اليت يترتب على  : األشكال اليت تؤثر يف مشروعية القرار اإلداري. 1
كل القرار خمالفتها بطالن القرار اإلداري إال أن املستقر يف الفقه والقضاء اإلداري أن أهم هذه الشكليات تتعلق بش

 واألشكال املقررة حلماية مصاحل املخاطبني بالقرار أو اليت ، وتسبيبه واإلجراءات التمهيدية السابقة على إصداره،ذاته 
 .تؤثر يف الضمانات املقرر لألفراد يف مواجهة اإلدارة 

نه ال يترتب البطالن على يف املستقر يف القضاء اإلداري أ : األشكال اليت ال تؤثر يف مشروعية القرار اإلداري. 2
كل خمالفة للشكليات دون النظر إىل طبيعة هذه املخالفة فقد أطرد القضاء على التمييز بني األشكال اجلوهرية 

 والتمييز بني أشكال اجلوهرية واألشكال ،واألشكال الثانوية أو غري اجلوهرية ورتب البطالن على األوىل دون الثانية
 وبصورة عامة يكون اإلجراء جوهرياً إذا ،رية تتقرر يف ضوء النصوص القانونية ورأي احملكمةغري اجلوهرية مسألة تقدي

 أما إذا صمت القانون فإن اإلجراء يعد ، أو إذا رتب البطالن كجزاء على خمالفته،وصفه القانون صراحة بذلك
إن جتاهله ال يعد عيباً يؤثر يف مشروعية  و بعكس ذلك فإنه يعد أجراء ثانوياُ و من مث ف،جوهرياً إذا كان له أثر حاسم

 و قد استقر القضاء اإلداري على أن اإلجراءات الثانوية واليت ال يترتب على خمالفتها بطالن القرار ،ذلك القرار
 أما النوع الثاين فيتعلق ،النوع األول يتمثل يف األشكال واإلجراءات املقررة ملصلحة اإلدارة : اإلداري على نوعني 

شكال واإلجراءات الثانوية اليت ال تؤثر يف مضمون القرار كإغفال اإلدارة ذكر النصوص القانونية اليت كانت باأل
 1.األساس يف إصداره 

 السبــب : ثالثاً 
 سبب القرار اإلداري هو احلالة الواقعية أو القانونية اليت تسبق القرار و تدفع اإلدارة إلصداره ، فالسبب عنصر 

 .ر القرار اي يربر لإلدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخلياً لدى من إصدخارجي موضوع
فاألصل أن اإلدارة غري ملزمة بتسبيب قراراا استناداً إىل قرينة املشروعية اليت تفترض أن قرارات اإلدارة تصدر بناًء 

اإلدارة عن هذا السبب من تلقاء ذاا فإنه على سبب مشروع و على صاحب الشأن إثبات العكس، أما إذا أفصحت 
 :جيب أن يكون صحيحاً وحقيقياً ، و قد استقر القضاء على ضرورة توفر شرطني يف سبب القرار اإلداري 

 ويتفرع من هذا الشرط ضرورتان األوىل أن تكون ،أن يكون سبب القرار قائماً وموجوداً حىت تاريخ اختاذ القرار. 1
 و الثاين جيب أن يستمر وجودها ،و القانونية موجودة فعالً و إال كان القرار اإلداري معيباً يف سببهاحلالة الواقعية أ

حىت صدور القرار فإذا وجدت الظروف املوضوعية إلصدار القرار إال أا زالت قبل إصداره فإن القرار يكون معيباً يف 
 يكن موجوداً قبل إصدار القرار إال أنه حتقق بعد ذلك  كذلك ال يعتد بالسبب الذي مل،سببه وصدر يف هذه احلالة 

 .وأن جاز يكون مربراً لصدور قرار جديد 
 عندما حيدد املشرع أسباباً ، وتظهر أمهية هذا الشرط يف حالة السلطة املقيدة لإلدارة،أن يكون السبب مشروعاً. 2

 استندت اإلدارة يف إصدار قرارها إىل أسباب غري  فإذا،معينة جيب أن تستند إليها اإلدارة يف إلصدار بعض قراراا
 بل أن القضاء اإلداري درج على .تلك اليت حددها املشرع فإن قراراها يكون مستحقاً لإللغاء لعدم مشروعية سببه
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أنه حىت يف جمال السلطة التقديرية ال يكفي أن يكون السبب موجوداً بل جيب أن يكون صحيحاً ومربراً إلصدار 
اإلداري و قد تطورت رقابة القضاء على ركن السبب يف القرار اإلداري من الرقابة على الوجود املادي للوقائع القرار 

 :إىل رقابة الوصف القانوين هلا إىل أن وصلت إىل جمال املالئمة أو التناسب 
 فإذا تبني أن ، اإلداريهي أول درجات الرقابة القضائية على ركن السبب يف القرار:  الرقابة على وجود الوقائع /1

 أما إذا صدر ،القرار املطعون فيه ال يقوم على سبب يربره فأنه يكون جديراً باإللغاء النتفاء الواقعة اليت استند عليها
القرار باالستناد إىل سبب تبني أنه غري صحيح أو ومهي وظهر من أوراق الدعوى أن هناك أسباب أخرى صحيحة 

 .ى تلك األسباب نه ميكن محل القرار علاف
 هنا متتد الرقابة لتشمل الوصف القانوين للوقائع اليت استندت إليها اإلدارة يف إصدار : الرقابة على تكييف الوقائع /2

قرارها فإذا تبني أن اإلدارة أخطأت يف تكييفها القانوين هلذه الوقائع فأنه حيكم بإلغاء القرار اإلداري لوجود عيب يف 
إذا حتقق القاضي من وجود الوقائع املادية اليت استندت إليها اإلدارة يف إصدار قرارها يتنقل للبحث  مبعىن أنه ،سببه

 .فيما إذا كانت تلك الوقائع تؤدي منطقياً إىل القرار املتخذ 
 األصل أن ال متتد رقابة القضاء اإلداري لتشمل البحث يف مدى تناسب : الرقابة على مالئمة القرار للوقائع /3
 ألن تقدير أمهية الوقائع وخطورا مسألة تدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية ،لوقائع مع القرار الصادر بناًء عليهاا

 .لإلدارة 
إال أن القضاء اإلداري يف فرنسا و مصر أخذ يراقب املالئمة بني السبب والقرار املبين عليه السيما إذا كانت 

ة فيما يتعلق بالقرارات املتعلقة باحلريات العامة، مث امتدت الرقابة على املالئمة شرطاً من شروط املشروعية وخاص
 1.املالئمة لتشمل ميدان القرارات التأديبية 

 احملـل : رابعاً 
يقصد مبحل القرار اإلداري األثر القانوين احلال و املباشر الذي حيدثه القرار مباشرة سواء بإنشاء مركز قانوين أو 

 فإذا كان القرار معيباً يف فحواه أو ،و جيب أن يكون حمل القرار ممكناً وجائزاً من الناحية القانونيةتعديله أو إائه، 
مضمونه بأن كان األثر القانوين املترتب على القرار غري جائز أو خمالف للقانون أياً كان مصدره دستورياً أو تشريعياً 

 2.ذه احلاالت يكون غري مشروع ويكون القرار بالتايل باطالً  ففي ه،أو الئحياً أو عرفاً أو مبادئ عامة للقانون
 الغاية : خامسـاً 

 والغاية عنصر نفسي داخلي لدى ،يقصد بالغاية من القرار اإلداري اهلدف الذي يسعى هذا القرار إىل حتقيقه
 ، الذي مت تعيينه فيه فاهلدف من إصدار قرار بتعيني موظف هو لتحقيق استمرار سري العمل يف املرفق،مصدر القرار

 ، والصحة العامة،واهلدف من إصدار قرارات الضبط اإلداري هو محاية النظام العام بعناصره الثالث السكينة العامة
 :واألمن العام، و ميكن حتديد الغاية من القرار اإلداري وفقاً لثالثة اعتبارات 
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 استهداف املصلحة العامة. 1
 احترم قاعدة ختصيص األهداف. 2
 احترام اإلجراءات املقررة. 3

 تصنيف القرارات اإلدارية: املطلب الثالث
تنقسم القرارات اإلدارية إىل أنواع متعددة حسب الزاوية اليت ينظر منها إىل القرار أو حسب األساس الذي يقوم 

ارات منشئة عليه التقسيم، فمن حيث التكوين توجد قرارات بسيطة وأخرى مركبة ومن حيث أثرها تقسم إىل قر
وقرارات كاشفة ومن زاوية رقابة القضاء توجد قرارات خاضعة لرقابة القضاء وقرارات ال ختضع لرقابة القضاء ويف 
حيث نفاذها يف مواجهة األفراد تقسم إىل قرارات نافذة يف حق األفراد وأخرى غري نافذة يف حقهم وأخرياً من حيث 

 .ية وأخرى تنظيميةمدى القرارات وعموميتها توجد قرارات فرد
 )قرارات بسيطة وقرارات مركبة (القرارات اإلدارية من حيث التكوين : أوال 

تنقسم القرارات اإلدارية من هذه اجلهة إىل قسمني األول القرارات البسيطة أو املستقلة وهي تلك القرارات اليت 
 قانوين أخر كالقرار الصادر بتعني موظف أو تتميز بكيان مستقل وتستند إيل عملية قانونية واحده غري مرتبطة بعمل

 .ترقيته أو نقلة وهي الصورة األكثر شيوعاً يف القرارات اإلداري 
أما النوع أو القسم الثاين فيسمى بالقرارات املركبة وهي تلك القرارات اليت تدخل يف عملية قانونية مركبة تتم 

منفعة العامة وقرار إرساء املزاد أو أجراء املناقصة يف العقود من عدة مراحل ومن هذه القرارات قرار نزع امللكية لل
اإلدارية فالقرار اإلداري الصادر برتع امللكية للمنفعة العامة تصاحبه أعمال إدارية أخرى قد تكون سابقة أو معاصرة 

 أعداد كشوف احلصر أو الحقه له وتتم على مراحل متعددة تبدأ بتقرير املنفعة العامة للعقار موضوع نزع امللكية مث
 .هلا وأخرياً صدور قرار نقل امللكية أو تقرير املنفعة العامة 

تظهر أمهية هذا التقسيم يف أن القرارات البسيطة ميكن الطعن فيها باإللغاء باعتبارها قرارات إدارية ائيه أما يف 
ة اليت تتطلب تصديق جهات إدارية أخرى وال حالة القرارات املركبة فال جيوز الطعن بالقرارات التمهيدية أو التحضريي

ميكن الطعن باإللغاء إال بالقرار اإلداري النهائي نتاج العملية املركبة و مع ذلك فقد مسح القضاء اإلداري بفصل القرار 
اإلداري الذي يساهم يف عملية مركبة وفق ما يسمي باألعمال القابلة لالنفصال وقبل الطعن فيها بصفة مستقلة 

 .روط معينة وبش
فقد استقر القضاء اإلداري يف فرنسا على أن القرارات اإلدارية السابقة على أبرام العقد أو املمهدة النعقاده مثل 
قرارات جلان فحص العطاءات وجلان البث يف العطاءات وقرار استبعاد احد املتقدمني وقرار إرساء املزايدة أو إلغائها 

عقد جيوز الطعن ا بدعوى اإللغاء ومسحت نظرية األعمال اإلدارية املنفصلة ملن له هي قرارات إدارية مستقلة عن ال
مصلحة من الغري أن يطعن باإللغاء يف هذه القرارات أما املتعاقدون فليس هلم أن يطعنوا يف هذه القرارات إال أمام 

 1.قاضي العقد وعلى أساس دعوى القضاء الكامل 
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 )قرارات منشئة وقرارات كاشفة ( حيث آثارها القرارات اإلدارية من: ثانيا 
قرارات منشئة وهي القرارات اليت يترتب عليها : ميكن تقسيم القرار اإلدارية من حيث طبيعة آثارها إىل قسمني 

 كالقرار الصادر بتعيني ،أنشاء مراكز قانونية جديدة أو أحداث تغيري يف املراكز القانونية القائمة تعديالً أو إلغاء
 .ظف عام أو فصله أو معاقبتهمو

أما القسم الثاين من القرارات فيسمى بالقرارات الكاشفة ويقصد ا القرارات اليت ال حتدث مركزاً قانونياً 
 مثل القرار الصادر بفصل موظف لصدور ،جديداً وإمنا تقرر حالة موجودة أو تكشف عن مركز قانوين قائم مسبقاً

وبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة بالشرف أو القرار الذي يتضمن تأكيد أو تفسري قرار حكم ضده بعقوبة جنائية أو بعق
سابق دون أن يضيف إليه ، و يتبني من ذلك أن أثر القرارات الكشافة ينحصر يف إثبات وتقرير حالة موجودة من قبل 

 .وال يتعدى ذلك إىل أنشاء مراكز قانونية جديدة 
 :قرارات اإلدارية الكشافة والقرارات اإلدارية املنشئة يف أمرين و تبدو أمهية التفرقة بني ال

أن القرارات املنشئة ترتب آثارها منذ صدورها أما القرارات الكاشفة فترجع آثارها إىل التاريخ الذي ولدت فيه . 1
 ألن أثر ،رات اإلدارية إال أن ذلك ال يعترب إخالالً مببدأ عدم رجعية القرا،اآلثار القانونية اليت كشف عنها القرار

 .القرارات الكاشفة فوري إذ تكشف عن العمل القانوين املنشئ للمركز القانوين حمل القرار الكاشف 
 أما القرارات اإلدارية املنشئة فإن سحبها ،القرارات الكاشفة جيوز لإلدارة سحبها دون التقيد مبيعاد حمدد مطلقاً. 2

 1.يكون مقيد مبيعاد الطعن باإللغاء 
 )قرارات ختضع للرقابة وقرارات ال ختضع للرقابة (القرارات اإلدارية من حيث رقابة القضاء : ثالثا 

 ، إىل قرارات ختضع لرقابة القضاء وهذا هو األصل،تنقسم القرارات اإلدارية من زاوية خضوعها لرقابة القضاء
سيادة أو تلك اليت منعت التشريعات الطعن فيها أمام وقرارات ال ختضع لرقابة القضاء وهي القرارات املتعلقة بأعمال ال

 .القضاء 
 : القرارات اخلاضعة لرقابة القضاء -

تعد رقابة القضاء على أعمال اإلدارة أهم وأجدى صور الرقابة واألكثر ضماناً حلقوق األفراد وحريام ملا تتميز 
ن قوة وحجية تلزم اجلميع بتنفيذها و احترامها، واألصل به الرقابة القضائية من استقالل وما تتمتع به أحكام القضاء م

 ومن املستقر وجود نوعني من نظم ،أن ختضع مجيع القرارات اإلدارية النهائية لرقابة القضاء أعماالً ملبدأ املشروعية
 .دوج الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة األول يسمى القضاء املوحد ، أما الثاين فيسمى نظام القضاء املز

 يتمثل ،يف هذا النظام من القضاء تنحصر الرقابة القضائية يف نطاق ضيق من جانب القضاء: نظام القضاء املوحد . 1
يف التعويض عن األضرار اليت قد تنتج من جراء تطبيق القرارات اإلدارية، ويسود هذا النظام يف إنكلترا والواليات 

مقتضاه أن ختتص جهة قضائية واحدة بالنظر يف مجيع املنازعات اليت تنشأ املتحدة األمريكية وبعض الدول األخرى ، و
بني األفراد أنفسهم أو بينهم وبني اإلدارة أو بني اهليئات اإلدارية نفسها ، و هذا النظام يتميز بأنه أكثر اتفاقاً مع مبدأ 
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 مبنح اإلدارة أي امتيازات يف مواجهة املشروعة إذ خيضع األفراد واإلدارة إىل قضاء واحد وقانون واحد مما ال يسمح
األفراد ، باإلضافة إىل اليسر يف إجراءات التقاضي إذا ما قورنت بأسلوب توزيع االختصاصات القضائية بني القضاء 

 .العادي واإلداري يف نظام القضاء املزدوج 
لإلدارة بتوجيهه األوامر ومع ذلك فقد وجه النقد إىل هذا النظام من حيث أنه يقضي على االستقالل الواجب 

 وال خيفي ما هلذا ، مما يدفع اإلدارة إىل استصدار التشريعات اليت متنع الطعن يف قراراا،إليها مبا يعيق أدائها ألعماهلا
 و من جانب آخر يؤدي هذا النظام إىل تقرير مبدأ املسؤولية الشخصية للموظفني ،من أضرار حبقوق األفراد وحريام

 . إىل اخلشية من أداء عملهم بالوجه املطلوب خوفاً من املساءلة مما يدفعهم
 يقوم هذا النظام على أساس وجود جهتني قضائيتني مستقلتني، جهة القضاء العادي :نظام القضاء املزدوج . 2

وختتص بالفصل يف املنازعات اليت تنشأ بني األفراد أو بينهم وبني اإلدارة عندما تتصرف كشخص من أشخاص 
لقانون اخلاص، ويطبق القضاء على هذا الرتاع أحكام القانون اخلاص، و جهة القضاء اإلداري ختتص بالفصل يف ا

املنازعات اليت تنشأ بني األفراد واإلدارة عندما تظهر األخرية بصفتها صاحبة السلطة وتتمتع بامتيازات ال يتمتع ا 
 القانون العام ، و وفقاً هلذا النظام ختضع مجيع القرارات اإلدارية األفراد ويطبق القضاء اإلداري على املنازعة قواعد

لرقابة القضاء اإلداري إلغاًء وتعويضاً ، إال يف استثناءات معينة تتعلق بأعمال السيادة والقرارات اليت حصنها املشرع 
 1.من رقابة القضاء 

 : القرارات غري خاضعة لرقابة القضاء -
ال ختضع لرقابة القضاء تتمثل يف صنفني األول يتعلق بأعمال السيادة أو األعمال القرارات اإلدارية اليت 

 .احلكومية، أما الثاين فيشمل القرارات اإلدارية اليت حيصنها املشرع من رقابة القضاء العتبارات خاصة 
 )نافذة قرارات نافذة وقرارات غري (القرارات اإلدارية من حيث نفاذها يف مواجهة األفراد : رابعا 

تنقسم القرارات اإلدارية من حيث أثرها بالنسبة لألفراد إىل قرارات ملزمة لألفراد ونافذة حبقهم ،وعليهم 
احترامها و إذا قصروا يف ذلك اجربوا على التنفيذ، وهذا األصل يف القرارات اإلدارية و قرارات إدارية يقتصر أثرها 

نها املنشورات والتعليمات على اختالف أنواعها وتعليمات شارحة،أو على اإلدارة و تسمي اإلجراءات الداخلية و م
آمره أو ناصحه أو مقرره ومؤكده و هذا النوع من القرارات غري نافذ يف حق األفراد وغري ملزم هلم ،وال حيتج ا 

 بأاادية معللني ذلك  املاألعمال من القضاء من أنكر على التعليمات صفتها القانونية وأعتربها من قبيل أنعليهم ، بل 
 بطريق غري إال موظفني وليس من الواجب على هؤالء إطاعتها وال ميكن إلزامهم ا إىل اإلدارينيموجهة من الرؤساء 

 عنها بطبيعة ينتج هذا القول ال ميكن االعتداد به الن خمالفة التعليمات أنمباشر عن طريق العقوبات التأديبية ، بيد 
 طابع العمل القانوين على التعليمات، إلضفاء هذا كاف أنساس باملركز الشخص للموظف ونعتقد احلال التهديد بامل

 ختاطب ألا وال ترتب أثار قانوين يف مواجهتهم لألفراد غري موجهه أا ما مييز هذا النوع من القرارات هو أن إال
 تكون موضوعا لدعوى أن التعليمات ال ميكن  الداخلية أواإلجراءات أناملوظفني فقط، و يترتب على هذا التقييم 
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 غري نافذة يف مواجهتهم،كما انه ال يقبل من املوظف الذي ألا الطعن باإللغاء ضدها اإلفراداإللغاء ،فال يقبل من 
 . يقع على عاتقه أطاعتها والعمل ا و إال تعرض للعقوبات التأديبية ألنهختاطبه هذه القرارات الطعن فيها باإللغاء 

  )فردية مية ،قراراتيالقرارات تنظ ( القرارات اإلدارية من حيث مداها أو عموميتها:خامسا
،وقرارات فردية ،ويعد هذا التقسيم من   قرارات تنظيمية أو لوائحإىل من حيث مداها اإلداريةتنقسم القرارات  

القانوين الذي خيضع له كل من القرارات من نتائج تتعلق بالنظام   ملا يترتب عليهاإلداريةأهم تقسيمات القرارات 
 1. الفردية التنظيمية والقرارات

 :  القرارات التنظيمية-أ
 الذين تنطبق األفراداليت حتتوي على قواعد عامة جمرد تسري على مجيع  القرارات التنظيمية هي تلك القرارات

 . اليت وردت يف القاعدة عليهم الشروط
 يف اتمع ،فهي األشخاص تنطبق على كافة أاتعين  التنظيمي ال يت يتضمنها القراروعمومية املراكز القانونية ال

 . بذوام  بصفام المعيننيمعينة يف اتمع  ختاطب فرد أو فئة
 اإلدارة أنه يصدر عن إال جانب التشريع العادي، إىلحقيقتها تشريع ثانوي يقوم  والقرارات التنظيمية هي يف

فذ الالئحة تنتس ريع ثانوي يطبق على كل من يستويف شروطا معينة تضعها القاعدة مسبقا والذلك فهو تش وعلى
  .من القانون  اقل ثباتاإا مع ،موضوعها بتطبيقها ،بل تظل قائمة لتطبق مستقبال

  خيتلفان يففإماقواعد عامة جمرده ،  يتضمنانأماوعلى الرغم من اشتراك الالئحة مع القانون من حيث 
 األحكام إيراد ،بينما يقتصر دور الالئحة على أساسيةعامة   يقرر مبادئأومضمون كل منهما فالقانون يضع 

التنظيمية أو   القرارات أما القانون يصدر بعد إقراره من السلطة التشريعية ،أن القانون كما إليها التفصيلية اليت يتعرض
 . اللوائح فتصدر عن السلطة التنفيذية

 : أمهاأنواع  عدةإىلللوائح وتتنوع ا
القانون موضع التنفيذ، وهي ختضع متاماً للقانون وتقيد   بغرض وضعاإلدارةوهي اليت تصدرها  : اللوائح التنفيذية-1

  . تعطل تنفيذهأو إليه تضف أوتعدل فيه  أنبه وتتبعه ، فال متلك 
 األمنافظة على النظام العام بعناصره املختلفة،  بقصد احملاإلدارةتصدرها  وهي تلك اللوائح اليت: لوائح الضبط  -2

 ألا وتقيد حريام األفراد  لتعلقها مباشرة حبياةاألمهية بالغة مهمةوهي  والصحة العامة والسكنية العامة،،  العام
  . ال العامة واملشروبات واحملاألغذيةلوائح املرور ومحاية  مثل  ونواهي و توقع العقوبات على خمالفيها،أوامرتتضمن 

 األموربعض   تنظيمإىل اللوائح املستقلة وهي اللوائح اليت تتعدى تنفيذ القوانني أيضاوتسمى  : اللوائح التنظيمية-3
 .  القانون فتقترب وظيفتها من التشريعإليهااليت مل يتطرق 
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التشريعية ملواجهة   أو السلطةوهي اللوائح اليت تصدرها السلطة التنفيذية يف غيبة الربملان : الضرورة حاللوائ -4
 ينظمها القانون أمور تنظم أنالتنفيذية من خالهلا  ظروف استثنائية عاجلة دد أمن الدولة وسالمتها، فتمتلك السلطة

 .قرارها على السلطة التشريعية يف اقرب فرصة ال  تعرض هذه القراراتأن وجيب أصال
 صدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية لتنظيم بعضالقرارات اليت ت  وهي:اللوائح التفويضية  -5

يف غيبة السلطة التشريعية أو  أصدرت يف نطاق التشريع ويكون هلذه القرارات قوة القانون سواء أصالاملسائل الداخلة 
  .1يف حالة انعقادها

  : القرارات الفردية-ب
بالذات أو أفراداً معيني بذوام  الت فردية تتصل بفرد معنيوهي القرارات اليت تنشئ مراكز قانونية خاصة حبا

  . مثل القرار الصادر بتعيني موظف عام أو ترقية عدد من املوظفني . وتستنفذ موضوعها مبجرد تطبيقها مرة واحدة
 بني القرارات التنظيمية أو اللوائح والقرارات الفردية فيما يلي ويظهر االختالف

تتضمن القرارات  بينما, فردية على فرد معني بالذات أو أفراد أو حاالت معينة بالذات القرارات ال تسري -1
دون أن يتم حتديد هؤالء األشخاص مقدماً  التنظيمية قواعد عامة جمردة تطبق على كل من تتوافر فيهم شروط معينة

 . بذوام أو أمسائهم
اإلدارية   يف حني يبدأ سريان القرارات،قاعدة عامةالفردي من تاريخ إعالن صاحب الشأن به ك يسري القرار -2

  .التنظيمية من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية
حبقوق  يف تعديل القرارات التنظيمية أو إلغائها أو سحبها دون أن يكون ألحد احلق بالتمسك متلك اإلدارة احلق -3

وإلغائها أو تعديلها للقرارات اإلدارية  ارة يف سحبها يف حني ختضع اإلد، على اعتبار أا تنظم قواعد عامة،مكتسبة
 . الفردية لشروط معينة حددها القانون

 يف حني خيتص القضاء ،القوانني  كما هو احلال يف تفسري،ختتص احملاكم العادية يف تفسري القرارات التنظيمية -4
  2. اإلداري بتفسري القرارات اإلدارية الفردية
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   تنفيذ القرارات اإلدارية: املبحث الثالث
سالمة قراراا  بامتيازات وسلطات استثنائية يف تنفيذ قراراا، منها قرينة املشروعية، اليت تفترض تتمتع اإلدارة

وقابليته للتنفيذ، وهو ما جيعل اإلدارة يف مركز املدعى  اإلدارية حىت يثبت العكس ، ومتتع قراراا بقوة الشيء املقرر
  .األفراد احترام القرارات الصادرة عنها ستمرار ، ويفرض علىعليها با

اليت  قراراا اإلدارية بامتياز التنفيذ املباشر الذي يتيح هلا تنفيذ القرارات اإلدارية كما تتمتع اإلدارة يف جمال تنفيذ
 .تصدرها بنفسها
  مفهوم التنفيذ املباشر : املطلب األول

عند امتناع   االستثنائية اليت متلكها اإلدارة يف تنفيذ قراراا بنفسها تنفيذاً جربياًالسلطة يقصد بالتنفيذ املباشر
على أساس افتراض أن كل ما تصدره  األفراد عن تنفيذها اختيارياً دون اللجوء إىل القضاء ، وتقوم هذه السلطة

رينة املشروعية اليت تعفى اإلدارة من أن يثبت العكس لوجود ق اإلدارة من قرارات يعد صحيحاً ومطابقاً للقانون إىل
 . ومن مث ال يقبل من أحد االمتناع عن تنفيذها ملطابقتها للقانون ، إثبات صحة قراراا

اإلداري وهي عنصر  التمييز بني نفاذ القرار اإلداري وتنفيذه فالنفاذ يتعلق باآلثار القانونية للقرار وهنا جيب
يف الواقع وإخراجه إىل حيز العمل وحتويله إىل واقع  يكون تنفيذ القرار بإظهار آثارهداخلي يف القرار اإلداري، يف حني 

 .اختاذه مطبق يؤدي إىل حتقيق اهلدف من
النفاذ وال تتطلب إجراءاً تنفيذياً خارجياً  ومن مث فهناك من القرارات اإلدارية ما يكفي فيها القوة التنفيذية أو

  . موظف عام، أو قرارات اإلدارة اليت تنفذ طوعية من األفراد املخاطبني ا ذار علىكقرار اإلدارة بتوقيع عقوبة اإلن
وحيث أن طريق التنفيذ  ، إذا تعنت األفراد يف تنفيذ قرارات اإلدارة فإن األمر يستدعي التنفيذ املادي للقرار أما

لتنفيذ إذا مل يقبل األفراد بتنفيذ القرار للحصول على حكم با اللجوء إىل القضاء املباشر هو طريق استثنائي فإنه يتم
 . طريق استخدام الدعوى اجلنائية أو الدعوى املدنية اختيارياً ويتم ذلك عن

 سلطة عامة قائمة على محاية املصلحة العامة وحتقيق مصاحل األفراد وضمان سري املرافق غري أن اإلدارة باعتبارها

إذا رفض األفراد تنفيذها اختياراً دون   احلق يف أن تنفيذ قراراا بالقوة اجلربيةالعامة بانتظام واطراد ، أتاح هلا املشرع
 1.حاجة إىل أذن من القضاء

 حاالت التنفيذ املباشر : املطلب الثاين
 :ال تلجأ إىل استخدامه إال يف حاالت معينة هي ألن التنفيذ املباشر يعد وسيلة استثنائية فإن اإلدارة

من  خيول املشرع اإلدارة سلطة تنفيذ قراراا تنفيذاً جربياً دون احلاجة إىل أذن سابق قد: شرع النص من جانب امل-1
املزايا املالية اليت يستحقها  القضاء ، مثال ذلك حجز اإلدارة على املرتب والعالوات واملعاشات واملكافآت وسائر

 . املوظف يف حدود معينه
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لتنفيذ القرار  إذا مل يكن لإلدارة وسيلة قانونية تلجأ إليها:  القرار اإلداري قانونية أخرى لتنفيذ عدم وجود وسيلة-2
  .على ذلك اإلداري، كان هلا أن تنفذه جربياً لتكفل احترامه ولو مل ينص القانون

امتناعهم عن تنفيذ القرار اإلداري ، فإنه مينع  فإذا نص املشرع على جزاءات جنائية تترتب على األفراد يف حالة
 .املباشر على اإلدارة استعمال سلطة التنفيذ

وجود خطر يهدد النظام العام بعناصره الثالثة  جيوز لإلدارة أن تلجأ إىل التنفيذ املباشر يف حالة: حالة الضرورة -3
 نظراًالعامة ، حبيث يتعذر عليها مواجهة هذا اخلطر باستخدام الطرق العادية، و األمن العام و السكينة العامة و الصحة

حالة الضرورة ال تقوم إال بتوافر  خلطورة اللجوء إىل التنفيذ املباشر يف هذه احلالة فقد جرى القضاء والفقه على أن
 : شروط معينة ميكن إمجاهلا مبا يلي

 ؛ "األمن،الصحة ، السكينة"جسيم يهدد النظام العام بعناصره الثالثة  وجود خطر-أ
 ؛ القانونية العاديةهذا اخلطر بالوسائل   تعذر دفع-ب
 ؛الصاحل العام أن يكون هدف اإلدارة من تصرفها حتقيق-ج
 1. أن يكون تصرف اإلدارة يف احلدود اليت تقتضيها الضرورة-د
  شروط تطبيق التنفيذ املباشر : املطلب الثالث 

  :التنفيذ اجلربي يف احلاالت السابقة توافر الشروط اآلتية يشترط للجوء اإلدارة إىل
وجوب تنفيذ  املراد تنفيذه إىل نص تشريعي إذ أن الفكرة األساسية اليت تربر التنفيذ املباشر هي أن يستند القرار-1

 ؛قرار إداري صادر تنفيذاً للقانون القانون، ومن مث ال ميكن استعمال هذا األجراء إال لتنفيذ نص تشريعي أو
ألفراد ، ومن مث على اإلدارة أن تنذرهم بوجوب تنفيذ حكم بامتناع من جانب ا اصطدم تنفيذ القانون أو القرار-2

  ؛أو القرار طوعاً ، فإذا رفضوا جاز لإلدارة استعمال طريق التنفيذ املباشر القانون
أن تنصرف وتستعمل ما يتجاوز  جيب أن يقتصر التنفيذ املباشر على اإلجراءات الضرورية لتنفيذ القرار، دون-3

بالتنفيذ املباشر، فأا تتحمل ما قد ينشأ عن تنفيذ القرار من  دارة هذه الشروط، وتذرعتفإذا خالفت اإل، الضروري
يكون  ويعد إجراءاها اعتداء مادياً مع عدم املساس بالقرار اإلداري الذي من املمكن أن ، أضرار تلحق باألفراد

 2. مشروعاً يف ذاته
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 اية القرارات اإلدارية: املبحث الرابع
 اية القرارات اإلدارية بغري عمل اإلدارة:  األولباملطل

ينتهي القرار اإلداري اية ال دخل لإلدارة فيها أما بنهايتها الطبيعية، أو عن طريق القضاء حبكم قضائي ، وألن 
اسة احلالة األخرية تدخل ضمن موضوع رقابة القضاء على أعمال اإلدارة فأننا سنقصر البحث يف هذا اجلانب من الدر

 .على النهاية الطبيعية للقرار اإلداري 
 :1وتنتهي القرارات اإلدارية اية طبيعية مهما طالت مدة سرياا يف احلاالت التالية 

 تنفيذ القرار اإلداري : أوالً 
 ينتهي القرار اإلداري مبجرد تنفيذه أو استنفاذ الغرض منه ، كتنفيذ القرار بإبعاد أجنيب ، فإن القرار ينتهي

 .مبغادرة ذلك األجنيب البالد ، والقرار الصادر دم مرتل آيل للسقوط ينتهي دم ذلك البيت 
وقد تستدعي طبيعة بعض القرارات استمرارها ملدة طويلة من الزمن ، كالقرار الصادر بترخيص حمل ، فال ينتهي 

نشاطه ، إال إذا تدخلت اإلدارة وقامت بسحب القرار بإنشاء احملل ، بل يستمر ما دام املستفيد من الترخيص مزاوالً ل
 .الترخيص ملقتضيات املصلحة العامة أو ملخالفة املستفيد لشروط االستفادة منه 

 انتهاء املدة احملددة لسريان القرار : ثانياً 
مة قد حيدد املشرع مدة معينة لسريان القرار اإلداري يتوقف أثره بانتهائها ، كما يف حالة الترخيص باإلقا

ففي احلالتني ينتهي القرار بانتهاء املدة احملدد سلفاً لنفاذ الترخيص وجواز  األجنيب ملدة معينة، أو قرار منح جواز سفر،
 .السفر 
 زوال احلالة الواقعية أو القانونية اليت تعلق عليها استمرار نفاذ القرار اإلداري: ثالثاً 

ة ألنه يعمل يف جهة أو مصلحة حكومية فإذا انتهت خدمته يف كما لو منحت اإلدارة األجنيب الترخيص باإلقام
 . هذه اجلهة انتهى معها الترخيص له باإلقامة 

 استحالة تنفيذ القرار : رابعاً 
كالقرار الصادر بترخيص مزاولة مهنة معينة ، مث يتوىف املستفيد من الرخصة أو القرار الصادر بتعيني موظف 

 .يني يتوىف قبل تنفيذه لقرار التع
فاألصل يف هذه األحوال أن يرتبط مصري القرار مبصري من صدر لصاحلهم إال يف بعض احلاالت االستثنائية اليت 

 .تسمح بترتيب بعض آثار القرار على ورثة املستفيد 
 :حتقق الشرط الفاسخ الذي يعلق عليه القرار : خامساً 

وتكون آثاره نافذة ، غري أن حتقق الشرط الفاسخ قد يصدر القرار معلقاً على شرط فاسخ ، وهو قرار كامل 
 . يؤدي إىل زوال القرار من تاريخ صدروه وليس من تاريخ حتقق الشرط 
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كما يف قرار التعيني فهو قرار فردي مقترن بشرط فاسخ يتمثل يف رفض صاحب الشأن فإذا مل يتحقق الرفض 
يني زالت آثار القرار بأثر رجعي من تاريخ صدوره وليس من استمر القرار صحيحاً ومنتجاً آلثاره ، أما إذا رفض التع

 .تاريخ حتقق الشرط 
 اقتران القرار بأجل فاسخ : سادساً 

قد تقرن اإلدارة القرار اإلداري بأجل فاسخ ، فإذا حل هذا األجل زال القرار اإلداري من تاريخ حلول األجل 
 .ره بأثر رجعي يف تاريخ صدروه على خالف القرار املعلق على شرط فاسخ الذي تزول آثا

فالقرار يف هذه احلالة يكون نافذاً ومنتجاً آلثاره حىت يتحقق األجل الفاسخ ، ومن ذلك القرارات اإلدارية اليت 
 .حتدد عالقة املوظف بالدولة واليت تنتهي حكماً ببلوغ املوظف سن التقاعد 

 اهلالك املادي للشيء الذي يقوم عليه القرار : سابعاً 
كما لو صدر قرار بالترخيص ألحد األشخاص باستعمال جزء من املال العام ، فينتهي القرار الك هذا اجلزء 

 .من املال العام ، أو فقده لصفة العمومية 
 تغري الظروف اليت دعت إىل إصدار القرار: ثامناً 

 .القانون ، إال إذا نص على غري ذلك القرار الصادر تنفيذاً لقانون معني من الطبيعي أن ينتهي بزوال أو إلغاء 
 اية القرارات اإلدارية بعمل من جانب اإلدارة:  الثايناملطلب

 .اإللغاء والسحب : قد ينتهي القرار اإلداري نتيجة لتصرف من جانب اإلدارة و يتم ذلك بوسيلتني 
 اإللغـاءبواسطة اية القرارات اإلدارية : أوالً 

دارية وتغريها يؤدي إىل ضرورة تطور القرارات اإلدارية وتغريها يف كل وقت ، لتساير ن سرعة تطور احلياة اإلإ
 . هذا التطور وجتاوب مع ألوضاع املتغرية 

 .لذلك تلجأ اإلدارة يف كثري من األحيان إىل وضع حد لتطبيق قراراا غري املناسبة ، وفق ما يسمى اإللغاء 
ين الذي يصدر عن اإلدارة متضمناً إاء أثر القرار اإلداري بالنسبة للمستقبل مع واإللغاء ذا املعىن هو العمل القانو

 .ترك آثاره اليت رتبها منذ حلظة صدوره وحىت إلغاءه
واألصل أن يتم اإللغاء بقرار صادر من السلطة اليت أصدرت القرار أألصلي أو السلطة الرئاسية هلا ، ما مل ينص 

ا احلق ، ومن الضروري أيضاً أن يتخذ قرار اإللغاء نفس شكل وإجراءات صدور املشرع على منح سلطة أخرى هذ
 . القرار األصلي ، فإذا كان األخري كتابياً جيب أن يكون قرار اإللغاء كتابياً أيضاً 
 .وخيتلف حق اإلدارة يف إلغاء قراراا اإلدارية باختالف قراراا تنظيمية أو فردية 

 :رية التنظيمية  إلغاء القرارات اإلدا-1
ملا كانت القرارات التنظيمية تنشئ مراكز عامة ال ذاتية ، فإن اإلدارة متلك يف كل وقت أن تعدهلا أو تلغيها أو 

 1.تستبدل ا غريها وفقاً ملقتضيات الصاحل العام ، وليس ألحد أن حيتج بوجود حق مكتسب 
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 فإن ذلك ال يعين عدم إلزامية القواعد التنظيمية ، فهذه وإذا كان إلغاء القرارات التنظيمية يتم ذه املرونة ،
القواعد ملزمة لكل السلطات العامة يف الدولة مبا فيها السلطة اليت أصدرا ، وان اخلروج على أحكامها يف التطبيقات 

 .الفردية غري جائز إال إذا تقرر ذلك يف القاعدة التنظيمية ذاا 
اء القرار التنظيمي أو تعديله بقرار تنظيمي مماثل ، وأن تظل القرارات الفردية ومن ناحية أخرى جيب أن يتم إلغ

 .اليت اختذت بالتطبيق للقرار امللغي نافذة ومنتجة آلثارها 
 : إلغاء القرارات اإلدارية الفردية -2

 .ولد حقوقاً تلزم التفرقة يف هذا اال بني القرارات الفردية اليت ترتب حقوقاً لألفراد وتلك اليت ال ت
 : القرارات اليت ترتب حقوقاً لألفراد -أ

األصل أن القرارات اإلدارية الفردية إذا ما صدرت سليمة مستوفية للشروط اليت يتطلبها القانون وترتب عليها 
 .حق شخصي أو مركز خاص ، فإن اإلدارة ال متلك املساس ا إال يف احلاالت اليت جيربها القانون 

ن احترام املراكز اخلاصة اليت تنشأ عن القرارات اإلدارية الفردية ، يعترب مثله يف ذلك مثل مبدأ ويقرر القفه أ
 .املشروعية من أسس الدولة القانونية 

إال أن هذا ألصل ال جيري على إطالقه، فاإلدارة متلك أحياناً أن تلغي قراراً ترتيب عليه حقوق مكتسبة ، ومن 
خص يف وظيفة عامة فهذا القرار ون أكسب هذا الشخص حقاً يف تقلده الوظيفة العامة ، ذلك القرار الصادر بتعيني ش

 .فإن اإلدارة تستطيع فصل املوظف يف حالة ارتكابه خطأ يربر هذا اجلزاء 
هذا إذا كان القرار الفردي سليماً ، أما إذا القرار الفردي املنشئ حلقوق مكتسبة غري سليم ، فإن اإلدارة متلك 

 .غيه أو تعدل فيه وإلغائها له ميثل جزاء لعدم مشروعيتهأن تل
إال أن اإلدارة ال تستطيع أن جتري هذا اإللغاء أو التعديل يف أي وقت ، فقد استقرت أحكام القضاء على أن 

قبول القرار اإلداري غري املشروع يتحصن ضد رقابة اإللغاء القضائية بفوات مدة الطعن احملددة قانوناً ، وليس من امل
أن يباح لإلدارة ما ال يباح للقضاء ، مما يتعني معه حرمان اإلدارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن اعتباراً من تاريخ 

 1.صدوره 
 : القرارات اإلدارية اليت ال ترتب حقوقاً لألفراد-ب

ها، وقد استقر الفقه على عدة أنواع القرارات اإلدارية اليت ال ترتب حقوقاً لألفراد ، تستطيع اإلدارة إلغائها أو تعديل
 :منها 

 وهي القرارات اليت ال تنشئ حقوقاً باملعىن القانوين لتعلقها بأوضاع مؤقتة ولو مل ينص على : القرارات الوقتية-
 .سرياا ملدة معينة ، ومن ذلك القرارات الصادرة بندب موظف عام أو مبنح تراخيص مؤقتة 
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لقرارات اليت ختول األفراد جمرد رخصة من اإلدارة ال تترتب عليها أي أثار قانونية أخرى  وهي ا: القرارات الوالئية-
مثل منح أحد املوظفني أجازة مرضية يف غري احلاالت اليت حيتمها القانون، فهذا القرار ال ميكن اعتباره حقاً مكتسباً 

 .وبالتايل متلك اإلدارة إلغاؤه يف أي وقت 
قرار السليب هو ذلك القرار الذي ال يصدر يف شكل اإلفصاح الصريح عن إرادة جهة اإلدارة  ال: القرارات السلبية-

بإنشاء املركز القانوين أو تعديله أو إائه ، بل تتخذ اإلدارة موقفاً سلبياً من التصرف يف أمر كان الواجب على اإلدارة 
ن اإلفصاح عن أرادا بشكل صريح يعد مبثابة قرار أن تتخذ أجراًء فيه طبقاً للقانون واللوائح ، فسكوت اإلدارة ع

سليب بالرفض ، وهذا القرار ال يرتب حقوقاً أو مزايا لألفراد وجيوز إلغاؤه يف أي وقت ، مثل قرار اإلدارة برفض منح 
 .رخصة ألحد األفراد ملزاولة مهنة معينة 

صد اإلعداد إلصدار قرار معني ، مثل قرار اإلدارة  وهي القرارات التمهيدية اليت تصدر بق: القرارات غري التنفيذية-
 .بإيقاف موظف عن عمله بقصد أحالته إىل احملاكمة التأديبية ، والقرارات اليت حتتاج إىل تصديق من السلطة الرآسية

 1.عني فهذه القرارات مجيعاً ميكن لإلدارة العدول عنها وإلغاؤها بالنسبة للمستقبل يف أي وقت ودون التقيد مبيعاد م
 السحب بواسطة اية القرارات اإلدارية : ثانيـاً 

يقصد بسحب القرارات اإلدارية إعدامها بأثر رجعي من تاريخ صدورها ، وكأن القرار مل يولد مطلقاً ومل 
 .يرتب أية آثار قانونية 

القانونية املترتبة على والسحب ذا املعىن كاإللغاء القضائي من حيث أثره ، إذ يترتب عليه إاء مجيع اآلثار 
القرارات اإلدارية اعتباراً من تاريخ صدورها ، وإذا كان من حق القضاء إلغاء القرارات اإلدارية املعيبة خالل مدة 
معينة هي مدة الطعن باإللغاء ، فإن املنطق حيتم أن تتمتع اإلدارة حبق سحب قراراا املعيبة خالل هذه املدة، توقياً 

 .ضي املطولة ، كما أن سحب اإلدارة قرارها املعيب أكرم هلا من إلغائه قضائياً إلجراءات التقا
 .ويف هذا اال جيب التمييز بني سحب القرارات اإلدارية املشروعة وسحب القرارات اإلدارية غري املشروعة 

 : سحب القرارات املشروعية-1
لقرارات اإلدارية املشروعة، محاية ملبدأ املشروعية القاعدة العامة املستقرة فقهاً وقضاًء أنه ال جيوز سحب ا

وضمان احلقوق املكتسبة لألفراد، سواء أكانت قرارات فردية أو تنظيمية مع أن األخرية ال تنشئ مراكز شخصية بل 
 .مراكز عامة أعماالً لالستقرار يف األوضاع القانونية وتطبيقاً ملبدأ عدم الرجعية القرارات اإلدارية 

القاعدة ال جتري على إطالقها ، فقد أجاز القضاء اإلداري سحب القرارات اإلدارية املشروعة يف حاالت غري أن 
  :2معينة من ذلك
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أجاز القضاء اإلداري يف مصر و فرنسا والعتبارات تتعلق بالعدالة :  القرارات اإلدارية اخلاصة بفصل املوظفني-أ
السحب على حقوق األفراد اليت قد اكتسبت ، كما لو مت تعيني سحب قرار فصل املوظف ، بشرط إال يؤثر قرارا 

 .موظف أخر لشغل الوظيفة اليت كان يقوم ا املوظف املفصول 
 إذا مل يترتب أي حقوق مكتسبة لألفراد عن القرار اإلداري ، فإن : القرارات اليت ال يتولد عنها حقوق لألفراد-ب

 بسحب قراراها بتوقيع اجلزاء التأدييب على أحد موظفيها لعدم تعلق هذا اإلدارة متلك أن تسحبه ، ومن ذلك قرارها
 .القرار حبق مكتسب لشخص آخر

وهنا تظهر مسألة القرارات اإلدارية التنظيمية فهي تنشئ مراكز قانونية عامة ، وبالتايل ال ترتب أي حقوق مكتسبة 
 ، إال أن هذا احلق مقيد بأن ال يرتب هذا القرار لألفراد وهذا يعىن أمكان سحب القرارات التنظيمية يف أي وقت

 .حقوقاً لألفراد ولو بطريق غري مباشر
 :سحـب القرارات اإلدارية غري املشروعة-2

القاعدة املستقرة يف القضاء اإلداري أنه جيوز لإلدارة أن تسحب قراراا غري املشروعة ، كجزاء لعدم مشروعيتها 
 .واحتراماً للقانون 
 القاعدة هو أن القرارات اإلدارية املخالفة ملبدأ املشروعية ال تنشأ حقوق مكتسبة لألفراد ومن مث وأساس هذه

 .جيوز إعدام آثارها بالنسبة للماضي واملستقبل 
وعلى ذلك جيب أن يكون القرار موضوع السحب غري مشروع بأن يكون معيباً بأحد عيوب القرار اإلداري ، 

 . القانون ، والسبب ، أو االحنراف بالسلطة الشكل واالختصاص ، وخمالفة
 .وقد يكون سحب القرار سحباً كلياً أو جزئياً إذا تعلق العيب يف جزء منه وكان القرار قابالً للتجزئة 

 هلا ما مل مينح املشرع هذا احلق لسلطة الرأسيةوالسلطة اليت متلك سحب القرار هي السلطة اليت أصدرته أو السلطة 
 1.أخرى 

 :ــدة احملددة للسحـب امل
يقضي مبدأ املشروعية احترام اإلدارة للقانون يف مجيع تصرفاا ، يف حني تتطلب املصلحة العامة استقرار احلقوق 
واملراكز القانونية القائمة ، وال بد للتوفيق بني األمرين ن يتم سحب القرارات اإلدارية املعيبة خالل مدة معينة يتحصن 

 .بعدها القرار 
ذلك فقد استقر القضاء على اشتراط أن يتم سحب القرارات اإلدارية الفردية خالل املدة اليت جيوز فيها الطعن ل

باإللغاء أمام القضاء ، أي خالل ستني يوماً من تاريخ صدورها حبيث إذا انقضى هذا امليعاد اكتسب القرار حصانة 
 .متنعه من أي إلغاء أو تعديل

 .دارية غري املشروعة فيجوز سحبها يف أي وقت حسبما تقتضيه املصلحة العامة أما بالنسبة للقرارات اإل
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إال أن قاعدة التقيد مبيعاد سحب القرارات اإلدارية الفردية املعيبة ترد عليها بعض االستثناءات تستطيع اإلدارة فيها أن 
  :1تسحب قراراا دون التقيد مبدة معينة متثل فيما يلي

  : القرار املنعدم-أ
القرار اإلداري املنعدم هو القرار املشوب بعيب جسيم جيرده من صفته اإلدارية وجيعله جمرد عمل مادي ، ال 
تتمتع مبا يتمتع به األعمال اإلدارية من محاية ، فال يتحصن مبضي املدة، وجيوز سحبه يف أي وقت، كما جيوز 

 .نعدم دون التقيد مبواعيد رفع دعوى اإللغاء لصاحب الشأن أن يلجأ إىل القضاء طالباً إلغاء القرار امل
وقد ذهب بعض الفقهاء إىل القول بأن سحب هذه القرارات ليس ضرورياً، ألن جهة اإلدارة ميكن أن تكتفي 
بتجاهلها بدون احلاجة إىل إعالن ذلك صراحة ، إال أا تقدم على ذلك رغبة منها يف أن توضح األمور لألفراد، 

 . تقييدها يف هذا اال مبيعاد معني لسحب قراراا املعدومة وعلى ذلك فال جيوز
ومن قبيل هذه القرارات صدور القرار من فرد عادي ال يتمتع بصفة املوظف أو من هيئة خاصة ال متت بصلة 

 . لإلدارة صاحبة االختصاص 
 : القرار اإلداري املبين على غش أو تدليس -ب

تدليس من املستفيد من القرار، فإن لإلدارة أن تسحب القرار دون   غش أوإذا صدر القرار اإلداري بناًء على
 احتياليةالتقيد مبدة السحب ألنه ال يوجد و احلال هذه ما يربر محاية املركز القانوين هلذا الشخص الذي استعمل طرقاً 

 .لغش يفسد كل شيء بنية تضليل اإلدارة ومحلها على إصدار القرار استناداً إىل القاعدة اليت تقرر أن ا
ولنكون أمام هذه احلالة البد من أن يستعمل املستفيد من القرار طرق احتيالية للتأثري على اإلدارة ،وأن تكون 
هذه الطرق هي اليت دفعت اإلدارة إىل إصدار القرار مثال ذلك قرار تعيني موظف على أساس تقدمي شهادات خربة 

 .مزورة 
 احلقيقة ، وقد يكون وإخفاءية اليت استخدمها املستفيد طرقاً مادية كافية للتضليل وقد تكون هذه الطرق االحتيال

عمالً سلبياً حمضاً يف صورة كتمان صاحب الشأن عمداً بعض املعلومات األساسية اليت جتهلها جهة اإلدارة، وال 
 صاحب الشأن ذه املعلومات تستطيع معرفتها عن طريق آخر ويؤثر جهلها ا تأثرياً جوهرياً يف إرادا مع علم

 .وبأمهيتها وخطرها 
 : القرارات اإلدارية املبينة على سلطة مقيدة -ج

القرارات اإلدارية اليت تصدر بناًء على سلطة مقيدة حبيث ال يترك املشرع لإلدارة حرية يف التقدير ، فإنه يكون 
 .د مبدة هلا أن ترجع يف قراراا كلما أخطأت يف تطبيق القانون دون تقي

ومثال القرارات اليت تصدر بناًء على اختصاص مقيد قرار اإلدارة بترقية موظف على أساس األقدمية، فإذا 
أخطأت اإلدارة يف مراعاة هذا الشرط وأصدرت قرارها متخطية املوظف املستحق إىل املوظف أحدث ، جاز هلا أن 

 .تسحب قرار الترقية دون التقيد مبدة معينة 
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 من ذلك إذا مارست اإلدارة اختصاصاً تقديرياً ، فإنه ال جيوز هلا أن ترجع يف قرارها املعيب إال وعلى العكس
 .خالل املدة احملدد للطعن باإللغاء 

 : القرارات اإلدارية اليت مل تنشر أو مل تعلن -د
دوره يف حني ال يسري من املستقر فقهاً وقضاًء أن القرار اإلداري يكون نافذاً يف مواجهة اإلدارة من تاريخ ص

 .يف مواجهة األفراد إال بعلمهم به بالطرق املقررة قانوناً
وبناًء على ذلك فإن جلهة اإلدارة أن تسحب قراراا اإلدارية اليت مل تنشر أو مل تعلن يف أي وقت ومن باب 

 . أوىل أن يتم ذلك يف شأن القرارات اإلدارية املعيبة اليت مل تعلن أو تنشر
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 العقد اإلداري: الفصل التاسع
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حنن نعلم أن اإلدارة مثقلة باألعباء واملهام وهلذا فإا تستعمل أدوات ملمارسة مهامها وللتكفل بأعبائها، والعمل 
 .ي التعاقدي هو أداة من هاته األدوات للنشاط اإلدارياإلدار

فاإلدارة ونظرا لعدم متكنها من تسيري مرافقها العامة وتلبية احلاجات العامة لوحدها فإا تستعني بأشخاص 
خاضعني للقانون اخلاص ومل جتد اإلدارة هنا إال أسلوب التعاقد كي تستطيع إدارة الشؤون وتلبية احلاجات العامة، 
وبالتايل فاملتعاقد معها يفترض عليه التزام تسيري املصلحة العامة سواء بإنشاء املرافق أو تقدمي اخلدمات أو إشباع 

 ...احلاجات
هنا جلأ املشرع إىل تنظيم أحكام بعض العقود اليت تربمها اإلدارة مبوجب قوانني، واعتربها عقودا إدارية بإرادته، 

الصفقات العمومية وكذا بعض النصوص املتفرقة يف القانون اليت تسعى لتنظيم العقود كالعقود اليت تربم وفق قانون 
 .األخرى لإلدارة

إال أا ليست كافية لتكييف مجيع العقود اليت تربمها اإلدارة، فاإلدارة قد تربم ومىت شاءت عقودا غري منظمة 
دارية خاضعة للقانون العام، أم عقود خاصة بأحكام القانون ذلك جيعل من الصعب حتديد طابعها إن كانت عقود إ

 .بل مىت يكون هذا العقد إداري ؟...خاضعة للقانون اخلاص فاإلشكالية ليست بإبرام اإلدارة لعقد ما 
 )اجلانب النظري(نظرية العقد اإلداري فقها : املبحث األول

جابة عن التساؤل املتعلق بالعقود اليت إن إشكالية حتديد الطابع اإلداري للعقد الذي تربمه اإلدارة نعود إىل اإل
 .تربمها هاته األخرية فهل هي من عقود القانون العام أم من عقود القانون اخلاص؟

هاته اإلشكالية تعرض علينا كل من الفقه املقارن والفقه اجلزائري، هذا ما يدعونا إىل التطرق أوال إىل مفهوم 
 .ثانيا إىل مفهوم األعمال التعاقدية يف اجلزائرياألعمال التعاقدية يف القانون املقارن، و

 مفهوم العمال التعاقدية يف القانون املقارن: املطلب األول
طبقا ملا ذكر سابقا فإن عدم متكن القانون من حكم خمتلف األعمال التعاقدية اليت تربمها اإلدارة، يبقى امللجأ 

 السباق لتكييف العالقات العقدية اإلدارية غري املنظمة بقانون الوحيد هو القضاء ولقد كان القضاء الفرنسي وال يزال
 . لتعريف العقد اإلداريمسبق وذلك من خالل وضع معايري

 )الطرف اإلداري(معيار السلطة العامة : الفرع األول
قا حسب أصحاب هذا املعيار الذي وضعه القضاء لتحديد طبيعة العقد، فإن اإلدارة إذا قامت بإبرام عقد انطال

أي تضع فيه امتيازاا وتكرسها يف بنود تعاقدية كأن تضع شرط إلغاء العقد بدون اللجوء إىل –من أعمال السلطة 
 فهنا يعد العد من طبيعة إدارية وخيضع -وغريها من االمتيازات...القضاء وقبل أوانه، والرقابة اإلدارية على العقد

 .للقانون العام
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 فهنا -)كالشراء والبيع(أي الوفاء حباجياا اخلاصة –ا انطالقا من أعمال التسيري يف حني إذا أبرمت اإلدارة عقد
 1.يعد العقد من طبيعة مدنية وخيضع للقانون اخلاص

إال أن معيار السلطة العامة مل ينجح يف حتديد طبيعة الكثري من العقود، خاصة وأن اإلدارة قد تقوم بأعمال 
اإلدارة تقوم بإجياد املرافق : د يف بعض العقود فأي وصف ينطبق هنا ومثال ذلك التسيري وأعمال السلطة يف آن واح

إجيار وينطبق عليه وصف عمل (العامة فهذا العمل التعاقدي ينطبق عليه وصف العامل العادي ألنه يهدف إىل الربح 
 .!السلطة ألن موضوع اإلجيار ما عام، فأي طابع يكتسي هذا العقد؟

رة وإن تعاقدت حتت ظل أعمال السلطة فهي تكرس امتيازاا يف العقد املربم وال يستطيع ناهيك على أن اإلدا
حبيث ال تصبح أمام اتفاق حر بني . املتعاقد معها مناقشة ما وضعته اإلدارة من امتيازات أو حىت التفاوض فيها

ملتعاقد مع اإلدارة، وهنا يصبح العقد املتعاقدين، وأصبح العقد هنا جمرد مظهر شكلي حمتواه قرار إداري فردي خياطب ا
أما عندما تربم اإلدارة العقد انطالقا من أعمال التسيري فشيء طبيعي أن يكون . يف نظر القضاء والفقه جمرد قرار إداري

، العقد مدنيا، وهذا ما جيعلنا نعترب العقد انطالقا من أعمال السلطة قرار إداري، وانطالقا من أعمال التسيري عقد مدين
 .!فمىت نكون أمام عقد إداري؟

 )املعيار الشكلي(معيار البند غري املألوف : الفرع الثاين
يرى أصحاب البند غري املألوف أن العقد الذي يتضمن شروطا غري مألوفة يف القانون اخلاص يعد عقدا إداريا، 

لعقد املدين، فالفسخ التلقائي للعقد وانطلق أصحاب هذا املعيار من فكرة التفريق بني بنود العقد اإلداري وبنود ا
والذي تقوم به اإلدارة انطالقا من إا وضعته شرطا يف العقد خيتلف وال يعد مألوفا عن الشروط التعاقدية يف القانون 

 2.املدين، لن العقد يف القانون املدين ال يعدل وال يلغى إال مبعرفة القضاء
 حتديد الطبيعة اإلدارية للتعاقدات اليت تقوم ا اإلدارة إال انه مل إن معيار الشرط غري املألوف ورغم جناحه يف

يسلم من االنتقادات املوجهة إليه من الفقه والذين يرونه غري منطقي ذلك لتطور التعاقدات املدنية وأصبحت حترر 
لذي انتشر يف االلتزامات إرادة األطراف املتعاقدة فلهما احلق يف اشتراط ما تشاء انطالقا من مبدأ سلطان اإلرادة ا

التعاقدية اليت تقوم ا اإلطراف املتعاقدة يف القانون املدين، وأصبحت الشروط غري املألوفة يف العقود املدنية مألوفة فهل 
 .ميكن أن نقول بأا عقود ذات طابع إداري؟
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 )املعيار املوضوعي(معيار املرفق العام : الفرع الثالث
فق العام وهي املدرسة اليت وضع أصحاا معيار املرفق العام كمعيار لتحديد الطبيعة اإلدارية إن تدخل مدرسة املر

 .للعقد الذي تربمه اإلدارة
فإذا ما قامت اإلدارة بعمل تعاقدي من أجل إنشاء أو تسيري أو تنفيذ مهمة مرفق عام فيكون العقد ذو طبيعة 

 .عام والختصاص القاضي اإلداريإدارية وهذا يعين أنه خيضع لقواعد القانون ال
إن موضوع العقد هو الذي يدخل إذن يف األمر، فنتساءل عما إذا كان هذا املوضوع يهدف إىل إنشاء أو تسيري 

 .أو تنفيذ مهمة مرفق عام فإذا كان اجلواب إجيابيا نستنتج أن العقد له طابع إداري
عام مل ينهزم إال عندما عانت مدرسة املرفق العام بسبب  فتعريف العقد اإلداري طبقا ملعيار املرفق الوبالتايل

 ب.أزمتها وذا املعيار يقاوم يف معاجلة العقود اإلدارية
غدارة :  عناصر أساسية وهي03النظر إىل املعايري السابقة أي بعد عدة سنني استقرت نظرية العقد اإلداري على 

 .ق عام وبشروط غري مألوفةتربم عقد من أجل إنشاء أو تسيري أو تنفيذ مهمة مرف
بالرغم من هذا يبقى الطابع التعاقدي لإلدارة غامضا، ذلك أن جل العقود تتضمن شروطا ليست تعاقدية بل 
تنظيمية، حيث وإن تضمن العقد شروطا تنظيمية وتعاقدية فال ميكن اجلزم بطبيعته التعاقدية اخلالصة ألنه يف النهاية 

 1.ذا ما يفسر صعوبة حتديد تعريف العقوديصبح عمال تعاقديا خمتلطا، وه
 مفهوم األعمال التعاقدية يف القانون اجلزائري:املطلب الثاين

ختتلف نظرية العقد اإلداري يف اجلزائر اختالفا جذريا عن القانون املقارن، اعتبارا من املناخ القانوين اإلداري 
رت بشكل واضح يف التصرفات التعاقدية لإلدارة الذي يتسم بازدواجية القضاء ووحدة القانون وهذه السمة أث

فإذا ما كانت التصرفات التعاقدية موضوعها عقد من عقود اإلدارة فيمكن أن نتساءل عن تطبيق القانون .اجلزائرية
 .!اخلاص يف عقود اإلدارة إذا ما إتضح أن طبيعتها إدارية؟

ناء معيار لتعريف العقد اإلداري يف اجلزائر، فقد لقد برز هذا التساؤل يف مؤلف الفقيه أمحد حميو وهو بصدد ب
تساءل عما ميكن أن يؤخذ من الصفقات العمومية واليت اعتربها منوذجا للعقد اإلداري تتفق مع توصيف عقود اإلدارة 

 .إذا كانت من عقود القانون اخلاص أو من عقود القانون العام
تاعب إىل القاضي اإلداري اجلزائري، فهو خمتص مبجرد توفر ولو أن األمر يف اجلزائر يبدو وسيطا وال جيلب امل

 ق إ م، فغن كانت القضية املطروحة أمامه أحد أطرافها شخص إداري متعاقد فإنه 07الطرف اإلداري حسب املادة 
يرى إن كان تعاقده قد أبرم وفق قانون الصفقات العمومية فإن كان كذلك فإنه يعتربه عقدا إداريا وإن مل يكن 

 .!ذلك فهذا هو اإلشكال؟ك
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فاألمر هنا يبدو خمجال أمام هذا الطرح وعسريا أمام القاضي اإلداري إذا مل يربم العقد وفق قانون الصفقات 
 .العمومية هذا ما جيعلنا نتساءل عن طبيعة هذا العقد يف ظل غياب االجتهاد القضائي اجلزائري

شكلة ما دامت العقود اليت تربمها اإلدارة دون أن تلجأ لقانون ومل يستطع الفقيه امحد حميو وال غريه حل هذه امل
الصفقات العمومية جمهولة الطبيعة وجمهولة االختصاص، لكن الفقيه امحد حميو أشار إىل أن مثل هذه احلاالت نادرة يف 

 1.احلياة التطبيقية
 نظرية العقد اإلداري من خالل الصفقات العمومية: الفرع األول

 وقد نصت املادة األوىل منه على 1967-06-01 للصفقات العمومية بأمر مؤرخ يف صدر أو قانون
الصفقات العمومية هي عقود خطية تربمها الدولة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسات العمومية اإلدارية، وهذا ما يشري 

م إال لتنفيذ املشاريع ذات النفع إىل األخذ بنفس أطراف الصفقات يف القانون املقارن، ألن الصفقة العمومية ال ترب
 .العام، وصاحب املشروع ال يكون إال طرفا إداريا

 املتضمن 250-02إال أن التعديل الذي ورد على أطراف الصفقات العمومية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
مية ذات الطابع  منه أضاف أطراف غري إداريني وهي املؤسسات العمو02تنظيم الصفقات العمومية يف نص املادة 

ويبدو من هذا التعديل أن الصفقات العمومية ضربت يف صميم ...الصناعي والتجاري واالقتصادي ومراكز البحث
 .إداريتها بعدما كانت تعترب منوذجا ومعيارا للعقود اإلدارية

عقد الصفقة كذلك لو متعنا يف مستوى عقد الصفقة العمومية يف اجلزائر ال جند له أي حمتوى تعاقدي وكلمة 
العمومية شكلية فقط، فكيف نستطيع إذا أن نسلم بان الصفقة العمومية تعد معيارا لتعريف العقد اإلداري يف اجلزائر؟ 
فإذا كانت الصفقة العمومية ال تربم مع املتعاقد إال بعد أن يستويف الشروط احملددة يف دفتر الشروط بصفة انفرادية من 

يفاوض وال يناقش يف عمليته التعاقدية بل إنه يف احلقيقة يتلقى قرار إداري عليه أن يرضى به اإلدارة، فهنا املتعاقد ال 
كي ترسو املناقصة عليه، فأي حمتوى تعاقدي هذا رغم أن العقد يفرض حرية يف التعاقد ولو كان من عقود اإلدارة، 

لشروط تعاقدية وأخرى تنظيمية، فاملفروض أن تكون دفاتر الشروط ذات طبيعة مزدوجة أي حتتوي نوعني من ا
يف حني جند دفتر الشروط املتعلق ...والشروط التنظيمية كنوعية اإلنتاج...كمدة اإلجناز، الثمن،: فالشروط التعاقدية

فكيف ميكن أن تبىن الصفقات العمومية على أرضية تنظيمية وليس على . بالصفقة العمومية يف اجلزائر كله تنظيمي؟
 2. النهاية جيب أن نسلم بطبيعتها التعاقديةأرضية تعاقدية ويف

على أن الصفقات العمومية عقود " اليت تنص 250-02 من املرسوم التنفيذي رقم 03إن النظر يف املادة 
 ..."مكتوبة يف مفهوم التشريع املعمول به

العقود اليت تربمها يؤدي بنا إىل القول أن " يف مفهوم التشريع املعمول به"حسب نص املادة وحتديا يف عبارة 
ختضع لنفس التشريع الساري على أي تعاقد، هذا ما جيعل منها عقودا خاضعة للقانون ) أو املصلحة املتعاقدة(اإلدارة 
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اخلاص وللشريعة العامة سواء قواعد القانون املدين أو التجاري، مما يؤكد على تدهور الطبيعة اإلدارية للصفقات 
 .العمومية

الصفقات العمومية مل تعد معيار يقتدى به لتعريف العقد اإلداري يف اجلزائر لألسباب اليت وخالصة القول أن 
 .ذكرت من قبل واليت حنصرها

  من خالل عقود االمتيازينظرية العقد اإلدار: الفرع الثاين
ىن للفقه بعد الفشل الذي ساد االجتاه املعتمد على نظرية العقد اإلداري من خالل الصفقات العمومية مل يتس

اجلزائري التجرؤ يف معاجلة العقود اإلدارية بدليل أن املؤلفات اليت تعرضت للعقد اإلداري منذ بداية الثمانينات يف 
 .اجلزائر اكتفت باإلشارة إىل الصفقات العمومية متجاهلة أن العقد اإلداري أمشل وما الصفقات العمومية إال نوع منها

 واعتماد النظام الدستوري القانوين 89منذ ميالد اجلمهورية الثانية يف دستور إن تغري دور الدولة اجلزائرية 
وتراجع دور اإلدارة املتعلق بتدخلها يف ااالت االقتصادية اليت تركت للسوق احلر، فقد عمدت اإلدارة يف اجلزائر 

بع اقتصادي وكل األشخاص إىل منح املرافق العامة عن طريق االمتياز الستغالهلا من قبل أشخاص عامة ذات طا
األخرى اخلاضعة للقانون اخلاص، وهذا ما يدل على تدخل أشخاص القانون اخلاص يف استغالل املرافق العامة مبوجب 

 .مشروع قانون املالية املقترح من احلكومة آنذاك
فقها وجعل ذلك ومت األخذ بأداة االمتياز كوسيلة قانونية ومربر شرعي لإلدارة حىت تكف يدها عن تسيري مرا

لصاحل األشخاص اخلاص، إال أن الدخول يف االمتياز حيتم على اإلدارة إبرام عقد مع الطرف الثاين، فتسمى اإلدارة 
السلطة ماحنة االمتياز ويسمى الطرف الثاين صاحب االمتياز وهذا هو عقد االمتياز وهو من العقود اإلدارية املنظمة 

 .بقانون وضعه املشرع سلفا
كقانون (ارة يف اجلزائر وهي ماحنة االمتياز ال تستطيع وحدها منح االمتياز إال عندما خيول هلا القانون ذلك فاإلد

 ).إخل...امتياز الطرق السريعة، امتياز املرافق الرياضية، امتياز استغالل احملروقات
كن أن يكون من األشخاص أما صاحب االمتياز فهو الطرف الثاين يف العقد اإلداري املمنوح له االمتياز ومي

 .اخلاصني
فعقد االمتياز يرتبط بني اثنني مها مانح االمتياز وصاحب االمتياز ملصلحة وهم املنتفعني أو املستفيدين من 
خدمات املرفق العام املمنح تسيريه عن طريق االمتياز والذين يعاملون كما لو مل متنح اإلدارة االمتياز حيث يستفيدون 

 .ن خدمات املرفق العامبتوزيع عادل م
إن ما سبق ذكره يعد حملة عن مفهوم االمتياز يف اجلزائر، هنا جلأ بعض من الفقه اجلزائري وعلى رأسهم بناجي 
شريف إىل حماولة إنقاذ تدهور نظرية العقد اإلداري يف اجلزائر من خالل االنتقال من معيار الصفقات العمومية إىل 

 . اإلداريمعيار االمتياز لتعريف العقد
فالفقه اجلزائري يف هذه املرحلة استخلص معيار تعريف العقد اإلداري من خالل الطرف األول مانح االمتياز 

 تتمثل يف تحبيث كشف الفقه على أن هذا الطرف ميلك امتيازات تستمر طيلة احلياة التعاقدية لالمتياز وهذه االمتيازا
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اء العقد وهي سلطات تتمتع ا اإلدارة وحدها لذلك مسيت بالسلطة ماحنة سلطة الرقابة والتعديل واختاذ العقوبات وإ
 .االمتياز، وهذه السلطات األربع تعد قواعد االمتياز

فإذا ظهر عقد حسب الفقه اجلزائري قامت به اإلدارة واحتكرت فيه هذه السلطات يسمى بعقد االمتياز كون 
ن القانون اخلاص، ولقد مت تعميم هذا املعيار على كل العقود هذه السلطات تشكل نظاما قانونيا غري مألوف ع

 .اإلدارية
فأي عقد يتمتع ذه السلطات احملتكرة من قبل اإلدارة يدخل يف عقود القانون العام وبالتايل فهو عقد إداري أما 

من قيام اإلدارة عقود اإلدارة األخرى واليت تغيب فيها هذه السلطات فهي عقود خاضعة للقانون اخلاص بالرغم 
 .بإبرامها

  ويسمى هذا املعيار اجلديد املأخوذ من عقود االمتياز مبعيار النظام القانوين غري املألوف
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 )التعليق على قرار) (اجلانب التطبيقي(نظرية العقد اإلداري قضاءاً : املبحث الثاين
 اجلانب الشكلي: املطلب األول

 قرارالتعريف بال: أوال
 80864 ملف رقم 1992-02-23قرار صادر عن الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا بتاريخ 

 أطراف الرتاع: ثانيا
 السيد مماس مربوك مهندس بإدارة األشغال العمومية ببجاية: املدعي

 السيد وايل والية جباية ومن معه: املدعى عليه
 وقائع الدعوى: ثالثا

اد املهندس مماس مربوك من سكن وظيفي ملوجب عقد مربم بينه وبني اإلدارة تعود وقائع الدعوى عندما استف
 . وذلك بصفته مهندس رئيس قسم اجلسور بدائرة تيشي1986-02-10األشغال العمومية بوالية جباية يف 

 ومبوجب مقرر مت وضع حد للمهام اليت ميارسها السيد مماس مربوك بصفته 1988-02-10غري أنه يف تاريخ 
 . بوالية جبايةDJEقسم اجلسور والطرق بدائرة تيشي والذي نقل لضرورة املصلحة إىل كتابة رئيس 

حيث أن اإلدارة طالبت السيد مماس مربوك مغادرة السكن الوظيفي حىت مينح للمستفيد اجلديد من املنصب 
 .الذي كان يشغله

جة أنه ما زال يعمل حلساب حيث أن السيد مماس مربوك رفض مغادرة السكن الوظيفي الذي منج له حل
اإلدارة، ومن مث قامت والية جباية ممثلة يف السيد الوايل برفع دعوى استعجاليه أمام الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء جباية 

 .قصد طرده من السكن الوظيفي
 اإلجراءات: رابعا
اس مربوك ورفع دعوى استعجالية أمام قام السيد وايل والية جباية بصنع عقد االمتياز املربم بني اإلدارة والسيد مم-1

 .الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء جباية من أجل طرده من السكن الوظيفي
 يقضي بطرد السيد مماس مربوك 1990-01-06صدر قرار استعجايل من الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء جباية يف -2

 .57 وكل الشاغلني بامسه من الشقة موضوع الرتاع والكائنة بتيسييت رقم
قام السيد مماس مربوك باالستئناف يف قرار الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء جباية وأودع عريضة لدى كتابة ضبط -3

 .1990-01-28احملكمة العليا بتاريخ 
 )حجج وزاعم كل طرق(اإلدعاءات : رابعا

يس قسم اجلسور هنا ادعى السيد مماس مربوك أنه وبالرغم من وضع حد ملهامه اليت كان ميارها بصفته رئ-
والطرق بدائرة تيشي إال انه ال يزال حتت خدمة إدارة األشغال العمومية ببجاية وأنه مل يتوقف إلطالقا عن ذلك، 
وطالب بعدم اختصاص الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء جباية لعدم توفر عنصر االستعجال واملنازعة اجلدية، كذلك 
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 ق إ م وانه مل يتوقف بتاتا عن متلك حيازة هذه الشقة 07مادة طالب بعدم اختصاصها من حيث الشكل طبقا لل
 . املتنازع عليها ومل حيدث أي شيء ميكن أن يسمى بالوظيفة اليت ميارسها دوما لدى هذه اإلدارة

مبعىن أنه طعن ""وان املقرر الذي قدمته اإلدارة اختذ بناءا عن معلومات خاطئة ال تعكس الوضعية احلقيقية له 
 "".ر يف هذا املقرر الرمسيبالتزوي

يف حني ادعى الطرف الثاين ممثال يف وايل والية جباية بان املستأنف السيد مماس مربوك قد استفاد فعال من -
-02-10سكن وظيفي ولكن بصفته رئيس قسم اجلسور والطرق بدائرة تيشي وهذا مبوجب مقرر صادر يف 

 DJEمهام اليت كان ميارسها ذه الصفة ونقل إىل كتابة ، ولكنه قد فقد هذه الصفة وذلك بوضع حد لل1986
فغنه يتعني عليه مغادرة السكن الوظيفي حىت يشغله املستفيد اجلديد من املنصب وعلى وجه السرعة . ببجاية

 .واالستعجال
السكن  من املقرر الذي مبوجبه استفاد السيد مماس مربوك من 02ولد استندت اإلدارة يف طلبها هذا على املادة 

عقد االمتياز هذا قابل للفسخ بقوة القانون ويف أي وقت إذا مل يقم املستفيد بالتزاماته، ""الوظيفي واليت تنص على أن 
، وهذا ما حصل فعال ""وينتهي يف كافة األحوال يف التاريخ الذي يتوقف فيه هذا األخري عن شغل منصب عمله احلايل

 .لذلك وجب عليه إخالء السكن الوظيفي
 املشكل القانوين: سادسا

 أم أن هذا العقد جمرد !هل حيق لإلدارة طرد السيد مماس مربوك من السكن الوظيفي بالرغم من وجود عقد بينهما ؟-
 .!واجهة ال يعرب عن حمتواه احلقيقي؟

 .!وهل القاضي اإلداري خمتص يف موضوع الدعوى؟-

 احلل القانوين: سابعا
كمة العليا أن الرتاع املطروح عليه ال يتعلق بتنفيذ إجيار بسيط والذي خيضع لقواعد هنا اعترب القاضي اإلداري باحمل-

القانون اخلاص وال بعالقة املؤجر باملستأجر وأن الرتاع يف قضية احلال يتعلق بسكن وظيفي منح ملوظف يف الدولة 
 .مبوجب قرار وليس بناء على جمرد عقد
 .ضع حدا المتياز السكنوبناءا على توازي اإلشكال فإنه قرار و

ونتيجة لذلك يوجد هناك استعجال بالنسبة لإلدارة السترجاع الشقة من أجل إسكان املستفيد اجلديد من 
 .املنصب

وأن يتضح من املقرر املتضمن امتياز السكن لضرورة املصلحة، حيث أن هذا االمتياز قد منح للمستأنف بصورة 
 .لذي ال ميارس فيه الوظيفة اآلنفة الذكرمؤقتة وقابل للتراجع عنه ويف الوقت ا

 وبقبوله هذه الوظيفة فإن DJE  نقل لوالية جباية لكتابة 1988-02-10حيث انه مبوجب مقرر مؤرخ يف 
 .املستأنف قد تنازل ضمنيا عن استفادته من السكن الوظيفي وانه كان عليه مغادرته تنفيذا للقرار الذي قبله برمته

 . الذي توصل إليه القاضي اإلداري يف قضية احلالوهذا هو احلل القانوين



     من إعداد جميدي فتحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسابقة متصرف إداري الجتيازالدليل             

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ2009/2010: اجللفــةاضرات ودروسسلسلة حم

 
446 

 القانون اإلداري 

 منطوق القرار: ثانيا
 تأييد القرار املستأْنف والقاضي بطرد املُستأِْنف وكل الشاغلني بامسه من السكن الوظيفي موضوع الرتاع-
 املُستأِْنف بتحمل املصاريف القضائيةواحلكم على -

 اجلانب املوضوعي: املطلب الثاين
 .نا سوف نقوم بتحليل ودراسة إدعاءات املستأنف واإلدارة وموقف القاضي اإلداري من قضية احلاله-

 من ق إ ج 07فاملستأنف طالب بعدم اختصاص الغرفة اإلدارية من حيث الشكل مستند يف ذلك على املادة -
 ).حاليا800املادة (

بة مل يتردد املشرع اجلزائري يف معاجلة سبل فنحن عندما درسنا القرارات اإلدارية يف جانب خضوعها للرقا-
 ويف جممل نصها حددت قواعد اختصاص القاضي اإلداري عندما يكون موضوع الدعوى 07الرقابة عليها ويف املادة 

قرارا إداريا ومل حتدد اختصاص القاضي اإلداري حينما يكون موضوع الدعوى قرارا إداريا، إذ يلغي القاضي اإلداري 
، وال جند !فأين عقود هؤالء ؟...الة ورؤساء البلديات ومدراء املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية قرارات الو

يف اختصاص القاضي النوعي أي اختصاص ليتيح له الفصل يف التعاقدات اإلدارية وهذا يعد أكرب جواب على فقدان 
 .!االجتهادات القضائية يف جمال التعاقدات اإلدارية ؟

لقاضي اإلداري اجلزائري وببساطة ليست له صعوبة يف حتديد اختصاصه مادام جمرد حضور الطرف غري أن ا-
 .07اإلداري جيعله القاضي الطبيعي وفق املادة 

فإذا كانت القضية املطروحة أمامه أحد أطرافها شخص إداري متعاقد فإنه يرى الطرف األول مانح االمتياز -
 ميلك امتيازات تستمر طيلة احلياة التعاقدية وهذه االمتيازات تتمثل يف سلطة وهي اإلدارة، فإذا كان هذا الطرف

الرقابة والتعديل وفرض العقوبات وفسخ العقد، فهو إذن أمام عقد ذو طبيعة إدارية، كون هذه السلطات تشكل 
عام، وهذا ما استند نظاما قانونيا غري مألوف عن القانون اخلاص، وبتايل فهو عقد إداري خاضع ألحكام القانون ال

 .عليه القاضي اإلداري يف تكييف العقد املربم بني إدارة األشغال العمومية والسيد مماس مربوك
ووضع امتياز منح السكن الوظيفي موضوع العقد اإلداري كتصرف من التصرفات اإلدارية الثنائية اجلانب -

 . لعدم توفر عنصر االستعجال يف قضية احلال؟واعتربه منوذج للعقد اإلداري االستعجايل بالغرفة اإلدارية
يف مجيع حاالت االستعجال " مكرر واليت تنص على أنه 171رمبا استند املستأنف بإدعائه هذا على املادة -

جيوز لرئيس الس القضائي أو للعضو الذي ينتدبه بناء على عريضة تكون مقبولة حىت يف حالة عدم وجود قرار 
بصفة مستعجلة باختاذ كافة اإلجراءات الالزمة وذلك باستثناء ما علق منها بأوجه الرتاع اليت متس األمر : إداري سابق

النظام العام أو اآلداب العام ودون املساس بأصل احلق ويغري اعتراف تنفيذ أية قرارات إدارية خبالف حاالت التعدي 
 ".اد املستعجلة ال متس أصل احلقاألوامر اليت تصدر يف املو : "186واملادة ق إ م " واالستيالء

وهنا ادعى املستأنف أن األمر الصادر عن الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء جباية قد مس حبقه ذلك أنه قام بتنفيذ 
 من املقرر لذلك انعدم عنصر 02 فهو مل خيالف نص املادة التزاماته وأنه مل يتوقف عن العمل لدى اإلدارة وبالتايل
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 رمبا هنا قد استمد املستأنف !لغرفة اإلدارية ممثلة يف القاضي االستعجايل اإلداري غري خمتصة ؟االستعجال وأصبحت ا
 .! من ق إ ج ؟186 و 171على املادتني 

غري أن الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا اعتربت القاضي االستعجايل يف هذه احلالة خمتصا، ذلك أن السكن الوظيفي 
 ولضرورة املصلحة كان مؤقتا وان دفع اإلدارة بإسكان املستفيد اجلديد من املنصب يعترب املمنوح للسيد مماس مربوك

 .حالة مستعجلة
أما بالنسبة ملوقف القاضي اإلداري من قضية احلال واملتعلقة بقضية إدارة األشغال العمومية ببجاية واليت قامت 

س قسم اجلسور والطرق بدائرة تيشي وانبعث هذا مبنح سكن وظيفي لضرورة املصلحة للسيد مماس مربوك بصفته رئي
القرار بعد امتياز منع سكن وظيفي، وبعدها عزمت اإلدارة على فسخ االمتياز هذا مع املستفيد والذي تقاضى معها 
أمام الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا يف أن فسخ عقد االمتياز هذا يؤدي مباشرة إىل إلغاء قرار منح السكن الوظيفي 

كانت غاية اإللغاء غري قادرة على فحص مشروعية فسخ عقد االمتياز على أساس أا تقوم بإبطال القرارات، أما و
مهمة فسخ عقود االمتياز على أساس أا تقوم بإبطال القرارات، أما مهمة فسخ عقود اإلدارة وما ينجم عنها من 

ال قاضي اإللغاء، فدعوى القضاء الكامل هي دعوى ال إ) القضاء الكامل(نزاعات فهي تؤول إىل قاضي التعويض 
إدارية يرفعها ذوي الصفة واملصلحة أمام القضاء املختص دف املطالبة واالعتراف هلم بوجود حقوق شخصية 
مكتسبة، والتقدير أن اإلدارة من خالل أعملها القانونية واملادية قد مست ذه احلقوق بصفة غري شرعية واحلكم 

 .ويض أو بتثبيت حق مؤسس قانوناعليها بالتع
إال ان قاضي الغرفة اإلدارية وانطالقا من أبرز حيثيات الدعوى نظر إىل االمتياز برمته كعملية إدارية قامت ا 
اإلدارة ال يستطيع فيها الفصل بني قرار منح االمتياز وعقد منح االمتياز، كون أن األول اعترب أساسا للثاين وال ميكن 

 .ساس وأن نفصل الثاين عنهأن حنذف األ
هلذا اعترب قضاة احلال بان االمتياز قرار إداري ذو طبيعة اتفاقية إذ أن امللتزم ينحصر دوره يف جمرد قبول 
االلتزامات املوجودة يف وثيقة االمتياز، وعلى هذا األساس فإن االمتياز يعترب تصرفا قانونيا له نفس طبيعة القرار 

رف أحادي اجلانب يف مظهره الداخلي يصدر بطريقة تعاقدية وبالتايل فهو أداة انقالبية يف يد اإلداري، فاالمتياز تص
اإلدارة وهذا ما نلمسه يف قرار الغرفة اإلدارية، فقد اعتربوا أن االمتياز قد منح له بصورة مؤقتة وقابلة للتراجع فيه من 

كر، واعتربوا أن املستأنف ومبجرد قبوله الوظيفة اجلديدة اليت قبل اإلدارة ويف الوقت الذي ميارس فيه الوظيفة األنفة الذ
 .مت نقله إليها قد تنازل ضمنيا عند استفادته من السكن الوظيفي وان عليه مغادرته تنفيذا للقرار الذي قبله برمته

ت اإلدارة واملالحظ يف قضية احلال أن فسخ االمتياز عن السكن الوظيفي يف احلقيقة هو فسخ اتفاقي، فلقد وضع
سلفا يف عقد االمتياز شرطا فاسخا بصفة انفرادية حبيث يقع الفسخ مبجرد حتقيق الشرط، وأن املستفيد وعند إبرامه 

 .العقد مع اإلدارة فإنه أُذِْعن هلذا الشرط
وان حكم القاضي هنا هو حكم كاشف وليس منشئ، فالقاضي اإلداري ال ميلك هنا سوى التحقق من حتقق 

 اسخ واحلكم بوقوع الفسخ نتيجة لتحققهالشرط الف
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 الصفقات العمومية: الفصل العاشر

 مفهوم الصفقات العمومية: املبحث األول
 تعريف الصفقات العمومية: املطلب األول

  434-91تعريف قانون الصفقات حسب املرسوم : أوال
 :منه كما يل 3الصفقات العمومية طبقا للمادة ) 434-91(يعرف قانون الصفقات العمومية 

الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود، ومربمة وفقا للشروط الواردة يف هذا " 
 ".املرسوم، قصد إجناز األشغال واقتناء املواد واخلدمات حلساب املصلحة املتعاقدة

 : من نفس القانون2وتضيف املادة 
ى الصفقات املتضمنة مصاريف اإلدارات العمومية واهليئات الوطنية ال تطبق أحكام هذا املرسوم إال عل" 

 .1"املستقلة، والبلديات، واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري املسماة أدناه املصلحة املتعاقدة 
 )250-02(تعريف قانون الصفقات حسب املرسوم : ثانيا

 : منه كما يل3ة طبقا للمادة الصفقات العمومي) 434-91(يعرف قانون الصفقات العمومية 
الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع املعمول به، تربم وفق الشروط املنصوص عليها << 

 .>>يف هذا املرسوم، قصد إجناز األشغال واقتناء املواد واخلدمات والدراسات حلساب املصلحة املتعاقدة 
 :ا يليمن نفس القانون على م/ 02/كما تنص املادة 

ال تطبق أحكام هذا املرسوم إال على الصفقات حمل مصاريف اإلدارات العمومية واهليئات الوطنية املستقلة <<
والواليات والبلديات واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، باإلضافة إىل مراكز البحث والتنمية واملؤسسات 

ات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف اخلصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، واملؤسس
املصلحة (، وتدعى يف صلب النص >>هاته األخرية بإجناز مشاريع استثمارات عمومية مبسامهة ائية مليزانية الدولة

 .2)املتعاقدة
 املنتوجات تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا املرسوم، السيما ما يتعلق منها بطريقة اإلبرام، صفقات استرياد

واخلدمات اليت تتطلب من املصلحة املتعاقدة املعنية السرعة يف اختاذ القرار حبكم طبيعتها والتقلب السريع يف أسعارها 
 .ومدى توفرها، وكذلك املمارسات التجارية املطبق عليها

لتنفيذ، أشهر ابتداء من الشروع يف ا) 03(ومهما يكن من أمر، حترر صفقة تصحيحية خالل أجل ثالثة 
 ).04: املادة( . 3وتعرض على اهليئة املختصة بالرقابة اخلارجية

                                                 
 103:، ص2006، بن عكنون اجلزائر، الطبعة الثانية،  قدوج محامة، عملية إبرام الصفقات العمومية يف القانون اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية- 1
 .143: قدوج محامة،املرجع السابق،ص- 2
 05:، ص2005، قصر الكتاب، )النصوص التنظيمية(محزة عبد الكرمي، قانون الصفقات العمومية /  فضيل شبلي- 3
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أو يقل عنه خلدمات األشغال أو )  دج6.000.000(وكل عقد أو طلب يساوي مبلغه ستة ماليني دينار 
خلدمات الدراسات واخلدمات، ال يقتضي وجوبا إبرام صفقة يف )  دج4.000.000(التوريدات، وأربعة ماليني 

 .وحتسب املبالغ السالفة الذكر بكل الرسوم. هذا املرسوممفهوم
وميكن حتيني املبالغ املذكورة أعاله، بصفة دورية مبوجب قرار من وزير املالية، وفق معدل التضخم املسجل 

 .وجيب أن تكون الطلبات املشار إليها أعاله، حمل استشارة النتقاء أحسن عرض. رمسيا
حة املتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات خلدمات مماثلة لدى نفس املتعامل، خالل السنة غري أنه، إذا حتتم على املصل

املالية الواحدة، وكان مبلغها يفوق املبلغ املذكور أعاله، تربم حينئذ صفقة تدرج الطلبات املنفذة سابقا وتعرض على 
  5: املادة 1.اهليئة املختصة بالرقابة اخلارجية للصفقات

ومية قبل أي شروع يف تنفيذ اخلدمات، ويف حالة وجود خطر يهدد استثمارا، أو ملكا وتربم الصفقات العم
للمصلحة املتعاقدة، أو األمن العمومي، ميكن للوزير أو الوايل، أن يرخص مبقرر معلل، بالشروع يف بداية تنفيذ 

 .وترسل نسخة من هذه الرخصة إىل الوزير املكلف باملالية. اخلدمات قبل إبرام العقد
أشهر، ابتداء من الشروع يف تنفيذ ) 3(ومهما يكمن من أمر، فال بد من إعداد صفقة تصحيحية خالل ثالثة 

 دج وعرضها على اهليئة املختصة بالرقابة 4.000.000اخلدمات، إذا كانت العملية تفوق أربعة ماليني دينار 
  6: املادة. اخلارجية للصفقات

 )250-02(تعريف الذي قدمه قانون العناصر املكونة لل: املطلب الثاين
 العنصر العضوي: أوال

فأعادت ذكر املادة . املذكورة سابقا املعيار العضوي بتحديدها نطاق هذا القانون) 02(لقد تضمنت املادة 
وبذلك يكون قد . لكن املشرع قد أضاف إىل هذه املادة أشخاص عمومية أخرى). 250-91(من قانون / 02/

يطبق على ) 250-02(حيث أصبح قانون الصفقات العمومية ). 250-02( قانون وسع من جمال تطبيق
 :2األشخاص العمومية التايل

 جممل اإلدارات العمومية للدولة؛ -
 اهليئات الوطنية املستقلة؛ -

 الواليات والبلديات؛ -

 املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري؛ -

 مراكز البحث والتنمية؛ -

  ذات الطابع العلمي والتكنولوجي؛املؤسسات العمومية اخلصوصية -

 املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهين؛ -

                                                 
 301-03مرسوم رئلسي رقم / 2 معدل باملادة 5: املادة - 1
 144لسابق، ص قدوج محامة،مرجع ا- 2
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املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف هاته األخرية بإجناز مشاريع استثمارات  -
 .عمومية مبسامهة ائية مليزانية الدولة

) 434-91(ع من نطاق تطبيق هذا القانون، فبعدما كان قانون نستخلص من هاته املادة أن املشرع قد وس
) 250-02(يقتصر جمال تطبيقه على اهليئات واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، فإنه وسع من نطاق قانون 

تنمية ليمتد إىل اهليئات واملؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف والتكنولوجي واملهين ومراكز البحث وال
باإلضافة إىل املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واليت اشترط فيها املشرع أن تكلف بإجناز مشاريع 

 .استثمارات عمومية مبسامهة ائية مليزانية الدولة
 العنصر أو املعيار املوضوعي: ثانيا

ألشغال والتوريد واخلدمات ، ا03املادة ) 250-02(يشتمل موضوع الصفقات العمومية طبقا لقانون 
 .والدراسات

لكنه ) 434-91(ويف قانون ) 145-82(نالحظ أن املشرع اجلزائري قد أمهل صفقات الدراسات يف قانون 
نظرا ألمهيتها وخلصوصياا وذلك بنصه على هذا الصنف من الصفقات واليت ) 250-02(أعاد هلا االعتبار يف قانون 

 .1تقتضي إجراءات خاصة إلبرامها
 2مىت تصح الصفقات العمومية وتكون ائية:املطلب الثالث

 :ال تصح الصفقات وال تكون ائية إال إذا وافقت عليها السلطة املختصة اآلتية
 الوزير، فيما خيص صفقات الدولة؛ -
 مسؤول اهليئة الوطنية املستقلة؛ -

 الوايل، فيما خيص صفقات الوالية، -

 خيص صفقات املؤسسات العمومية الوطنية واحمللية ذات الطابع اإلداري؛رئيس الس الشعيب البلدي، فيما  -

 املدير أو مدير املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري، -

 مدير مركز البحث والتنمية، -

 مدير املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، -

 .واملهينمدير املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف  -

وميكن لكل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صالحياا يف هذا اال إىل املسؤولني املكلفني بأي حال، 
 7:املادة. بتحضري الصفقات وتنفيذها طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية ا

غري املطابق، فرض عقود ميكن أن ينجز عن عدم تنفيذ االلتزامات املتعاقد عليها يف اآلجال املقررة أو تنفيذها 
وحتدد األحكام التعاقدية للصفقة نسبية . مالية، دون اإلخالل بتطبيق العقوبات املنصوص عليها يف التشريع املعمول به

                                                 
 .145 املرجع السابق، - 1
 .06-05: محزة عبد الكرمي، مرجع سابق،ص/  فضيل شبلي- 2
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العقوبات وكيفيات فرضها أو اإلعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط املذكورة أدناه باعتبارها عناصر مكونة للصفقات 
 7: املادة. العمومية
وضح دفاتر الشروط احملينة دوريا، شروط اليت تربم وتنفذ وفقها الصفقات، وهي تشتمل على اخلصوص، وت

 :على ما يأيت
دفاتر البنود اإلدارية العامة املطبقة على كل صفقات األشغال واللوازم والدراسات واخلدمات املوافق عليها  -1

 مبوجب قرار وزاري مشترك؛
 حتدد الترتيبات التقنية املطبقة على كل الصفقات املتعلقة بنوع واحد من دفاتر التعليمات املشتركة، اليت -2

 األشغال واللوازم والدراسات أو اخلدمات املوافق عليها بقرار من الوزير املعين؛

 9: املادة. دفاتر التعليمات اخلاصة اليت حتدد الشروط اخلاصة بكل صفقة -3
 ونالصفقات واملتعاملون املتعاقد: املبحث الثاين
 1الصفقات: املطلب األول

: املادة.ميكن للمصلحة املتعاقدة أن تربم صفقة واحدة أو أكثر لتحقيق هدف معني خاص بالتسيري أو االستثمار
10 

 : وتشتمل الصفقات العمومية إحدى العمليات اآلتية أو أكثر
 اقتناء اللوازم؛ -
 إجناز األشغال؛ -

 تقدمي اخلدمات؛ -

 .إجناز الدراسات -

شمل الصفقة املتضمنة اقتناء اللوازم مواد جتهيز أو منشآت إنتاجية كاملة غري جديدة واليت تكون وميكن أن ت
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة، عند احلاجة بقرار من الوزير . مدة عملها مضمونة أو جمددة بضمان

 11:املادة. املكلف باملالية
عاله، يف شكل جمموعة وحيدة أو يف شكل جمموعات  أ10وميكن حتقيق اهلدف الذي نصت عليه املادة 

 . من هذا املرسوم17منفصلة، وختصص اموعة الوحيدة ملتعامل متعاقد وحيد كما حتدده املادة 
وال يسمح بتجزئة العملية على شكل حصص إال طبقا لدفتر شروط املناقصة وهيكل رخصة الربنامج، كما هو 

-03مرسوم رئاسي رقم / 3:  معدلة باملادة12املادة .  آلمر بالصرف املعين حمدد يف قرار التسجيل الذي يعده ا
301 

وميكن للمصلحة املتعاقدة أيضا أن تلجأ، حسب احلالة، إىل إبرام عقود برناجمية أو صفقات ذات طلبات كلية 
 13املادة . أو جزئية طبقا للتنظيم املعمول به
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متعددة السنوات تكون مرجعا ويتم تنفيذها من خالل صفقات ويكتسي عقد الربنامج شكل اتفاقية سنوية أو 
وحتدد االتفاقية طبيعة اخلدمات الواجب تأديتها وأمهيتها وموقع الربنامج . تطبيقية تربم وفقا ألحكام هذا املرسوم

املني اخلواص ويربم عقد الربنامج مع املتعاملني العموميني الوطنيني أو مع املتع. وكلفته التقديرية ورزنامة إجنازه
الوطنيني املؤهلني واملصنفني قانونا، كما ميكن أن يربم مع املؤسسات األجنبية الكائنة يف اجلزائر، طبقا للتشريع املعمول 

 14املادة . به، وميكن أن تربم هذا العقد أيضا مع املتعاملني األجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية
وتكون . اقتناء اللوازم أو تقدمي اخلدمات ذات النمط العادي أو الطابع التكراريوتشتمل صفقة الطلبات على 

أو قيمة /وجيب أن تبني كمية و. سنوات) 5(مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد دون أن تتجاوز مخس 
إما السعر وإما آليته وحتدد صفقة الطلبات . أو اخلدمات اليت هي موضوع الصفقة/احلدود الدنيا والقصوى للوازم و

وإما كيفيات حتديده املطبقة على عمليات التسليم املتعاقبة، ويشرع يف تنفيذ صفقة الطلبات مبجرد تبليغ الطلبات 
 15: املادة. اجلزئية اليت حتدد كيفيات التسليم

 1املتعاملون املتعاقدون: املطلب الثاين
ص طبيعيني أو معنويني يلتزمون مبقتضى الصفقة إما ميكن للمتعامل املتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخا

 16املادة. فرادى وإما مشتركني
وميكن للمصلحة املتعاقدة من أجل حتقيق أهدافها، أن تلجأ بغية تنفيذ خدماا إىل إبرام صفقات تعقد مع 

 17: املادة. تعاملني األجانباملتعاملني الوطنيني ومع املؤسسات األجنبية الكائنة يف اجلزائر، وإىل صفقات تعقد مع امل
ويقصد باملتعاملني األجانب، يف مفهوم هذا املرسوم، املؤسسات األجنبية غري الكائنة يف اجلزائر واليت تقدم 

 18: املادة. ضمانات ذات طابع حكومي وضمانات حسن التنفيذ
صفقات املذكورة يف املادة  للمنتوج ذي األصل اجلزائري يف مجيع أنواع ال%15ومينح هامش أفضلية ال يفوق 

وجيب أن حيدد ملف املناقصة بوضوح األفضلية املمنوحة والطريقة املتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق .  أعاله11
وحتدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة بقرار وزاري مشترك بني الوزير املكلف باملالية والوزير . هذه األفضلية

 19ة املاد. املكلف بالتجارة
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 إجراءات اختيار املتعامل املتعاقد : املبحث الثالث
 كيفيات إبرام الصفقات العمومية : املطلب األول

 :على ما يلي) 250-02( من قانون 20تنص املادة 
  >>بالتراضي اليت تعترب القاعدة العامة أو اإلجراء املناقصةتربم الصفقات العمومية تبعا إلجراء << 

 إجراء يستهدف احلصول على عروض من عدة متعهدين متنافسني مع ختصيص الصفقة يفاملناقصة ه -
 21املادة . 1للعارض الذي يقدم أفضل عرض

 وكذلك اخلضوع لدفاتر الشروط اإلدارية - ومبدأ اإلشهار – ومبدأ املساواة –فاملناقصة ختض ملبدأ املنافسة 
 :حيث أن

لزامية للمنافسة، وخيضع إسناد الصفقة يف هذه هو خضوع املناقصات بصورة إ:مبدأ املنافسة •
الكيفية ملعيار الثمن حيث يف هذه الكيفية ملعيار الثمن حيث ختصص الصفقة للعارض الذي يقدم 
أقل مثن ويعين مبدأ املنافسة إعطاء الفرصة لكل من تتوافر فيه شروط املناقصة ليتقدم لإلدارة 

عدام سلطة اإلدارة املتعاقدة يف تقدير صالحية العارضني املتعاقدة، غري أن هذا املبدأ ال يعين ان
وكفاءم على أساس املصلحة العامة فاإلدارة تتمتع بسلطة تقديرية يف استبعاد غري األكفاء من 
التعاقد حيث هلا احلق يف استخدام هذا احلق يف كافة مراحل العملية التعاقدية، ويكون حق 

  .2 تضعها اإلدارة املتعاقدةاالستبعاد بنصوص قانونية أو بشروط
حيث أن مبدأ املساواة له عالقة معقدة مع املنافسة، فاملساواة أمام املرفق العام : مبدأ املساواة •

تقصي كل تفضيل يف إسناد الصفقة وبالتايل ميكن اعتبارها مصدر املنافسة، لكن املساواة كذلك 
.  املعنينيل إلزامية املعاملة املتماثلة لكتلعب دورا يف املنافسة، حيث يؤدي احترام املنافسة إىل

 3.فلمساواة إذن هي يف نفس الوقت أساس املنافسة ووسيلة خلدمة املنافسة

 وختضع املناقصات ملبدأ اإلشهار الذي يعترب وسيلة لضمان املنافسة، بدعوة :مبدأ اإلشهار •
تايل يعمل على احترام املؤسسات للعرض كما يعترب اإلشهار وسيلة لضمان الشفافية كذلك وبال

 .4القانون

 .اخلضوع لدفاتر الشروط اإلدارية •
وميكن أن .  إجراء ختصيص صفقة ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إىل املنافسةوأما التراضي فهو -

وتنظم هذه االستشارة بكل الوسائل املكتوبة : يكتسي التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد االستشارة
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 122قدوج محامة، املرجع السابق، ص - 3
 123قدوج محامة، املرجع السابق، ص - 4



     من إعداد جميدي فتحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسابقة متصرف إداري الجتيازالدليل             

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ2009/2010: اجللفــةاضرات ودروسسلسلة حم

 
454 

 القانون اإلداري 

إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية إلبرام العقود ال ميكن اعتمادها .مة دون أي شكليات أخرىاملالئ
 22املادة . 1 من هذا املرسوم37إال يف احلاالت الواردة يف املادة 

 :2أو دولية، وميكن أن تتم حسب أحد األشكال التالية/وميكن أن تكون املناقصة وطنية و
 املفتوحة؛ املناقصة -        أ
   املناقصة احملدودة؛-    ب

  االستشارة االنتقائية؛-    ج

  املزايدة؛-     د

 23: املادة.  املسابقة -     هـ
 24املادة .  هي إجراء ميكن من خالله أي مترشح أن يقدم تعهدا: املناقصة املفتوحة-أ

ترشحني الذين تتوفر فيهم بعض الشروط اخلاصة  هي إجراء ال يسمح فيه بتقدمي تعهد إال للم: املناقصة احملدودة-ب
 25: املادة. اليت حتددها املصلحة املتعاقدة مسبقا

هي إجراء يكون للمترشحون املرخص هلم بتقدمي عرض فيه هم املدعوون خصيصا للقيام :  االستشارة االنتقائية-ج
ليات اهلندسة املركبة أو ذات أمهية خاصة  من هذا املرسوم وإلجناز عم32بذلك بعد انتقاء أويل كما حتدده املادة 

أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري، ميكن القيام باستشارة مباشرة لدى املؤسسات أو اهليئات املؤهلة /و
 26املادة . سنوات) 3(واملسجلة يف قائمة مفتوحة تعدها املصلحة املتعاقدة على أساس انتقاء أويل، وجتدد كل ثالث 

هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض، وتشمل العمليات البسيطة من : ملزايدة ا-د
 27املادة . النمط العادي وال ختص إال املترشحني الوطنيني أو األجانب املقيمني يف اجلزائر

 تقنية واقتصادية ومجالية هي إجراء يضع رجال الفن يف منافسة قصد إجناز عملية تشتمل على جوانب:  املسابقة-هـ
 28: املادة. أو فنية خاصة
  3تأهيل املترشحني: املطلب الثاين

ال ميكن أن ختصص املصلحة املتعاقدة الصفقة إال ملؤسسة يعتقد أا قادرة على تنفيذها، كيفما كانت اإلبرام 
د التقنية واملالية والتجارية، كما ميكن أن ويتعني على املصلحة املتعاقدة أن تتأكد من قدرات املتعامل املتعاق. املقررة

يكتسي التأهيل طابع االعتماد اإللزامي إذا ورد يف احلاالت اليت حتددها نصوص تنظيمية وأسند تنفيذه إىل هيئات 
 .31-30-29: املواد. متخصصة مؤهلة هلذا الغرض

الختيار املترشحني الذين يوضعون يف ويعد االنتقاء األويل للمترشحني وهو إجراء تقوم به املصلحة املتعاقدة 
تستعلم املصلحة املتعاقدة عن قدرات املتعهدين ومواصفام املرجعة .تنافس على عمليات معقدة أو ذات أمهية خاصة
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 هلم اختيار سديدا، مستعملة يف ذلك أية وسيلة قانونية، السيما لدى مصاحل متعاقدة أخرى احىت يكون اختياره
 33-32املواد . ليات اجلزائرية يف اخلارجولدي البنوك واملمث

ومتسك بطاقة وطنية للمتعاملني، وبطاقيات قطاعية، وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة وحتني بانتظام، 
 34: املادة. وحيدد الوزير املكلف باملالية بقرار حمتوى هذه البطاقيات وشروط حتيينها

  1إجراءات إبرام الصفقات: املطلب الثالث
حيدد البحث عن الشروط املالئمة أكثر لتحقيق األهداف املسطرة للمصلحة املتعاقدة يف إطار مهمتها اختيار 
كيفية إبرام الصفقات، ويدخل هذا االختيار ضمن اختصاصات املصلحة املتعاقدة، الين تتصرف طبقا ألحكام هذا 

 36-35املواد . بة متارسها أية سلطة خمتصةاملرسوم وجيب على املصلحة املتعاقدة أن تعلل اختيارها عند رقا
 :وتلجأ املصلحة املتعاقدة إىل التراضي البسيط يف احلاالت اآلتية فقط

عندما ال ميكن تنفيذ اخلدمات إال على يد متعامل متعاقد وحيد حيتل وضعية احتكارية، أو ينفرد بامتالك  -
 الطريقة التكنولوجية اليت اختارا املصلحة املتعاقدة؛

 حاالت االستعجال امللح املعلل خبطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، قد جتسد يف امليدان وال يسعه يف -
التكيف مع آجال املناقصة، بشرط أنه مل يكن يف وسع املصلحة املتعاقدة التنبؤ بالظروف املسببة حلاالت 

 االستعجال، وأن ال تكون نتيجة ممارسات احتيالية من طرفها؛

 وين مستعجل خمصص لضمان سري االقتصاد أو توفري حاجات السكان األساسية؛يف حالة مت -

عندما يتعلق األمر مبشروع ذي أولوية وذي أمهية وطنية، ويف هذه احلالة خيضع اللجوء إىل هذا النوع  -
 37املادة . االستثنائي إلبرام الصفقات املسبقة لس الوزراء

 :عد االستشارة يف احلاالت اآلتيةوتلجأ املصلحة املتعاقدة إىل التراضي ب
 عندما يتضح أن الدعوة إىل املنافسة غري جمدية؛ -
 .يف حالة صفقات الدراسات واللوازم واخلدمات اخلاصة اليت ال تستلزم طبيعتها اللجوء إىل مناقصة -

بالنسبة للعمليات وحتدد قائمة اخلدمات واللوازم مبوجب قرار مشترك بني الوزير املكلف باملالية والوزير املعين، 
املنجزة يف إطار االتفاقيات الثنائية املتعلقة بالتمويالت االمتيازية وحتويل الديون إىل مشاريع تنموية أو هبات، عندما 

ويف هذه احلالة، ميكن للمصلحة املتعاقدة حصر االستشارة يف مؤسسات البلد . تنص اتفاقيات التمويل هذه على ذلك
 .2املقرض لألموال وحدها

 :ويكون اللجوء إىل اإلشهار الصحفي إلزاميا يف احلاالت اآلتية
 املناقصة املفتوحة؛ -
 املناقصة احملدودة؛ -
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 الدعوة إىل االنتقاء األويل؛ -

 املسابقة؛ -

 39املادة . املزايدة -

 :وجيب أن حيتوي إعالن املناقصة على البيانات اإللزامية اآلتية
 ة؛العنوان التجاري، وعنوان املصلحة املتعاقد -
 أو املزايدة، أو عند االقتضاء املسابقة؛) أو دولية/مفتوحة أو حمدودة، وطنية و(كيفية املناقصة  -

 موضوع العملية؛ -

 الوثائق اليت تطلبها املصلحة املتعاقدة من املترشحني؛ -

 تاريخ آخر أجل ومكان إيداع العروض؛ -

 إلزامية الكفالة، عند االقتضاء؛ -

 ومراجع املناقصة؛"ال تفتح " ب فوقه عبارة التقدمي يف ظرف مزدوج خمتوم تكت -

 40: املادة. مثن الوثائق عند االقتضاء -

 أدناه، حتت تصرف أية مؤسسة يسمح هلا 42حيث تضع املصلحة املتعاقدة الوثائق املنصوص عليها يف املادة 
 41: املادة. بتقدمي تعهد، وميكن أن ترسل هذه الوثائق إىل املترشح الذي يطلبها

الوثائق املتعلقة باملناقصة املفتوحة واحملدودة واالستشارة االنتقائية اليت توضع حتت تصرف املترشحني وحتتوي 
 :على مجيع املعلومات الضرورية اليت متكنهم من تعهدات مقبولة، السيما ما يأيت

بات املطابقة، الوصف الدقيق ملوضوع اخلدمات املطلوبة أو كل املتطلبات مبا يف ذلك املواصفات التقنية وإث -
واملقاييس اليت جيب أن تتوفر يف املنتوجات أو اخلدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية 

 إن إقتضى األمر ذلك؛
 الشروط ذات الطابع االقتصادي والتقين والضمانات املالية حسب احلالة؛ -

 املعلومات أو الوثائق التكميلية املطلوبة من املتعهدين؛ -

 أو اللغات الواجب استعماهلا يف تقدمي التعهدات والوثائق اليت تصحبها؛اللغة  -

 كيفيات التسديد؛ -

 كل الكيفيات األخرى والشروط اليت حتددها املصلحة املتعاقدة واليت جيب أن ختضع هلا الصفقة؛ -

 أجل صالحية العروض؛ آخر أجل إليداع العروض والشكلية احلجية املعتمد فيه؛ -

 42: املادة.   لذي جيب أن ترسل إليه التعهداتالعنوان الدقيق ا -

وحيرر إعالن املناقصة باللغة الوطنية وبلغة أجنبية واحدة على األقل، كما ينشر إجباريا يف النشرة الرمسية 
 .وعلى األقل يف جريدتني يوميتني) ن، ر، ص، م، ع(لصفقات املتعامل العمومي 
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 واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري املوضوعة حتت ويكون إعالن مناقصات الواليات والبلديات

وصايتها واليت تتضمن صفقات أشغال وتوريدات ودراسات أو خدمات اليت يساوي مبلغها، تبعا تقييم إداري على 
أو ) دج20.000.000(أو يقل عنها، وعشرين مليون دينار ) دج50.000.000(التوايل، مخسني مليون دينار 

 :1كون حمل إشهار حملي، حسب الكيفيات اآلتيةيقل عنها، أن ت
 نشر اإلعالن عن املناقصة يف يوميتني حمليتني أو جهويتني؛ -

 :إلصاق إعالن املناقصة باملقرات املعنية -

 للوالية؛ •
 لكافة بلديات الوالية؛ •

 لغرفة التجارة والصناعة، احلرف والفالحة؛ •

 .للمديرية التقنية املعنية يف الوالية •

عرض يف أجل حيدد تبعا لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة املعتزم طرحها واملدة التقديرية يتم إيداع ال
الالزمة إليصال العروض، ومهما يكن من أمر فإنه جيب أن يفسح األجل احملدد اال واسعا ألكرب عدد ممكن من 

وض إذا اقتضت الظروف ذلك، ويف هذه احلالة ، وميكن للمصلحة املتعاقدة أن متدد ألجل احملدد إليداع العراملتنافسني
 .خترب املصلحة املترشحني بكل الوسائل

وجيري أجل إيداع العروض ابتداء من تاريخ أول صدور لإلعالن عن املناقصة يف النشرة الرمسية لصفقات 
 2.املتعامل العمومي أو يف اليوميات اجلهوية أو احمللية املذكورة أعاله

 :3ات على ما يأيتجيب أن تشتمل التعهد
 رسالة التعهد؛ -
 التصريح باالكتتاب؛ -

 .حتدد مناذج رسالة التعهد والتصريح باإلكتتاب بقرار من الوزير املكلف باملالية
 يعد العرض يف حد ذاته وفق دفتر الشروط؛ -
 من مبلغ %1كفالة التعهد اخلاصة بصفقات األشغال واللوازم اليت ال ميكن أن تقل يف أي حال عن  -

 .هدالتع

 .ترد كفالة املتعهد الذي مل يقبل والذي مل يقدم طعنا بعد يوم واحد من تاريخ نشر إعالن املنح املؤقت للصفقة
 .ترد كفالة املتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ وضع كفالة حسن التنفيذ
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ة والسجل كل الوثائق األخرى اليت تشترطها املصلحة املتعاقدة، كالقانون األساسي للمؤسسة املتعهد -
 التجاري واحلصائل املالية واملراجع املصرفية؛

الشهادات اجلبائية وشهادات هيئات الضمان االجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيني واملتعهدين األجانب  -
 الذين عملوا يف اجلزائر؛

وافقة غري أنه يف حالة تنفيذ عمليات إجناز األشغال، تقدم هذه الشهادات بعد تسليم العروض بعد م -
 املصلحة املتعاقدة، ومهما يكن من األمر قبل إمضاء الصفقة؛

مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي، وللمسري أو املدير العام  -
ال تطبق أحكام الفقرة األخري على املؤسسة األجنبية غري املقيمة يف ( للمؤسسة عندما يعلق األمر بشركة 

 .زائراجل

 1اختيار املتعامل املتعاقد: املطلب الرابع
ختتص املصلحة املتعاقدة باختيار املتعاقد مع مراعاة تطبيق أحكام الباب اخلامس من هذا املرسوم واملتعلق برقابة 
 الصفقات، وجيب أن تكون معايري اختيار املتعامل املتعاقد ووزن كل منها مذكورة إجباريا يف دفتر الشروط اخلاص

 :باملناقصة وجيب أن يستند هذا االختيار على اخلصوص إىل ما يأيت
 األصل اجلزائري أو األجنيب للمنتوج؛ -
 الضمانات التقنية واملالية؛ السعر والنوعية وآجال التنفيذ؛ -

 التكامل مع االقتصاد الوطين وأمهية احلصص أو املواد املعاجلة ثانويا يف السوق اجلزائرية؛ -

اخلدمات ( متنحها املؤسسات األجنبية والضمانات التجارية وشروط دعم املنتوجات شروط التمويل اليت -
 ؛)بعد البيع والصيانة والتكوين

 اختيار مكاتب الدراسات، بعد املنافسة الذي جيب أن يستند أساسا إىل الطابع التقين لإلقتراحات؛ -

 .دفتر شروط املناقصةميكن أن تؤخذ اعتبارات أخرى يف احلسبان، بشرط أن تكون مدرجة يف  -

-46: املواد. وال يسمح بأي تفاوض مع املتعهدين بعد فتح العروض وأثناء تقييم العروض، الختيار الشريك املتعاقد
47-48 

وميكن للمصلحة املتعاقدة أن تسند إجناز مشروع واحد يف حصة موحدة أو حصص منفصلة إىل عدة متعاملني، 
 املشروع إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك، وإذا نص دفتر شروط املناقصة وخيتص كل واحد منهم باجناز قسم من

وهيكلة رخصة الربنامج على ذلك جيب يف هذه احلالة، أن تتضمن الصفقة أو الصفقات بندا ينص على أن املتعاملني 
 2.املتعاقدين يتصرفون مشتركني أو منفردين، ويلتزمون باالشتراك والتضامن بإجناز املشروع
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 الرقابة على عملية إبرام الصفقات العمومية: حث الرابعاملب
ختضع الصفقات اليت تربمها املصاحل املتعاقدة للرقابة قبل دخوهلا حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وعنده، ومتارس 

 . عمليات الرقابة يف شكل رقابة داخلية ورقابة الوصاية
 خمتلف أنواع الرقابة: املطلب األول

 اخليةالرقابة الد: أوال
 لدى لكل مصلحة متعاقدة وحيدد مسؤول املصلحة املتعاقدة جلنة لفتح األظرفةحتدث يف إطار الرقابة الداخلية 

 .مبقرر تشكيلة اللجنة املذكورة يف إطار اإلجراءات القانونية والتنظيمية املعمول ا
 :وتتمثل مهمة جلنة فتح األظرفة فيما يأيت

  خاص؛تثبت صحة تسجيل العروض على سجل -
 تعد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصوهلا مع توضيح مبالغ املقترحات؛ -

 تعد وصفا خمتصرا للوثائق اليت يتكون منها التعهد؛ -

  .حترر احملضر أثناء اجللسة، الذي يوقعه مجيع أعضاء اللجنة احلاضرين -

وجيب أن حيتوي .  احلاضرونحترر جلنة فتح األظرفة، عند االقتضاء، حمضرا بعدم جدوى العملية يوقعه األعضاء
 108: املادة. احملضر على التحفظات اليت قد يديل ا أعضاء اللجنة

وجتتمع جلنة فتح األظرفة بناء على استدعاء املصلحة املتعاقدة يف آخر يوم من األجل احملدد إليداع العروض 
شروط املناقصة وتصح هذه االجتماعات فتجتمع يف جلسة علنية حبضور املتعهدين الذين مي إعالمهم مسبقا يف دفتر 

 110-109: املواد. مهما يكن عدد أعضائها احلاضرين
وتتوىل هذه اللجنة اليت يعني مسؤول املصلحة املتعاقدة . جلنة لتقومي العروضوحتدث لدى كل مصلحة متعاقدة 

دائل العروض عند االقتضاء من أعضائها، واليت تتكون من أعضاء مؤهلني خيتارون نظرا لكفاءم، حتليل العروض، وب
وتتناىف العضوية يف جلنة تقييم العروض مع . أجل إبراز االقتراح أو االقتراحات اليت ينبغي تقدميها للهيئات املعنية

 .العضوية يف جلنة فتح األظرفة 
حتليل وتقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غري املطابقة ملوضوع الصفقة وحملتوى دفتر الشروط، وتعمل على 

 ..العروض الباقية يف مرحلتني على أساس املعايري واملنهجية املنصوص عليها يف دفتر الشروط
 بالترتيب التقين للعروض مع إقصاء العروض اليت مل تتحصل على العالمة الدنيا الالزمة وتقوم يف املرحلة األوىل

عروض املالية للمتعهدين املؤهلني مؤقتا إما بعد فتح  دراسة الوتتم يف املرحلة الثانيةاملنصوص عليها يف دفتر الشروط 
أظرفة العروض املالية، للقيام طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما أحسن عرض اقتصاديا إذا تعلق األمر بتقدمي خدمات 

 .معقدة تقنيا
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ه يترتب على غري أنه ميكن للجنة العروض أن تقترح على املصلحة املتعاقدة، رفض العرض املقبول إذا أثبتت أن
منح املشروع هيمنة املتعامل املقبول على السوق أو يتسبب يف اختالل املنافسة يف القطاع املعين بأي طريقة كانت، 

 .111: املادة. وجيب أن يبني يف هذه احلالة حق رفض عرض من هذا النوع، كما ينبغي يف دفتر شروط املناقصة
 الرقابة اخلارجية: ثانيا

بة اخلارجية يف مفهوم هذا املرسوم ويف إطار العمل احلكومي يف التحقق من مطابقة الصفقات تتمثل غاية الرقا
املعروضة على اهليئات اخلارجية ، وترمي الرقابة اخلارجية أيضا إىل التحقق من مطابقة التزام املصلحة املتعاقدة للعمل 

 112: املادة.املربمج بكيفية نظامية
 رقابة الوصاية: ثالثا

 غاية رقابة الوصاية اليت متارسها السلطة الوصية، يف التحقق من مطابقة الصفقات اليت تربمها املصلحة تتمثل
املتعاقدة ألهداف الفعالية واالقتصاد، والتأكد من كون العملية اليت هي موضوع الصفقة تدخل فعال يف إطار الربامج 

روع، تعد املصلحة املتعاقدة تقريرا تقييما عن ظروف إجناز وعند التسليم النهائي للمش. واألسبقيات املرسومة للقطاع
ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة امللتزم ا إىل . املشروع املذكور وكلفته اإلمجالية مقارنة باهلدف املسطر أصال

 113: ادةامل. الوزير أو الوايل أو رئيس الس الشعيب البلدي وكذلك إىل هيئة الرقابة اخلارجية املختصة
 هيئات الرقابة: املطلب الثاين

 خمتلف أنواع الرقابة: أوال
تقدم جلنة الصفقات مساعداا يف جمال حتضري الصفقات العمومية، وتقدم رأيا حول الطعن الذي يقدمه متعهد 

د تشكيلتها حيتج على اختيار املصلحة املتعاقدة يف إطار إعالن مناقصة ومتارس الرقابة اخلارجية هيئات رقابة حتد
 .واختصاصاا 

وختضع مشاريع دفاتر شروط املناقصات لدراسة جلان الصفقات املختصة قبل إعالن املناقصة، حسب تقييم 
من جلنة الصفقات ) تأشرية(يوما إىل صدور مقرر ) 15(وتؤدي هذه الدراسة يف أجل مخسة عشر . إداري للمشروع

ع دفتر الشروط كأنه مصادق عليه، وتعفى املصلحة املتعاقدة من وبعد انقضاء هذا األجل يعترب مشرو. املختصة
التأشرية املسبقة للجنة الصفقات املختصة بالنسبة للعمليات ذات الطابع املتكرر اليت شرع فيها على أساس دفتر شروط 

 1.منوذجي سبقت املصادقة عليه
، 250-02 من املرسوم رقم 2 املادةختتص اللجنة الوزارية للصفقات مع مراعاة الشروط املنصوص عليها يف

 : أدناه بدراسة الصفقات املربمة من130ضمن احلدود املرسومة يف املادة 
 اإلدارة املركزية للوزارة؛ -
 املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري حتت الوصاية؛ -
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لطابع العلمي املؤسسات العمومية اخلصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي؛ املؤسسات العمومية ذات ا -
 والثقايف واملهين؛

 .املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -

 :وتتكون اللجنة الوزارية للصفقات من 
 الوزير املعين أو ممثله، رئيسا؛ -
 ممثل عن املصلحة املتعاقدة؛ -

 ممثل عن الوزير املكلف بالتجارة؛ -

 119: املادة. يزانية واخلزينةخمتصني للوزير املكلف باملالية من مصاحل امل) 2(ممثلني  -

 :1وتتكون اللجنة الوالئية للصفقات من
 الوايل أو ممثله، رئيسا؛ -
 ممثلني عن الس الشعيب الوالئي؛) 3(ثالثة  -

 املدير الوالئي لألشغال العمومية، -

 املدير الوالئي للري؛ -

 مدير السكن والتجهيزات العمومية؛ -

 مدير التخطيط ويئة اإلقليم؛ -

 لوالئي للمصلحة التقنية املعنية باخلدمة؛املدير ا -

 ؛)مديرية التجارة(املدير الوالئي للمنافسة واألسعار  -

 .أمني اخلزينة الوالئي، املراقب املايل -

 أدناه، 130وختتص اللجنة الوالئية للصفقات بدراسة الصفقات اليت يساوي مبلغها املستويات احملددة يف املادة 
 :أو يقل عنها، واملربمة من

 الوالية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري حتت الوصاية؛ -
 املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري للوزارة ذات االختصاص احمللي؛ -

 .املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ذات االختصاص احمللي -

ري واليت يساوي مبلغها مخسني مليون الصفقات اليت تربمها البلدية ومؤسساا العمومية ذات الطابع اإلدا
أو يزيد فيما خيص صفقات إجناز األشغال واقتناء اللوازم، وعشرين مليون دينار ) دج50.000.000(دينار

 121: املادة. فيما خيص صفقات الدراسات واخلدمات) دج20.000.000(
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رسوم، بدراسة مشاريع الصفقات  من هذا امل2ختتص البلدية للصفقات مع مراعاة الشروط املذكورة يف املادة 
اليت تربمها البلدية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري حتت الوصاية، ضمن حدود املستوى املنصوص عليه يف 

 : املذكورة أعاله، وتتكون من 121 من املادة 2الفقرة
 رئيس الس الشعيب البلدي أو ممثله، رئيسا؛ -
 ممثل املصلحة املتعاقدة؛ -

 عن الس الشعيب البلدي؛) 2 (ممثلني -

 قابض الضرائب؛ -

 122: املادة. ممثل عن املصلحة التقنية املعنية باخلدمة -

سنوات قابلة ) 3(ويعني أعضاء جلان الصفقات ومستخلفوهم من قبل إدارام وبأمسائهم ذه الصفة ملدة ثالث 
عضاء الذين ميثلون املصلحة املتعاقدة واملصلحة وحيضر االجتماعات األ. للتجديد، ما عدا من عني منهم حبكم وظيفته

املستفيدة من اخلدمات بانتظام وتبعا جلدول األعمال، ويكلف ممثل املصلحة املتعاقدة بتزويد جلنة الصفقات جبميع 
  123:املادة. املعلومات الضرورية الستيعاب حمتوى الصفقة اليت يتوىل تقدميها

وحيدد هذا . املتعاقدة بنظام دخلي منوذجي تعده اللجنة الوطنية للصفقاتوجيب أن تزود جلنة صفقات املصلحة 
 124املادة . النظام الداخلي كيفيات عمل هيئة الرقابة املعنية

يوما ) 20(وتتوج الرقابة اليت متارسها جلنة صفقات املصلحة املتعاقدة، مبنح التأشرية أو رفضها خالل عشرين 
 125املادة . لكامل لدى كتابة هذه اللجنةابتداء من تاريخ إيداع امللف ا

 اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات وتشكيلها: ثانيا
 : تتمثل اختصاصات اللجنة الوطنية للصفقات فيما يأيت

 تساهم يف برجمة الطلبات العمومية وتوجيهها طبقا للسياسة اليت حتددها احلكومة؛ -
 تساهم يف إعداد تنظيم الصفقات العمومية؛ -

 127املادة. حة إجراءات إبرام الصفقات ذات األمهية الوطنيةتراقب ص -

وتتويل اللجنة الوطنية للصفقات يف جمال برجمة الطلبات العمومية وتوجيهها، إصدار أية توصية تسمح باستعمال 
د أحسن للطاقات الوطنية يف جمال اإلنتاج واخلدمات، مستهدفة بذلك على اخلصوص ترشيد الطلبات العمومية وتوحي

 :وتتوىل اللجنة الوطنية للصفقات يف جمال التنظيم ما يأيت. أمناطها
تقترح أي إجراء من شأنه أن حيسن ظروف إبرام الصفقات، وتشارك زيادة على ذلك يف تطبيق أي إجراء  -

 ضروري لتحسني ظروف إبرام الصفقات وتنفيذها؛
لصفقات النموذجية اخلاصة باألشغال تفحص دفاتر األعباء العامة ودفاتر األحكام املشتركة ومناذج ا -

 واللوازم والدراسات واخلدمات، قبل املصادقة عليها؛
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تدرس كل الطعون اليت يرفعها املتعامل املتعاقد قبل أي دعوى قضائية حول الرتاعات املنجزة عن تنفيذ  -
 الصفقة؛

جية، وتسهر على تطبيق القواعد تقدم كل رأي يف مشاريع اعتماد األرقام االستداللية املتعلقة بالرقابة اخلار -
 .اليت ينص عليها هذا املرسوم تطبيقا موحدا

وهلذا الغرض ميكن أن تستشريها هيئة الرقابة أو املصلحة املتعاقدة، كما أا تعد وتقترح نظاما داخليا منوذجيا 
 129: املادة.  من املرسوم124حيكم عمل جلان الصفقات املنصوص عليها يف املادة 

 :1 الرقابة تفصل اللجنة يف كل صفقةيف جمال
باإلضافة إىل كل ملحق ) دج250.000.000(لألشغال اليت يفوق مبلغها مائتني ومخسني مليون دينار  -

 ذه الصفقة؛
 باإلضافة إىل كل ملحق ذه الصفقة؛) دج100.000.000(اللوازم اليت يفوق مبلغها مائة مليون دينار  -

زكل ملحق ذه ) دج60.000.000(بلغها ستني مليون دينار الدراسات واخلدمات اليت يفوق م -
 الصفقة؛

 من املرسوم اليت ميكن أن يرفع تطبيقها املبلغ األصلي إىل 93أية صفقة حتتوي على البند الوارد يف املادة  -
 مقدار املبالغ احملددة أعاله أو أكثر من ذلك؛

 .ددة أعاله أو أكثر من ذلكأي ملحق  يرفع مبلغ الصفقة األساسية إىل املستويات احمل -

وتتكون اللجنة الوطنية للصفقات اليت يرأسها الوزير املكلف باملالية أو ممثله من ممثل واحد لكل وزارة، غري أنه 
 131: املادة. اثنان) 2(لكل من الوزير املكلف باملالية ووزير األشغال العمومية ممثالن 

 اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم بأمسائهم، بناء على اقتراح ويعني الوزير املكلف باملالية بقرار أعضاء
وجتدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة الثلث . الوزير أو السلطة اليت ينتمون إليها، وخيتارون لذلك نظرا لكفاءم

ام وبصوت وحيضر ممثل املصلحة املتعاقدة اجتماع اللجنة الوطنية للصفقات بانتظ. سنوات) 3(كل ثالث ) 1/3(
-132: املواد. استشاري، ويكلف بتقدمي مجيع املعلومات الضرورية الستيعاب حمتوى الصفقة اليت يتوىل تقدميها

133 
يوما على ) 30(كما تتوج الرقابة اليت متارسها اللجنة الوطنية للصفقات بإصدار تأشرية يف غضون ثالثني 

وتصادق اللجنة الوطنية للصفقات على نظامها . تابة هذه اللجنةاألكثر ابتداء من تاريخ إيداع امللف الكامل لدى ك
 135-134: املواد. الداخلي الذي يوافق عليه الوزير املكلف باملالية بقرار
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 املرفق العام: الفصل احلادي عشر

عى من خاللـه    يعد املرفق العام املظهر اإلجيايب لنشاط اإلدارة حبيث تتواله بنفسها أو باالشتراك مع األفراد فتس              
الدولة إىل إشباع احلاجيات العامة كما تعد فكرة املرفق العام من أهم موضوعات القانون اإلداري حبيث تـرد إليهـا                  
معظم النظريات و املبادئ اليت ابتدعها القضاء اإلداري ، إىل هنا يتبادر إىل أذهاننا مجلة من التساؤالت تتمحور حول                   

 .ماهية املرفق العام
 التعريف باملرفق العام:ول املبحث األ

 تعريف املرفق العام: املطلب األول 
 ):إداري أي كجهاز(تعريف املرفق العام من الناحية الشكلية /أ

هو كل منظمة عامة تنشئتها الدولة و خنضع إلدارا بقصد حتقيق حاجات اجلمهور،فمرافق القضـاء و األمـن                  
 .خدمة للجمهوروغريها هي مرافق عامة أنشأا الدولة ألداء 

 :تعريف املرفق العام من الناحية املوضوعية/ب
 .هو كل نشاط يباشره شخص عام فيخرج عن نطاق هذا التعريف سائر النشاطات اخلاصة كاملؤسسات اخلاصة

 ):املوضوعي/الشكلي(تعريف املرفق العام من اجلانبني/جـ
 "د الوفاء حباجة ذات نفع عاماملرفق العام هو نشاط تباشره سلطة عامة بقص:"األستاذ أندري

 عناصر املرفق العام: املطلب الثاين
 :املرفق العام تنشأه الدولة/1

وليس من   .أي أن الدولة تقدر اعتبار نشاط ما مرفقا عاما، فتقدر إخضاعه للمرافق العامة بناءا على قانون معني                
 فكثريا ما تعهد اإلدارة إىل األفـراد أو شـركة   الالزم أن يكون كل مشروع حتدثه الدولة أن تتوىل هي مباشرة إدارته         

 .خاصة بأداء خدمة عامة حتت إشرافها
 :هدف املرفق العام هو حتديد املصلحة العامة/2

إن اهلدف األساسي لوجود املرفق العام هو حتقيق مصلحة عامة عن طريق إشباع احلاجيـات العامـة املاديـة                   
 .ة و التعليمية و الربيد و املواصالتواملعنوية ألفراد اتمع، كاخلدمات الصحي

 :خضوع املرفق العام لسلطة الدولة/3
أي أن الدولة و هيئاا هلا أن متارس مجلة من السلطات على املرافق العامة سواء من حيث تنظيمها و هيكلتها أو                     

تعني موظفيها و متارس    من حيث نشاطها،فالدولة هي من تنشئها و حتدد نشاطها و قواعد تسيريها و تبني أقسامها و                 
 .الرقابة على النشاط و األشخاص فيها
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 :خضوع املرفق العام لنظام قانوين متميز/4
و املقصود بالنظام القانوين اخلاص الذي حيكم املرفق العام هو جمموعة األحكام و القواعد و املبادئ القانونية اليت                  

امة و عن قواعد النظام القانوين الذي حيكـم املشـروعات           ختتلف اختالفا جذريا عن قواعد القانون اخلاص بصفة ع        
فما دامت فكرة املرفق العام قد لعبت دورا أساسيا و حيويا يف تأسيس وجود القـانون اإلداري                 .اخلاصة بصفة خاصة  

ـ                    ق كقانون مستقل عن قواعد القانون اخلاص و مادام أن فكرة املرفق العام هي وسيلة السلطة العامة يف الدولة لتحقي
أغراض املصلحة العامة  باملفهوم اإلداري،إذن فاملرفق العام خيضع لنظام قانوين خاص يتالءم و ينطبق عليه يف إنشائه و                   

 ...تنظيمه و تسيريه 
 طرق إدارة املرفق العام:املطلب الثالث

 االستغالل املباشر:أوال
ستعملة يف ذلك أمواهلا و موظفيها و مستخدمة        ويقصد به أن تقوم الدولة أو هيئاا بإدارة املرفق العام بنفسها م           

وسائل القانون العام و هذه الطريقة هي من أقدم الطرق يف إدارة املرافق العامة إطالقا و قد الزمـت الدولـة منـذ                       
ظهورها و تدار به اآلن مجيع املرافق اإلدارية و بعض املرافق التجارية و الصناعية كالنقل بالسكك احلديدية،و يترتب                  

لى هذه الطريقة خضوع املرفق للرقابة املباشرة للدولة أو أحد هيئاا، كما خيضع لقواعد احملاسبة العمومية و يستفيد                  ع
 .من ميزانية

 مـن قـانون البلديـة و للواليـة          134أجاز املشرع للبلدية مبوجب املادة    :االستغالل املباشر يف القانون اجلزائري    
استغالل أحد املصاحل العمومية استغالال مباشرا على أن تسجل إيراداتـه و            ) والية و ما بعدها من قانون ال      122املادة(

 .نفقاته يف ميزانيتهما
 أسلوب املؤسسة العامة: ثانيا

تعترب املؤسسة العامة وسيلة من وسائل إدارة املرافق العامة و أكثرها شيوعا و تتميز عـن األسـلوب األول أن                    
 املعنوية و االستقالل املايل،و تعترب قراراا قرارات إداريـة و عماهلـا موظفـون               املؤسسة العمومية تتمتع بالشخصية   

 1)الالمركزية املرفقية(عموميون ال أجراء و أمواهلا أمواال عامة و قد أطلق عليها الفقه اسم 
 :و يترتب على استقالل املؤسسة عن الدولة ما يلي 

 .ةأن تكون هلا ذمة مالية مستقلة عن الدول)1
 .أن يكون هلا حق التقاضي)2
 .أن تتحمل نتائج أعماهلا و تسأل عن األفعال الضارة اليت قد تلحق بالغري)3

 .قيد التخصص و قيد خضوع املؤسسة لنظام الوصاية اإلدارية:و قد ضبط هذا االستغالل بقيدين مها
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حمددة يف نص إنشائها هي ملزمة بأن ال        و يقصد به أن كل مؤسسة عمومية يناط ا القيام  بأعمال             : 1قيد التخصص 
خترج عنها و متارس نشاطا آخر،فاجلامعة مؤسسة عامة أوكلت هلا مهمة التكوين يف جمال التعليم العايل فليس هلـا أن                    

 .حتيد عن هذا اإلطار
إن ذلـك  إذا كانت املؤسسة العامة تشكل صورة من الالمركزية يف جانبها املرفقي ف      :خضوع املؤسسة لنظام الوصاية   

ال يعين قطع كل عالقة بينها و بني سلطة الوصاية بل تظل خاضعة لنظام الوصاية،فمن حق اإلدارة العامة املركزية أن                    
تراقب نشاطها دف التأكد من عدم خروجها يف اال احملدد هلا،و نظرا ألمهية أسلوب املؤسسة العامة فقد لقيـت                   

 جـانفي إىل    31مـن   ) الرباط(فهذا املؤمتر العريب الثاين للعلوم اإلدارية       .لاهتماما بالغا من رجال الفقه يف كل الدو       
 و الذي اعترف بالفوائد املترتبة على إنشاء املؤسسات العامة و التخفيف من األعباء علـى اإلدارة                 1960فيفري04

 اتفقوا علـى ضـرورة      املركزية،و اتفق املؤمترون على أن استقالل املؤسسة هو األصل و الوصاية هي االستثناء كما             
 .2مراعاة طبيعة نشاط املؤسسة عند صياغة نشاطها القانوين 

 .املؤسسة العامة ذات الطابع التجاري و املؤسسات االقتصادية:و للمؤسسة العامة أنواع منها
 أسلوب االمتياز أو عقد االلتزام:ثالثا

ية إىل أحد األفراد أو أشخاص القانون اخلاص بإدارة         ويقصد ا أن تعهد اإلدارة ممثلة يف الدولة أو الوالية أو البلد           
مرفق اقتصادي و استغالله ملدة حمدودة و ذلك عن طريق عمال و أموال يقدمها امللتزم و على مسؤوليته و يف مقابـل                 

، و مثال ذلك أن تعهد الدولة ألحد األفـراد اسـتغالل            3ذلك يتقاضى رسوما يدفعها كل من انتفع خبدمات املرفق        
ت توزيع املياه أو غريها،و خيتلف أسلوب االمتياز عن غريه كاالستغالل املباشر و أسلوب اخلدمة العامـة مـن                   خدما
 :حيث

يف أسلوب االمتياز ال تتوىل الدولة إدارة املرفق بل تعهـده إىل أحـد األشـخاص عكـس                  :أداء الدولة للنشاط  -أ
 .االستغالل املباشر و املؤسسة العامة

تكفل امللتزم بالتغطية املالية للمشروع و ما حيتاجه من عقارات و منقوالت على اخـتالف               ي:من حيث التمويل   -ب
 .أنواعها حبسب ما يقتضيه نشاط املرفق

ال يتمتع األجراء العاملون حلساب امللتزم بصفة املوظفني العموميني بل عمـاال            :من حيث إضفاء صفة املوظف     -جـ
 .عامةحيكمهم تشريع العمل ال تشريع الوظيفة ال

 :الطبيعة القانونية لاللتزام
رأى بعض الفقهاء أنه عمل انفرادي من جانب السلطة مبقتضاه ترخص للملتزم القيام بنشاط معني بعد قبوله للشروط                  

 .اليت حتددها اإلدارة،و هذا ما أعابه بعض الفقهاء يف قوهلم بأنه يؤدي إىل جتاهل إرادة امللتزم
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 :أركان االلتزام
 .إلدارة متمثلة يف الدولة من جهة و أحد األفراد أو الشركات من جهة أخرىا:األطراف/1
 .إدارة مرفق عام:احملل/2
نقل إدارة املرفق العام ألحد األفراد أو الشركات يتم مبوجب وثيقة رمسية تتضمن مجيع األحكام املتعلقـة                 :الشكل/3

 .باملرفق
 :آثاره

 :من حيث االلتزامات/أ
 امالتنفيذ الشخصي لاللتز

 .ضمان استمرارية سري املرفق العام
 .ضمان املساواة أمام املنتفعني

 :من حيث احلقوق/ب
 .احلصول على مساعدات من جانب اإلدارة

 .احلصول على املقابل املايل
 .احلفاظ على التوازن املايل

 :آثاره بالنسبة لإلدارة/جـ
 .حق الرقابة و اإلشراف

 .حق التعديل
 اية املدةحق استرداد املرفق قبل. 
 .حق أو سلطة توقيع اجلزاء

 :اية االلتزام
 :1أسلوب االمتياز يف التشريع اجلزائري

إذا تعذر استغالل املصاحل العمومية الوالئية لفي شكل استغالل مباشـر           :" من قانون الوالية على أنه     130نصت املادة   
،و يصادق عليها بقـرار مـن       " ريق االمتياز أو مؤسسات ميكن للمجلس الشعيب الوالئي أن يرخص باستعماهلا عن ط          

إذا مل يكن استغالل املصاحل العمومية البلدية اسـتغالال         :" من قانون البلدية على ما يلي      198الوايل،كما نصت املادة    
مباشرا دون أن ينجم عن ذلك ضرر جاز للبلديات منح هذا االمتياز حبيث يصادق الوايل على هذه االتفاقيات الـيت                    

ا الغرض مبوجب فقرار إذا كانت مطابقة لنماذج االتفاقيات املعمولة حسب قواعد اإلجـراءات السـارية               حررت هلذ 
 ".املفعول
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و من خالل النصني ميكن القول أن املشرع أعطى أولوية متثلت يف حماولة إدارة املرفق العام عن طريق جهاز حكـومي   
 .وء ألسلوب االمتيازإما بصفة مباشرة أو غري مباشرة فإن تعذر ذلك جاز اللج

 :1)االستغالل املختلط(إدارة املشروع عن طريق شركة خمتلطة/4
هو أسلوب حديث نسبيا اعتمدته كثري من الدول النامية يف الفترة األخرية خاصة بعد ظهور عيوب يف أسـلوب     

 .سوق و أحكام املنافسةاالستغالل املباشر و املتمثلة أساسا يف بطء و تعقيد إجراءاته و عدم مالئمتها لقواعد ال
و حىت أسلوب االمتياز مل خيلو هو اآلخر من العيوب و املتمثلة أساسا يف اهتمام امللتزم بالربح و عدم تقيده بالشروط                     

 .اليت حتددها اإلدارة
 املـؤرخ يف    118-96: من املرسوم التنفيذي رقـم     2و مثال هذا النوع من إدارة املرافق ما نصت عليه املادة            

 و املتعلق بتدخل الشركات األجنبية يف جمال التنقيب حيث          559-87 املعدل و املتمم للمرسوم      06/04/1996:
جاء فيها أن شكل الشراكة بني املؤسسة الوطنية و الشريك أو الشركاء األجانب يتخذ صورة شركة مسامهة و ختضع                   

 .للقانون اجلزائري
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 عامتصنيفات املرفق ال:املبحث الثاين
 تصنيف املرفق العام من حيث موضوع نشاطه و نطاقه اإلقليمي:املطلب األول 

 تصنيف املرفق العام من حيث موضوع نشاطه: األولالفرع 
 :و ينقسم إىل

هي كل مرفق عمومي يقوم بنشاط إداري يدخل يف جمال الوظيفة اإلداريـة للدولـة،و               :املرافق العمومية اإلدارية  /1
يئات اخلاصة عن مباشرا أو ال جيدون مصلحة يف ذلك،حبيث تتواله اإلدارة العمومية مستخدمة يف               يعجز األفراد و اهل   

 ).وزارة الداخلية(،مرفق األمن الداخلي)وزارة الدفاع(ذلك القانون اإلداري،كمرفق األمن اخلارجي
يهدف إىل حتقيق حاجـة عامـة       هي جمموعة من املرافق العمومية اليت متارس نشاطا         :املرافق العمومية االقتصادية  /2

مرافـق الربيـد و     :صناعية أو جتارية و هي ختضع إىل مزيج من قواعد القانون العمومي و قواعد القانون اخلاص مثال                
 .1املواصالت،مرافق توريد املاء،الغاز و الكهرباء

 :املرافق العمومية األخرى/3
 هي عبارة عن منظمات تتوىل إدارة شؤون طائفة مهنية معينـة          و)املرافق العمومية التجمعية  (:املرافق العمومية املهنية  -

و تتمتع هيئات التسيري يف هاته اهليئات ببعض امتيازات السلطة العمومية،كما ختضع هذه املرافق العمومية املهنية ملزيج                 
 .من قواعد القانون العمومي و قواعد القانون اخلاص

ي دي لوبادر على أا جمموعة املرافق العمومية اليت تعمل علـى تقـدمي              و عرفها اندر  :املرافق العمومية االجتماعية  -
اخلدمات االجتماعية إىل مستفيدي هذه املرافق أي اخلدمات اليت دف إىل محاية املواطنني األكثـر احتياجـا ضـد                   

 .املخاطر الناجتة عن وضعيتهم االجتماعية
 ا اإلقليميتصنيف املرافق العمومية من حيث نطاقه: الثاينالفرع  

 :و تنقسم إىل
مرفـق الـدفاع،توفري    :و هي املرافق العمومية اليت ميتد نشاطها إىل كامل إقليم الدولة مثال             :املرافق العمومية الوطنية  

 .املياه،الكهرباء و الغاز
ا ختص فئـة    و هي املرافق العمومية اليت ينحصر نشاطها يف نطاق إقليم معني دون غريه أي أ              :املرافق العمومية احمللية  

 ...).البلدية،الوالية،الدائرة(معينة من السكان يف منطقة ما من مناطق البالد،مثال
 تصنيف املرافق العمومية من حيث السلطة التقديرية إلنشائها و متتعها بالشخصية املعنوية:املطلب الثاين

 تصنيف املرافق العمومية من حيث السلطة التقديرية إلنشائها: األولالفرع 
 :و تنقسم إىل

و هي عبارة عن املرافق اليت تلتزم السلطة العمومية بإنشائها،و ليست هلا السلطة التقديرية              :املرافق العمومية اإلجبارية  
يف ذلك،و هذا حسب طبيعة هذا املرفق فيما إذا كان يدخل يف نطاق وظائف الدولـة األساسـية فيعتـرب إجباريـا                     
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قد يكون التزام اإلدارة بإنشائها بناء على نصوص قانونية خاصة كاملرافق احمللية،و            كما  ). القضاء/مرفق الدفاع (بطبيعته
 .يف هذا النوع من املرافق ميكن للمواطنني مطالبة اإلدارة بإقامة املرفق

 و  و هي املرافق اليت تتمتع فيها اإلدارة بسلطة تقديرية يف إنشائها من خالل وقت اإلنشاء              :املرافق العمومية االختيارية  
كما أن املواطنني ال ميكنهم إجبار اإلدارة على إنشاء         .،مع مراعاة الصاحل العام   ...مكانه إىل حتديد نوعه و طريقة إدارته      

 .أو إزالة املرفق مهما بلغت أمهيته ألن ذلك من اختصاصاا و حدها
حتياجات اجلماعية ملواطنيهـا    ميكن للوالية قصد تلبية اال    :" تنص على أنه   1990 من قانون الوالية     119املادة  :مثال

 .1"إنشاء مرافق عمومية والئية
 تصنيف املرافق العمومية من حيث متتعها بالشخصية املعنوية: الثاينالفرع 

 :و تنقسم إىل
 املرافق العمومية ذات الشخصية املعنوية: أوال

ذه اهليئة املتمتعة بالشخصـية     و يعين أن هذه املرافق تدار من طرف هيئة تتمتع بالشخصية املعنوية و قد تكون ه               
املعنوية من أشخاص القانون العمومي كالوالية ،البلدية أو من أشخاص القانون اخلاص كاملؤسسة العمومية الصـناعية            

 .والتجارية واملقاولة العمومية،كما تتمتع هذه املرافق عادة بقدر من االستقالل اإلداري و املايل و هذا لتسهيل مهامها
 افق العمومية غري املتمتعة بالشخصية املعنويةاملر: ثانيا

وهي املرافق اليت تلحق مباشرة بأشخاص القانون العمومي كالدولة و الوالية و البلدية فهي مندجمة فيها،و تابعة                 
رتبة عـن   هلا تبعية كلية و بالتايل فإن هذه املرافق العمومية ليس هلا الشخصية املعنوية و عليه فإا تفقد كل النتائج املت                   

 .الوزارة كمرفق عمومي: هذه األخرية مثل االستقالل املايل و اإلداري و حق التقاضي،و من أمثلتها 
 املرافق العمومية اليت تنشئها الدولة و املرافق العمومية بطبيعتها و املرافق العمومية الفعلية:املطلب الثالث

 املرافق العمومية بطبيعتهااملرافق العمومية اليت تنشئها الدولة و : األولالفرع 
 .فبالنسبة لألوىل فتقوم السلطة العمومية بإنشائها من خالل إضفاء صفة املرفق العام على نشاط من األنشطة

أما الثانية فيوجد جانب فقهي يرى أن هناك أنواعا من النشاطات تعترب مرافق عامة بطبيعتها دون حاجة إىل تـدخل                    
ا أي هناك نشاطات هي بطبيعتها تعترب مرافق عمومية و بالتايل تتكفل ا السـلطات               املشرع إلضفاء هذه الصفة عليه    

 .العمومية
إال أن هذا الرأي انتقد انتقادا شديدا و ذلك من خالل أن ما يعترب مرفقا عموميا يف وقت قد ال يعد كذلك يف وقت                        

 .آخر
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 )الكامن(املرفق العمومي الفعلي : الثاينالفرع 
نشاطات اليت تقوم ا أشخاص خاصة و اليت هلا صلة بتحقيق الصاحل العام، و للسلطة العمومية حق                 هو جمموعة ال  

يف حتويلها إىل مرفق عام و هذا استنادا إىل ترخيص منح هلذه األشخاص الستعمال املال العمومي و ذلـك بشـرط                     
 .ت مرفق حقيقياحترام التزامات املرفق العام و بالتايل من مرفق فعلي تصبح هذه النشاطا
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 النظام القانوين لفكرة املرفق العام:املبحث الثالث
 تعريف النظام القانوين لفكرة املرفق العام :املطلب األول 

هو جمموعة املبادئ و القواعد و األحكام و األساليب القانونية املختلفة اليت تتعلق بعمليات تنظـيم و تسـيري و                    
 .1رفق العاممراقبة امل

 السلطة املختصة بتنظيم املرفق العام:املطلب الثاين
تتأرجح فكرة تنظيم املرافق العامة بني السلطتني التشريعية و التنفيذية،و هذا ما أفضى إىل انقسام فقه القـانون                   

 :الدستوري و اإلداري خبصوص هذه املسألة إىل قسمني
نظيم املرافق العامة يف الدولة يف يد السلطة التشريعية،و ينحصـر دور            يقر حبتمية حصر و تركيز سلطة ت      :القسم األول 

و يستند رأي هذا القسم إىل حجة أن تركيز سلطة تنظـيم هـذه              .السلطة التنفيذية يف نطاق القرارات التنفيذية فقط      
 الدولة،و كذا أن حجـة      املرافق يف يد السلطة التشريعية حيقق احلماية القانونية للحقوق و احلريات االقتصادية ملواطين            

 .موارد املرافق العامة تتم بناء على موافقة السلطة التشريعية أثناء املوافقة على ميزانية الدولة
و جينح إىل موقف إخضاع عملية تنظيم املرافق العامة يف الدولة إىل السلطة التنفيذية و حيتج بذلك علـى    :القسم الثاين 

فالسـلطة  . تسيريها و إدارا هي من صميم الوظيفة التنفيذية اإلداريـة يف الدولـة    أن عملية تنظيم املرافق العمومية و     
املختصة بعملية تنظيم املرافق العمومية يف اجلزائر هي السلطة التنفيذية املختصة بالوظيفة التنفيذية و هـذا مـا تقـره                    

مومية يف النظـام اجلزائـري هـي         ،و إدارة عملية تنظيم املرافق الع      76 من دستور    152و  11 الفقرة 111املادتان  
 .املراسيم التنظيمية الصادرة من طرف رئيس اجلمهورية

 املبادئ القانونية العامة اليت حتكم عملية تنظيم و تسيري املرافق العامة:املطلب الثالث
 مبدأ املساواة بني املنتفعني أمام املرفق:  األولالفرع

ى خدمات و سلع املرافق العامة يف الدولة و االنتفاع ـا مـىت              أي أن مجيع املنتفعني متساوون يف احلصول عل       
 .2توافرت فيهم ذات الشروط املطلوب توفرها للحصول على خدمات و سلع املرافق العامة و االنتفاع ا

 ينص صراحة على أن كـل       12 يف املادة    63و قد احتل هذا املبدأ مكانة أساسية يف الدساتري اجلزائرية فهذا دستور             
 من دستور   28،إضافة إىل املادة    44 و   39 أيضا يف مادتيه     76واطنني متساوون يف الوظيفة،هذا ما دأب إليه دستور       امل
كل املواطنني سواسية أما القانون و ال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد أو الفرق أو اجلنس                    :" القائلة 89

 على ترسيخه و ذلـك  96،و ذات املبدأ عمد دستور "اجتماعيأو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف آخر شخصي أو      
 .51 و29يف نص مادتيه 
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 مبدأ سري املرفق العام بانتظام و إطراد: الثاينالفرع 
أي أن املرافق العامة ال بد هلا أن تقدم خدماا للجمهور بشكل مستمر و متواصل فال ميكن أن نتصـور مـثال                      

،فإن توقف أحد هذه األجهزة سينجر عنه ضرر بـالغ باملصـلحة            ...صوماتتوقف جهاز القضاء عن الفصل يف اخل      
 .1العامة و هذا ما دفع املشرع إىل وضع آليات قانونية تضمن أداء اخلدمة و انتظامها و عدم انقطاعها

و مبقتضى مبدأ االستمرارية توافرت مجلة من الضمانات ألجل جتسيده على أرض الواقع فـبعض هـذه الضـمانات                   
 .ا املشرع و بعضها رسخه القضاء اإلداريسطره

 :الضمانات التشريعية/أ
 .تنظيم ممارسة حق اإلضراب -
 .تنظيم ممارسة حق االستقالة -
 .عدم جواز احلجز على أموال املرفق -

 :الضمانات القضائية/ب
 .نظرية الظروف الطارئة -
 .نظرية املوظف الواقعي -

 ام للتغيريمبدأ قابلية املرفق الع:  الثالثالفرع
يعترب هذا املبدأ من املبادئ العامة و املسلم ا من جانب الفقه و القضاء،فهو مينح للسلطة اإلدارية حق تعـديل                    

 .النظام القانوين الذي حيكم املرافق العامة مبا يتناسب مع التطورات اليت متس النشاطات املختلفة للمرافق العامة
ري املرافق العامة يف الدولة حسب العوامل و العناصر املالئمة للواقع و التكيف مـع               فهذا املبدأ إذا يتضمن تنظيم و تسي      

الظروف و املعطيات الطارئة و املستجدة و بالتايل فاملرفق العام يتغري يف الزمان و املكان ألن املرفق الذي يعـرب عـن                      
 76جية يف اجلزائر كانت مبوجب دسـتور    التجارة اخلار :نشاط عام يف املاضي قد ال يعرب عنه يف احلاضر،و مثال ذلك           

 ملك تعد حمتكرة من طرف الدولة حيث أصـبحت عمليـات التصـدير و               89تعرب عن مرفق عام لكن بعد دستور        
 . االسترياد تنظم مبشاريع خاصة
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  طرق إدارة املرافق العامة: الرابعاملبحث 
الذي تؤديه، وأهم هذه الطرق هي  رافق وطبيعة النشاطختتلف طرق إدارة املرافق العامة تبعاً الختالف وتنوع امل

املؤسسة أو اهليئة العامة وأسلوب االلتزام وأخرياً اإلدارة أو االستغالل  االستغالل املباشر أو اإلدارة املباشرة وأسلوب
 . املختلط

 األساليب التقليدية: املطلب األول
  اإلدارة املباشرة: األول الفرع 

مباشرة بإدارة املرفق بنفسها سواء أكانت سلطة مركزية أم حملية مستخدمة  ب أن تقوم اإلدارةيقصد ذا األسلو
  . بشخصية معنوية مستقلة أمواهلا وموظفيها ووسائل القانون العام وال يتمتع املرفق الذي يدار ذه الطريقة يف ذلك

موظفني عموميني وتعد أموال املرفق أمواالً األسلوب  ويترتب على ذلك أن يعترب موظفي املرافق اليت تدار ذا
  . املقررة للمال العام عامة تتمتع باحلماية القانونية

املرافق واتصاهلا  إدارة املرافق العامة اإلدارية القومية بصفة أساسية ويرجع ذلك إىل أمهية هذه وتتبع هذه الطريقة يف
أصبحت الكثري من املرافق اإلدارية تدار ذه  وقت احلاضربسيادة الدولة كمرفق األمن والدفاع والقضاء ، ويف ال

والتجارية مىت وجدت اإلدارة أن من املناسب عدم ترك إدارا ألشخاص  الطريقة وكذلك بعض املرافق الصناعية
  .القانون اخلاص

 والفنية واحلماية املقدرة املالية وال شك أن هذا األسلوب يسمح لإلدارة باإلدارة املباشرة لنشاط املرفق ويوفر
لكن اإلدارة املباشرة منتقدة من حيث أن اإلدارة . يتوفر لدى األفراد القانونية واستخدام أساليب السلطة العامة مما ال

املرافق عن حتقيق  باإلدارة املباشرة للمرفق تتقيد بالنظم واللوائح واإلجراءات احلكومية اليت تعيق هذه عندما تقوم
 .خلدمات وإشباع احلاجات العامةأهدافها يف أداء ا

خلطورا وتعلقها بسيادة  نرى أن هذا األسلوب ال يفيد أمهية بالنسبة للمرافق اإلدارية القومية بالنظر غري أننا
اإلدارية اليت يعرف عن إدارا األفراد النعدام أو قلة  وأمن الدولة واليت ال ميكن أن تدار بأسلوب أخر، واملرافق

 . أرباحها
  أسلوب املؤسسة أو اهليئة العامة: الثاين  فرعال

املرافق العامة ، فيمنح إدارا إىل أشخاص عامة تتمتع بالشخصية  قد يلجأ املشرع إىل أسلوب أخر إلدارة
أمواالً عامة  ويسمح هلا باستخدام وسائل القانون العام ويكون موظفيها موظفني عموميني وأمواهلا املعنوية املستقلة

 . ا أعماالً إداريةوأعماهل
اهليئات العامة إذا كان نشاط املرفق الذي تديره تقدمي خدمات عامة ويطلق  ويطلق على هذه األشخاص اإلدارية

  .مالياً املؤسسات العامة إذا كان املوضوع نشاط املرفق جتارياً أو صناعياً أو زراعياً أو عليها
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العامة هلا ميزانية مستقلة ال تلحق يف  من حيث أن املؤسساتكما تتميز اهليئات العامة عن املؤسسات العامة 
 ميزانيتها على منط املشاريع االقتصادية والتجارية وتكون أمواهلا مملوكة للدولة الغالب بامليزانية العامة للدولة وتوضع

 . ولةمبيزانية الد ملكية خاصة ، يف حني تعد أموال اهليئات العامة أمواالً عامة وتلحق ميزانيتها
اتساعاً من رقابتها على املؤسسات العامة نظراً لطبيعة  كذلك تتميز رقابة الدولة على اهليئات العامة بأا أكثر

 .بتقدمي اخلدمات العامة نشاط اهليئات العامة وتعلقه
 األساليب غري التقليدية:املطلب الثالث 

 )تيازعقد االم( العامة  التزام أو امتيازات املرافق:الفرع األول
من املرافق العامة االقتصادية ملدة  مبقتضى هذه الطريقة تتعاقد اإلدارة مع فرد أو شركة إلدارة واستغالل مرفق

مقابل التصريح له باحلصول على الرسوم من املنتفعني خبدمات املرفق  حمددة بأمواله وعمالة وأدواته وعلى مسئوليته
  .و عقد االمتيازالتزام املرافق العامة أ وفق ما يسمى بعقد

عقد االلتزام عمالً قانونياً مركباً يشمل على نوعني من النصوص ، األول  وقد استقر القضاء والفقه على اعتبار
املرفق أما النوع الثاين من  يتعلق بتنظيم املرفق العام وبسريه ومتلك اإلدارة تعديل هذه النصوص وفقاً حلاجة منه

، ومنها ما يتعلق " العقد شريعة املتعاقدين" قاعدة  ط التعاقدية اليت حتكمهاالنصوص فيسمى بالنصوص أو الشرو
 للمنتفعني االلتزامات املالية بني املتعاقدين وال تتعدى ذلك لتشمل أسلوب تقدمي اخلدمات بتحديد مدة االلتزام و

افق العامة األخرى كونه بذات امتيازات املر وعلى أي حال فإن املرفق العام الذي يدار ذا األسلوب يتمتع 
لنفس املبادئ األساسية الضابطة لسري املرافق العامة وهي مبدأ إقرار سري  يهدف إىل حتقيق النفع العام ، فهو خيضع

املرفق، كما يتمتع امللتزم حبق  بانتظام واطراد ومبدأ قابلية املرفق للتعديل ومبدأ املساواة يف االنتفاع خبدمات املرافق
  .العامة  العام أو طلب نزع امللكية للمنفعةشغل الدومني

بل خيضع يف عالقته بامللتزم ألحكام  غري أن من يعمل يف املرفق الذي يدار ذا األسلوب ال يعد موظفاً عاماً
امللتزم سلطة الرقابة واإلشراف على ممارسة عمله وفقاً لشروط العقد  القانون اخلاص، ومتارس اإلدارة يف مواجهة

طبيعة االلتزام ، وتعديل  األساسية لسري املرافق العامة، على أن ال تصل سلطة اإلدارة يف الرقابة حداً يغري من دوالقواع
االلتزام عن مضمونه وتغري استغالل املرفق إىل اإلدارة  جوهرة أو أن حتل حمل امللتزم يف إدارة املرفق وإال خرج عقد

 .  املباشرة
امللتزم كما قد يصدر  د االلتزام قبل مدته بقرار إداري ولو مل يصدر أي خطأ مناإلدارة متلك إاء عق غري أن

قانون باسترداد املرفق وإاء االلتزام وهو ما حيصل  االسترداد مبوجب قانون حيث تلجأ اإلدارة إىل املشرع إلصدار
 . احلالتني للملتزم احلق يف املطالبة بالتعويض ويف. غالباً عند التأميم 
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 العام وتسيريه يكون له احلق باحلصول على املقابل املايل املتمثل بالرسوم اليت قابل إدارة امللتزم للمرفقويف م

الرسوم اجلمركية ومنع األفراد  يتقاضاها نظري اخلدمات اليت يقدمها للمنتفعني كما يكون له احلق يف طلب اإلعفاء من
 1 .من مزاولة النشاط الذي يؤديه املرفق

  تسعى  على الدوام من اجل حتسني  املستوى االقتصادي  واالجتماعي لألفراد  لذلك فإا تسعى  ةاإلدارإن 
 اخلواص  وذلك من اجل حتقيق  إىل التسيري احلسن ملرافقها  العمومية وقد تقوم  بتسليم مهمة التسيري إىلجاهدة 

 :بعض النتائج  اإلجيابية اليت  ميكن إمجاهلا يف  النقاط التالية 
 . من  له قدرة على تسيريها تسيريا حسنا إىليسلم التسيري  -
 . تساعد اجلماعات احمللية على تقدمي اكرب قدر من اخلدمات  -
 .  فقط باإلدارة اهتمام اجلماعات احمللية   -
 . احلد من الدعاوى املرفوعة ضد الدولة  -

  مضمون عقد االمتياز:أوال
 :  مفهوم عقد االمتياز-1
  :االمتياز تعريف عقد -1-1

 شركة خاصة  بإدارة مرفق عام  أو املختصة  فردا اإلدارية عقد االمتياز هو عقد  تكليف  مبقتضاه  اجلهة إن 
 يقدمها  صاحب حق االمتياز  امللتزم على  مسئوليته  مقابل وأموالواستغالله ملدة معينة  من الزمن بواسطة  عمال  

 .ام  القانوين  الذي  خيضع  هلذا املرفقظ  يف إطار النرسوم  يدفعها املتربعون  خلدماته  وذلك
لذلك  وفقا لشروط  اليت  توضح له  وذلك مقابل  أداء خدمة  عامة للجمهور  مقابل السماح  له باستغالل  

 .املشروع  وحصوله على األرباح 
 : متييز عقد االمتياز  عن ما يشاه -1-2

 أن بواسطة  املؤسسات  العامة  يف أو عن أسلوب االستغالل  املباشر   خيتلف أسلوب امتياز  املرافق العامة 
 املتعاملني  اخلواص من  إىل  تتخلى  عن إدارته  اإلدارةفإن )  االمتياز(   تتوىل بنفسها  استغالل املرافق العامة  اإلدارة

 يؤدي  املنتفعون  عوضا  مقابل  ما أنبد  املؤسسة، واملرفق العام  عند االمتياز  ال يقدم خدماته باان  بل الأفراد
 .يتحمله  امللتزم  من نفقات  خمصصة  إلنشاء  إدارة املرافق 

 :  طبيعة عقد االمتياز -2
 .تظهر طبيعة عقد االمتياز  من خالل  انه حيتوي  على نوعني  من الشروط   
 شريعة املتعاقدين   العقد   أنوهي ختضع  للقاعدة  العامة  أي  :   شروط تعاقدية -/01

                                                 
 سابق، مرجع مازن ليلو راضي - 1
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  ماحنة االمتياز  اليت  تستطيع  تعديلها  يف  أي  وقت  اإلدارةوهي  الشروط  اليت تنظمها  :    شروط تنظيمية -/02
  ذلك ،  وذلك الن  امتياز  املرافق  العامة  ال يعترب  تنازل  من  قبل  اجلهة  إىلوكلما  دعت  حاجة  املرفق  

 .  له  ومسؤولية  عن  إدارته  جتاه  اجلمهور منةضااإلدارية  بل  تبقى   
  :دفتر الشروط

  اإلدارة وهو يعترب  الركيزة  والدعامة  األساسية  اليت   ينطوي  عقد االمتياز  حتت لوائها  ويعد هذا الدفتر من قبل 
 حيان  إال  اليت  تكون  يف اغلب    حيترم  الشروط  الواردة  فيهاأن  اإلدارةماحنة االمتياز  وجيب  على  املتعاقد  مع  

  .  يصادق  عليها  مسبقاألنهغري قابلة   للمناقشة 
 : مضمون عقد االمتياز  
  حول  مرفق  املياه الصاحلة  أساسا  من قانون البلدية  فإن عقد االمتياز  ينطوي  132حسب نص املادة   

  وغريها من الفضالت  واألسواق املغطاة  واألسواق  والنقل يف  واملياه  القذرة  والقمامات  املرتليةظللشرب  والتن
العمومي  واملقابر  واملصاحل اجلنائزية  والطرق البلدية  والطرق والشبكات  املختلفة  ومساعدة  األشخاص   املسنني  

 ورعايتهم  والنقل العمومي  داخل  الوالية  وحفظ  الصحة  ومراقبة النوعية
 عقد االمتياز ومنازعاته  إجراءات منح :ثانيا 

 منح االمتياز يتم عن طريق االختيار  بني املتعاملني اخلواص  وهو يف غالب األحيان  خاضع   للسلطة إن 
 ويتمم  االختيار وفق  معايري  املوضوعية  يتم وفقها  منح االمتياز  للشخص الذي  تتوفر فيه  لإلدارةالشخصية 

 علنا  وشفاهه  تامة  يف مجيع املراحل  واملزايدات  بعد ضمان املناقشات املشروعة  الشروط املطلوبة  وتتم اإلجراءات
ويتم منح االمتياز  من طرف الس الشعيب البلدي  بعد التأكد من مطابقة الشروط  لدفتر الشروط  وبعد  مصادقة  

 :الوايل هذا بالنسبة  للمرافق   التابعة للبلدية  مدة االمتياز 
 سنة  حسب 50و30 مدة االمتياز  تتراوح بني أنذه املدة  يف كل من قانوين البلدية  والوالية  والراجح  مل حتدد ه

 األحوال  وهي مدو مقبولة جدا 
 آثار االمتياز : ثالثا

 الغري وهم املنتفعون  وبذلك ميكن إىل عقد االمتياز  ليس كالعقود األخرى  من حيث اآلثار حيث متتد  إن 
 .ثار االمتياز تنصب حول  آأنالقول  
 : ماحنة االمتياز لإلدارةآثاره بالنسب -1
  السلطة اإلدارية  ماحنة االمتياز  متتاز  بأمور ثالث يف مواجهة  املتعاقد معها أن 
 اإلدارة  هي املشرفة على  املرفق حمل االمتياز  وبذلك إن املرفق العام  وسريه  وإعداد حق الرقابة على إنشاء -1-1
 يد كان  أي ميكنها التنازل عنه  ومبا أا تسهر  على الصاحل العام فإا  متتاز حبق مراقبة املرفق يف أي وقت ويف ال

 . لزم األمر إنوتستخدم كل اإلجراءات   املناسبة حىت القضائية منها 
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  إذ الصاحل العام   علىوحفاظاوذلك متاشيا  مع مقتضيات املرفق العام  :  حق تعديل النصوص القانونية -1-2
 . مل يكن يف دفتر الشروطأو تعدل أي بند  كان واردا أو تضيف أو تلغي  أنتستطيع 

 :اثار عقد االمتياز  بالنسبة للمتعاقد -2
  وميكن حصرها يف  النقاط التالية 

 اإلدارة أنشروط  كما  قبض املقابل  املتفق عليه  من املنتفعني ويتم ذلك وفقا  للكيفيات الواردة  يف  دفتر ال-/01
 احلق يف التدخل  من اجل  محاية حقوق  املنتفعني   من خالل حتديد األسعار  ومراقبة امللتزم  باستمرار 

 :  احلصول على املزايا  اليت تتمتع ال السلطة العامة  وفقا  لدفتر الشروط -/02
  ال تترك املتعامل معها  اإلدارةة  يف السوق  فإن يف حالة  حدوث اضطرابات مالي:   التوازن املايل  للمشروع -/03

 .  حتافظ على التوازنات املالية للمشروع أنيتحمل اخلسائر وحده بل يتعني عليها  
 :  الثار االمتياز بني  املنتفعني واإلدارة -3

 اجل  محاية حقوق   ماحنة االمتياز  يمنة تامة  على إعداد املرافق العامة  وتشغيله  وهي  مناإلدارةتتمتع 
 .املنتفعني  من  اجل جتسيد قاعدة املساواة بينهم 

 :  عقد االمتياز  بني امللتزم واملنتفعني آثار-4
 أن املوجودة يف وثائق االمتياز  لصاحل الطرفني  وعلى امللتزم أو على الطرفني االلتزام بالشروط  املوجودة يف العقد  

  اجلر  واخلدمات حيقق  املساواة بني املنتفعني  يف
  اية عقد االمتياز : رابعا

  بإاء املدة  قبل اإلدارة تقوم أن مينع استمراره  مثل القوة القاهرة  وقد حيدث طارئ بنهاية املدة احملددة  وقد حيدث 
لة تسترد  لعدم احلاجة ألبه  ويف هذه احلاأواألوان من جانب واحد  نتيجة إخالل امللتزم  بشروط عقد االمتياز  

 . املرفق العام  عن طريق شرائه  اإلدارة
  ماحنة االمتياز  يف اية  املدة احملددة للمشروع اإلدارة إىل  يؤول املشروع  باان  األحيان ونشري انه يف غالب 

 :منازعات عقد االمتياز 
 واملنـتفعني    زاالمتيـا   وصـاحب     دارةاإل وثائق االمتياز  تولد آثار مركبة  فيما بـني            أن إىللقد أشرنا يف ما سبق        

 تتعلق بعقد أدارى  واملنازعات بني الثاين والثالث ى          ألا والثاين  من اختصاص الغرفة اإلدارية          األولواملنازعات بني   
  .  اإلدارية والثالث  من اختصاص الغرفة األولوبني .  من اختصاص القضاء العادي 

 تأجري املرفق العام :  خامسا
  املنشآت الالزمـة هلـذا التسـيري  وحتملـه        وإنشاءحلالة  السابقة  يلتزم  صاحب االمتياز  بالتسيري                يف ا 

 املؤسسات  بتسيري    أو  األفراد  حيث يكلف  احد       اإلدارةويف هذه احلالة ما سبق من مصاريف تتحملها         . مصاريفها  
 :واعد التالية املشروع  املقام من طرف اجلماعات احمللية  ويستوجب احترام الق
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 اإلشهار  -
 .الشفافية  -
 . أحكام دفتر الشروط  -

  سنة 12 واملدة ال تتجاوز 
 وجه  توكل مهمة      أحسن وتقدمي اخلدمات هلم  على       األفراد الدولة  من اجل محاية حقوق        أن ميكن القول      ومنه

 ووفقا  لشروط حمددة مسـبقا   دارةاإل املرافق  حتت  رقابة  وإشراف  هذه هيئات خاصة  تدير      إىلتسيري بعض املرافق    
 . يف دفتر  الشروط 

  االستغالل املختلط : الثاين الفرع
  . األشخاص العامة مع األفراد يف إدارة مرفق عام يقوم هذا األسلوب على أساس اشتراك الدولة أو أحد

هم األفراد يف االكتتاب مسامهة تكتتب الدولة يف جانب من أسهمها على أن يسا ويتخذ هذا االشتراك صورة شركة
  .األخر باجلزء

بوصفها ممثلة للمصلحة العامة باحلق  وختضع هذه الشركة إىل أحكام القانون التجاري مع احتفاظ السلطة العامة
األعلى هلا يف هذا الس ويأيت هذا من خالل الرقابة الفعالة اليت  يف تعيني بعض أعضاء جملس اإلدارة وأن يكون الرأي

  .أو الشخص العام املشارك يف هذه الشركة على أعماهلا وحساباا ا الدولةمتارسه
األفراد والسلطة العامة  املرفق إدارة خمتلطة من ممثلي اإلدارة و توفر هذه الطريقة نوع من التعاون بني وتتم إدارة

 . يف سبيل الوصول إىل إدارة ناضجة وربح معقول
العامة ذات الطابع   يف كثري من الدول األوربية كوسيلة إلدارة املرافقانتشرت شركات االقتصاد املختلط وقد

هذا األسلوب يف فائدة تتمثل يف ختليص املرافق العامة  االقتصادي السيما فرنسا يف إدارة مرافق النقل والطاقة ملا حيققه
العامة  ه خيفف العبء عن السلطةاإلدارية اليت تظهر يف أسلوب اإلدارة املباشرة، كما أن من التعقيدات واإلجراءات

  . 1اخلاص ملا خيدم التنمية االقتصادية ويتيح هلا التفرغ إلدارة املرافق العامة القومية، ويساهم يف توظيف رأس املال
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  الضبط اإلداريمضمون: الفصل الثاين عشر

 -هزة اإلدارية التابعة واخلاضـعة هلـا      تقوم اإلدارة العامة عن طريق السلطات اإلدارية املختصة واهلياكل واألج         
بأعماهلا وأنشطتها لتحقيق أهداف الوظيفة اإلدارية يف الدولة ومن أنشطة اإلدارة العامة هناك الضبط اإلداري وهـو                 
األسلوب الذي حتقق بواسطته اإلدارة العامة هدف الوظيفة اإلدارية وغايتها املتمثلة يف احملافظة علـى النظـام العـام                   

 .؟ ما هو مضمون الضبط اإلداري ف.وقائية ومنتظمة ودائمةبطريقة 
 مفهوم الضبط اإلداري: املبحث األول
 التعريف بالضبط اإلداري: املطلب األول
 تعريف الضبط اإلداري: الفرع األول

إلدارية الضبط اإلداري هو كل األعمال واإلجراءات واألساليب القانونية واملادية والفنية اليت تقوم ا السلطات ا              
املختصة، وذلك دف ضمان احملافظة على النظام العام بطريقة وقائية يف نطاق القانوين للحقوق واحلريات السائدة يف                 

 1.الدولة
وينصرف املفهوم العضوي للضبط اإلداري إىل اهليئات اليت تتكفـل          : وللضبط اإلداري مدلولني عضوي ومادي    

 .ية والوايل ورئيس البلديةبعملية الضبط اإلداري مثل رئيس اجلمهور
أما املفهوم املادي فينصرف إىل النشاط الذي متارسه هذه اجلهات وغريها يف ضبط أمور الـبالد مـن الناحيـة                   

 2.اإلدارية كاحلفاظ على النظام العام والصحة العامة
 :3ومننه نرى أن الضبط اإلداري يتمتع مبجموعة من اخلصائص اليت متيزه عن غريه أمهها

 إن الضبط اإلداري يف مجيع احلاالت إجراء تباشره السلطة اإلدارية املنفردة وتسـتهدف مـن                :لصفة االنفرادية  ا -أ
خالله احملافظة على النظام العام فال يتصور أن تلعب إرادة الفرد أو األفراد دورا حىت تنتج أعمـال الضـبط آثارهـا                      

بط هو موقف اخلضوع واالمتثال جلملة اإلجـراءات الـيت          القانونية، وتبعا لذلك فإن موقف الفرد حيال أعمال الض        
فرضتها اإلدارة، وهذا طبعا وفق ما حيدده القانون وحتت رقابة السلطة القضائية بينما خيتلف األمر إن كنا بصدد مرفق                   

لتـزم ضـمان    عام فإن إرادة الفرد قد تربز بشكل جلي كما لو مت االتفاق على إدارة املرفق بطريقة االمتياز فيتوىل امل                  
 .النشاط وتوفري اخلدمة للجمهور بأمواله وعماله وحتت مسؤوليته املباشرة

 يتميز الضبط اإلداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ املخاطر على األفراد، فعندما تبـادر اإلدارة إىل                : الصفة الوقائية  -ب
ترتب على استمرارية احتفاظ املعين     سحب رخصة الصيد أو رخصة السياقة من أحد األفراد فألا قدرت هناك خطر ي             

ذه الرخصة، واإلدارة حينما تغلق حمال أو تعاين بئرا معينا أو بضاعة معينة فإا تقصد بعملها اإلجرائي هـذا وقايـة         
 .األفراد من كل خطر يدامههم أيا كان مصدره
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ت الضبطية فعندما تقدر أن عمال مـا        ويقصد ا أن لإلدارة سلطة تقديرية يف ممارسة اإلجراءا        :  الصفة التقديرية  -ج
 .سينتج عنه خطر تعني عليها التدخل قبل وقوعه بغرض احملافظة على النظام العام

  1. إن الضبط اإلداري خطري على احلريات العامة-د
 متييز الضبط اإلداري عن غريها من املصطلحات: الفرع الثاين

 الضبط اإلداري والضبط التشريعي: أوال
ط التشريعي جمموع القوانني الصادرة عن السلطة التشريعية واليت يكون موضوعها احلد من نطـاق               يقصد بالضب 

 .مباشرة بعض احلريات الفردية فمصدر املنع أو القيد أو الضبط هو السلطة التشريعية
و احملافظة  ومن هنا وعند مقابلة تعريف الضبط اإلداري بالضبط التشريعي يتبني لنا أن اهلدف يف النوعني واحد ه                

على النظام العام، واالختالف بينهما يكمن يف أن الضبط اإلداري تباشره وشرف عليه سـلطة إداريـة، والضـبط                   
 .التشريعي مصدره السلطة التشريعية

وقد حيدث التداخل بينهما عندما تبادر السلطة التشريعية إىل سن تشريعات ضبطية وتتوىل السلطة التنفيذية ممثلة                
  2.ريعات وفرض قيود على حريات األفراد بالكيفية احملددة يف التشريعبتنفيذ التش

 التفرقة بني فكرة الضبط اإلداري وفكرة املرفق العام: ثانيا
تتشابه وتتكامل فكرة الضبط اإلداري وفكرة املرفق العام بإعتبارمها صورتان وأسلوبان للعمل والنشاط اإلداري              

 .عامة الذي يستهدف إىل حتقيق املصلحة ال
والفكرة الراجحة كمعيار للتمييز والتفرقة بني فكرة الضبط اإلداري وفكرة املرفق العام، هي الفكرة اليت صاغها                

، وتتلخص يف ضرورة اجلمع بني عدة حقائق وعناصر هي أسلوب النشاط أو العمـل وجمـال                 جورج فيدل األستاذ  
ملرفق العام، وتطبيقا هلذه الفكرة يكون العمـل عمـل          ونطاق النشاط، وهدف النشاط، لتمييز الضبط اإلداري عن ا        

ضبط إداري إذا اختذ النشاط اإلداري أسلوب األمر والنهي امللزم وبإرادة السلطة اإلدارية املنفردة، واسـتهدف هـذا        
رسة النشاط حتقيق هدف احملافظة على الصحة العامة والسكينة العامة واألمن العام، وكان نطاق وجمال النشاط هو مما                

احلقوق واحلريات الفردية عن طريق فرض القيود واحلدود على حقوق وحريات األفراد بالقدر الالزم للمحافظة على                
بينما يكون العمل عمل مرفق عام إذا اختذ النشاط أسلوب إنتاج وإجناز وعرض وتقدمي السلع واخلدمات                . النظام العام 

دولة، واحنصر جمال نشاط وعمل املرافق العامة يف ميدان إشباع احلاجات           الالزمة إلشباع احلاجات العامة يف اتمع وال      
 .العامة املادية واملعنوية اآلنية واملستقبلية
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 التفرقة بني فكرة الضبط اإلداري والضبط القضائي: ثالثا
 :1 حماولة املشرع أو املعيار التشريعي للتمييز بني الضبط اإلداري والضبط القضائي-1

املشرع لتحديد سلطات ورجال الضبط القضائي على سبيل احلصر كما حاول املشـرع حتديـد               حيث تدخل   
هدف وأعمال رجال وسلطات الضبط القضائي وهو ما يفعله املشرع اجلنائي يف قانون اإلجراءات اجلزائيـة حيـث                  

ئري أن حيـدد     ضباط الدرك الوطين وضباط الشرطة وضباط الصف، كما حاول املشرع اجلزا           –حصرهم املشرع يف    
 .بعض سلطات الضبط اإلداري يف كل من قانون الوالية وقانون البلدية

 :2 املعيار الفقهي للتمييز بني الضبط اإلداري والضبط القضائي-2
 : املعيار العضوي الشكلي يف عملية التمييز بني الضبط اإلداري والضبط القضائي-أ

لذي مارس النشاط الضبطي، وطبيعـة ونوعيـة اإلجـراءات          وهنا يركز هذا املعيار على صفة العضو املصدر ا        
والشكليات اليت صدر يف نطاقها، فطبقا لذلك يكون النشاط ضبطيا إداريا إذا ما صدر من جهة إدارية خمتصة بالضبط                   

 .اإلداري بينما يكون النشاط ضبطيا قضائيا إذا ما صدر من جهات خمتصة بالضبط القضائي
 :عي يف عملية التمييز بني الضبط اإلداري والضبط القضائي املعيار املادي املوضو-ب

فنشاط الضبط اإلداري نشاط وقائي وسابق ومانع لوقوع حوادث اإلخالل بالنظام العام وستهدف دوما حتقيق               
هدف احملافظة على النظام العام بعناصره املختلفة بطريقة وقائية، بينما أن نشاط وأعمال الضبط القضائي هو نشـاط                  

ائي عالجي والحق، ويستهدف الضبط القضائي إىل الكشف عن اجلرمية وأسباا وظروفها وإلقاء القـبض علـى                 جز
 .مرتكبيها

 : املعيار القضائي للتفرقة بني الضبط اإلداري والضبط القضائي-3
يتلخص موقف القضاء هذا يف أنه ينظر ويفحص موضوع ونشاط الضبط كل مرة وحالة على حـدة وحيلـل                   

ومضمون النشاط، فإذا كان النشاط أو العمل يستهدف مساعدة جهات العدالة والقضـاء يف الكشـف عـن      طبيعة  
اجلرمية الواقعة والبحث عن مالبساا وتتبع مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم حملاكمتهم ولتوقيع العقوبات اجلنائية عليهم               

شاط قد اختذ يف نطاق الوظيفة اإلدارية ومل يكـن لـه            أما إذا كان العمل أو الن     . فإن هذا النشاط يكون ضبطا قضائيا     
عالقة مبساعدة القضاء والعدالة فإن العمل أو النشاط يكون ضبطا إداريا إذا ما استهدف إضـافة إىل ذلـك هـدف                     

 3.احملافظة على النظام العام بطريقة وقائية
ارب بينهما قد يتم يف حاالت حمـددة        ورغم سعة جمال التمييز بني الضبط اإلداري والضبط القضائي، إال أن التق           

وذلك بالنظر إىل أن جهات معينة متارس وظيفتني سلطة للضبطية اإلدارية وأخرى للضبطية القضائية يف ذات الوقـت                  
تفرض ) الصفة اإلدارية (مثلما هو احلال بالنسبة لرئيس الس الشعيب البلدي، فصفته كرئيس للمجلس الشعيب البلدي              

جراء وقائي ميس جانب األمن العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة، كأن يغلق طريقا أو أن مينـع                   عليه اختاذ كل إ   
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ممارسة التجارة يف بعض الشوارع أو أن مينع سري احليوانات يف املناطق العمرانية وغريها وصفة الضـبطية القضـائية                   
ع الفعل أو حدوث اجلرمية، وعون الشرطة مـثال         تفرض عليه أن يتحرك وأن يتخذ كل اإلجراءات القانونية عند وقو          

يقوم كأصل عام بتنظيم حركة املرور وله أن يوقف األفراد والسيارات ولكن إذا الحظ جرمية معينة بأن رأى سـائقا                    
      1.يف حالة سكر أو أن حبوزته بضاعة ممنوعة تعني عليه اختاذ اإلجراءات الالزمة

 يأنواع الضبط اإلدار: الفرع الثالث
إذا كان الضبط اإلداري يتمثل يف جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها السلطة املختصة ويترتب عليها املسـاس                 
حبرية األفراد، فإن هذه القيود ختتلف من حيث جمال نطاقها فقد ختص مكانا أو أشخاصا أو موضوعا دون غري، لذلك                    

 .قسم الفقه الضبط إىل نوعني ضبط عام وآخر خاص
 ويقصد به النظام القانوين العام للضبط اإلداري أي جمموع السلطات املمنوحة هليئـات الضـبط                :بط العام الض: أوال

 2.اإلداري من أجل احملافظة على النظام العام مبختلف حماوره من أمن عام وصحة عامة وسكينة عامة
يد نشاط وحريات األفراد يف جمـال        ويقصد به السلطات اليت منحها القانون لإلدارة بقصد تقي         :الضبط اخلاص : ثانيا

 .حمدد وعني، فهو على هذا النحو إما أن خيص مكانا بذاته أو نشاطه بذاته
ومثال النوع األول ما تفرضه السلطة العامة من إجراءات يف جمال تنقل األشخاص كأن نفرض رخصا للتنقل يف                  

 . ذلك من اإلجراءاتبعض املناطق أو أن حتضر تنقلهم يف مواقيت حمددة تعلن عنها وغري
ومثال النوع الثاين أن تفرض اإلدارة قيودا لتنظيم حركة املرور كأن تغلق شارعا معينا أو أن تفرض إجـراءات                   

 األفراد حق االجتماع أو مسرية أو إقامة حفالت ليال وهكذا فكل حرية عامـة متـس يف ممارسـتها     ةمعينة للممارس 
 .تقييدها بالطرق اليت حددها القانونحريات اآلخرين أو حقوقهم جيوز لإلدارة 

فليس من حق الفرد حتت عنوان احلريات العامة أن يبادر إىل مباشرة عمل الصيد بصفة مطلقة فمن حق السلطة                   
العامة أن تفرض عليه قيودا تتعلق باستعمال سالح الصيد أو أنواع احليوانات املرخص باصطيادها أو املكان املخصص                 

 3. هذا العاملةللممارس
أما هيئات وسلطات الضبط اإلداري اخلاص فهي تلك اهليئات والسلطات اإلدارية الضبطية اإلدارية اخلاصة واليت           
تتخصص يف حفظ النظام العام بطريقة وقائية يف عنصر فقط أو موضوع حمدد على سبيل احلصر من عناصر ومقومات                   

 :4وموضوعات العناصر العام مثل
 هيئات وسلطات ضبط الغابات؛ -
 هيئات وسلطات ضبط السكك احلديدية؛ -

 هيئات وسلطات ضبط اآلداب العامة؛ -
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 ..هيئات وسلطات املؤسسات واملرافق العامة االقتصادية  -
 أهداف الضبط اإلداري: املطلب الثاين

يهدف الضبط اإلداري إىل حتقيق محاية اتمع من املساس بالنظام العام ويقوم نظام العام على أربعـة عناصـر                   
 :1وهي
 واملقصود به هو العمل على استتباب األمن والنظام يف املدن والقرى واألحياء والتجمعات السكنية               :األمن العام : أوال

املختلفة مبا حيقق االطمئنان لدى اجلمهور على أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم من كل خطر أو اعتـداء قـد يكونـون        
لحة لعصابات اإلجرام املختلفة، أو عدم احترام قواعد املـرور، أو           عرضة له سواء بفعل اإلنسان مثل االعتداءات املس       

بفعل الطبيعة كالزالزل والفضيانات وغريها، ومن أهم مظاهر احلفاظ على األمن العام، منع التجمعات واملظـاهرات                
الطريق العام  ومنع وقوع اجلرائم وتوقيف األشخاص الذين يشكلون خطر على األمن وتنظيم املرور وإزالة العوائق من                

 ...إخل
 ويراد ا اختاذ السلطة العمومية اإلجراءات الالزمة لوقاية اتمع من أخطر األمـراض املعديـة                :الصحة العامة : ثانيا

واألوبئة الفاتكة أيا كان مصدرها حيواين أو إنساين أو طبيعي، ويتضمن ذلك تنقية املياه الشروب من اجلراثيم ومراقبة                  
 نقل املياه وتنظيم ااري العامة لصرف املياه بعيدا عن التجمعات السكنية، كما يتضـمن هـذا                 مدى سالمة أنابيب  

العنصر مراقبة خمازن املواد االستهالكية واملطاعم واملقاهي واألكشاك العمومية ومنع تنقل احليوانات املريضـة وقتـل                
 .إخل ...الكالب املكلوبة 

وء العام ومنع مظاهر اإلزعاج واملضايقات اليت تتجاوز احلد املقبول من الضجيج             ويقصد ا اهلد   :السكينة العام : ثالثا
يف اتمع إذ من حق األفراد التمتع ببعض اهلدوء يف الطريق العام واألماكن العمومية وأال يكونوا عرضـة للضـجيج                    

صا يف الليـل، سـواء      والضوضاء والقلق، حبيث تتدخل السلطات العمومية للقضاء على مصادر هذا اإلزعاج خصو           
 .باستخدام مكربات األصوات أو بالشجار أو برفع أصوات احملركات وغريها

 يقصد ا احملافظة على األخالق العامة واآلداب والعادات والتقاليد املتعارف عليهـا يف بلـد                :اآلداب العامة : رابعا
 .نيمعني، ومنع التعدي على الشرف واإلخالل باحلياء واملس بشعور املواطن

وحسب األستاذ أمحد حميو فإنه يقول أن فكرة النظام العام بنظر إىل الكثري من الفقهاء قد طرأ عليها تغيري كـبري                 
متثل يف عدم االكتفاء بالعناصر املذكورة وإدخال مفهوم آخر أمشل وأوسع للنظام العام يتضـمن مسـائل اقتصـادية                   

 2).الليربايل، االشتراكي( النظام السائد داخل الدولة واجتماعية، وأن كان هذا املفهوم يتحكم فيه طبيعة
وحتت هذا املفهوم اجلديد تستطيع اإلدارة أن تفرض بعض القيود لتنظيم النشاط الصناعي أو التجاري، كما أنه                 
بإمكاا أن تفرض على األفراد ترتيبات تقتضيها املصلحة العامة ومثال ذلك أن يفرض رئيس الس الشعيب البلـدي                  
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 التجارة على األرصفة أو أن مينع إقامة حمالت جتارية أو مقاهي جبانـب جتمعـات                ةعلى التجار املتجولني عدم ممارس    
 1.سكنية معينة، وعموما خيول له اختاذ كل إجراء من شأنه احملافظة على الطابع اجلمايل للبلدية
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 هيئات الضبط اإلداري: املبحث الثاين
 )على املستوى الوطين(هيئات الضبط اإلداري املركزية : طلب األولامل

 رئيس اجلمهورية: الفرع األول
تتمثل هيئات وسلطات الضبط اإلداري املركزية أو الوطنية يف النظام الدستوري واإلداري اجلزائري يف رئـيس                

 .اجلمهورية باعتباره قائد ورئيس السلطة والوظيفة التنفيذية يف اجلزائر
وميلك رئيس اجلمهورية مبوجب مسؤوليته يف احملافظة على النظام على املستوى الوطين وميلك سـلطة إصـدار                 

 1.واختاذ مجلة من اإلجراءات كإعالن حالة الطوارئ واحلصار. الضبط اإلداري) قرارات عامة(مراسيم ولوائح 
 ) الوزير األول(رئيس احلكومة : الفرع الثاين

يف جمال الضبط، ذلك أن إقـرار       ) الوزير األول (ورية صراحة إىل سلطات رئيس احلكومة       مل تشر القواعد الدست   
حالة الطوارئ واحلصار واحلاالت االستثنائية هي اختصاص أصيل لرئيس اجلمهورية ميارسه بنفسه وال ينقله إىل غـريه   

 .عن طريق التفويض
جلمهورية عندما يريد هذا األخـري اختـاذ أي      غري أن الوزير األول كما سبقت اإلشارة يستشار من قبل رئيس ا           

إجراء يترتب عليه تقييد جمال احلريات العامة يف مواضع حمددة أو أماكن حمددة، مث إن رئيس احلكومـة قـد يكـون                     
مصدرا مباشرا لإلجراءات الضبطية فهو من يشرف على سري اإلدارة العامة، وختول هذه الصالحية له ممارسة مهـام                  

  2.اسيم تنفيذية أو تعليمات يصدرها ويلزم بتنفيذها لألجهزة املختصةالضبط مبوجب مر
 الوزراء: الفرع الثالث

األصل أنه ليس للوزراء حق ممارسة مهام الضبط اإلداري العام، ألا صالحية معقودة لـرئيس اجلمهـوري و                  
كم مركزهم وطبيعـة القطـاع      رئيس احلكومة، غري أن القانون قد جييز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط حب             

الذي يشرفون عليه وهذا ما ميكن تسميته بالضبط اخلاص، فوزير الداخلية مثال هو أكثر الوزراء احتكاكا وممارسـة                  
إلجراءات الضبط على املستوى الوطين سواء يف احلاالت العادية أو احلاالت االستثنائية وهو ما دلت عليه النصـوص                  

 وحتديدا نص املادة الثامنة منـه     01-91 وزير الداخلية منها أحكام املرسوم التنفيذي رقم         الكثرية املنظمة لصالحيات  
 :حيث جاء فيها

 :ميارس وزير الداخلية الصالحيات التالية"
 احملافظة على النظام العام واألمن العموميني؛ -
 احملافظة على احلريات العامة؛ -

 حالة األشخاص واألمالك وحريات تنقلهم؛ -

 عيات باختالف أنواعها؛حركة اجلم -
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 االنتخابات؛ -

 ...".التظاهرات واالجتماعات العامة -

وفصلت مواد أخرى من ذات املرسوم بعض الصالحيات فأناطت بوزير الداخلية السهر على احتـرام القـانون          
 .ومحاية األشخاص واملمتلكات ومحاية املؤسسات ومراقبة املرور عرب احلدود وغريها

ر الداخلية أن يصدر تعليماا للمدير العام لألمن للوالة وغريهم متس جانبا من اجلوانـب               وتبعا لذلك جيوز لوزي   
 .الضبطية بغرض السهر على تنفيذها كل فيما يتعلق باختصاصه

وليس وزير الداخلية فقط هو من يباشر إجراءات الضبط بل وزراء آخرون كوزير الثقافة مثال عنـدما يصـدر                   
 .تاحف ويترتب على تطبيقها حريات األفراد يف جمال معنيقرارات حلماية اآلثار وامل

ويباشر وزير الفالحة أيضا إجراءات الضبط عندما يصدر قرارات تتضمن منع صيد نوع من احليوانات أو تنظيم                 
مواقيت الصيد ومكانه أيضا كما يباشر وزير النقل إجراءات الضبط عندما يصدر قراراتـه بتنظـيم حركـة تنقـل                    

ويباشر وزير التجارة بعض إجراءات الضبطية عندما حيظر مبوجب قرار منه ممارسة التجـارة علـى                . يالالشاحنات ل 
وكذلك احلال بالنسبة لوزير البناء إذ بإمكانه أن يصدر من القرارات ما ينظم أشـغال               . األرصفة ويف الشوارع العامة   

 .البناء والعمران
ديد لفكرة النظام العام ومشوليته وإطالقه جنم عنه التوسع يف هيئات           واحلقيقة اليت ال ميكن إنكارها أن املفهوم اجل       

الضبط فيتوىل كل وزير ممارسة إجراءات الضبط على مستوى قطاعه مبا حيقق املقصد العام وهو احملافظة على النظـام                   
 1العام 

 )يعلى املستوى احملل(هيئات وسلطات الضبط اإلداري الالمركزية احمللية : املطلب الثاين
تتجسد هيئات وسلطات الضبط اإلداري الالمركزية احمللية يف كل من الوالة ورؤساء االس البلدية، فكل مـن        
وايل الوالية ورئيس الس الشعيب البلدي مسؤولية احملافظة على النظام العام على مستوى احلدود اإلدارية لكل مـن                  

       لس الشعيب البلدي امتيازات ومظاهر السلطة العامة للتصرف والعمل         الوالية والبلدية، وميلك كل من الوايل ورئيس ا
 2. والقانونيةةمن أجل احملافظة على النظام العام بكافة عناصره املادية واملعنوي

 الوالــي: الفرع األول
اليـة  حيث تنص مواد ونصوص القوانني النافذة على مسؤولية الوايل عن عملية احملافظة على النظام العام يف الو                

حيـث  :وحيازته وامتالكه ملظاهر السلطة والسيادة الالزمة لالضطالع مبسؤولية احملافظة على النظام العام يف الواليـة              
يتوىل الوايل العمل على احترام القوانني وأنظمة الشرطة اإلدارية وهـو           (( من قانون الوالية على أن       152تنص املادة   

 3)).مسؤول عن ضبط النظام العمومي 
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ويتخذ الوايل التدابري اخلاصة التنظيمية أو الفردية اليت يراها ضرورية،          (( من قانون الوالية     153تنص املادة   كما  
إن القرارات اليت تتضمن نظاما دائما      .  املشار إليها يف املادة السابقة طبقا للقوانني واألنظمة اجلاري ا العمل           ةللممارس

كما توضـع   ...)).  يوما اليت تلي إحالتها    30 أن يلغيها أو يعدهلا ضمن مهلة        حتال فورا إىل وزير الداخلية الذي ميكن      
حتت تصرف الوايل من أجل القيام مبسؤولية احملافظة على النظام العام يف الوالية كافة قوات األمـن الـدرك الـوطين     

باستمرار وانتظام عـن حالـة      املتواجدة يف حدود الوالية، ويتعني على هذه القوات واملصاحل األمنية أن تطلع الوايل              
 ).155 و154املادة . (وأخبار األمن والنظام العام بالوالية

 رئيس الس الشعيب البلدي: الفرع الثاين
 مـن   237املـادة   -)) حسن النظام، واألمن، والنظافة العامة    ((أما رئيس الس الشعيب البلدي مكلف بتأمني        

 1.عام يف هذا اال وهو بذلك يتمتع باختصاص -قانون البلدية
إن رئيس الس الشعيب البلدي، مكلف على وجه اخلصوص لتحقيـق        : ((  ينص على    237ومنه حسب املادة    

 :2حسن النظام واألمن والصحة العمومية مبا يلي
 احملافظة على اآلداب العامة وسالمة األشخاص واألموال ؛ -

 اليت جيري فيها جتمع األشخاص؛احملافظة على حسن النظام يف مجيع األماكن العمومية  -

 قمع التعديات على الراحة العمومية وكل األعمال املخلة ا؛ -

 السهر على نظافة األبنية وتأمني سهولة السري يف الشوارع والساحات والطرق العمومية؛ -

 .ةاختاذ اإلحتياطات واالحترازات الضرورية ملكافحة األمراض النامجة عن األوبئة أو األمراض املعدي -

إن رئيس الس الشعيب البلدي مكلف حتت رقابة هذا الس وإشراف السلطة العليا مبمارسة سلطات الشرطة                 
 .اليت خيوهلا له القانون وهلذا الغرض يتصرف يف الشرطة البلدية ومبعونة شرطة الدولة إن لزم ذلك
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 وسائل الضبط اإلداري: املبحث الثالث
موعة قرارات صادرة عن السلطة العامة اهلدف منها تقييد حريات األفراد مبا حيقق النظام              إذا كان الضبط يعين جم    

 .العام داخل اتمع فإن فرض هذه القيود حيتاج إىل وسائل مادية وبشرية وقانونية
 الوسائل املادية والبشرية: املطلب األول

ارة بغرض ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنات       ويقصد بالوسائل املادية ا اإلمكانيات املادية املتاحة لإلد       
 .وعلى العموم كل آلة أو عتاد متكن اإلدارة من ممارسة مهامه

أما الوسيلة البشرية فتتمثل يف أعوان الضبط اإلداري املكلفني بتنفيذ القوانني والتنظيمـات كرجـال الـدرك                 
 1والشرطة العامة والشرطة البلدية

  القانونيةالوسائل: املطلب الثاين
ال تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب اإلدارة إال وفقا ملا حدده القانون وبالكيفية اليت رمسها وبالضـمانات                  
اليت كفلها، فرئيس اجلمهورية عندما ميارس بعض اإلجراءات الضبطية إمنا يستند يف ممارسة هلـذه الصـالحية علـى                   

، أما الوزراء فهم يسندون إىل النصوص التنظيمية اليت تكفـل هلـم             الدستور، وكذلك احلال بالنسبة لرئيس احلكومة     
ممارسة بعض اإلجراءات واختاذ قرارات معينة، ويباشر الوايل إجراءات الضبط من منطلق قانون الوالية، ويباشر رئيس                

 أن الوسـائل    الس الشعيب البلدي ذات اإلجراء من منطلق نصوص قانون البلدية ، ومهما تعددت هيئات الضبط إال               
 :2القانونية ميكن حصرها فيما يلي

 إصدار القرارات أو لوائح الضبط: أوال
وهو أعلى أشكال املساس باحلريات العامة مت اختاذها من جانب اإلدارة دف احملافظـة              : احلظر أو املنع   -1

 وإمنا لتحقيق مقصد    على النظام العام، وعندما تفرض اإلدارة على األفراد نشاط معني فال متنع رد املنع،             
عام بعود بالنفع على مجيع أفراد اتمع، فمنع املرور على جسر آئل للسقوط ومنع التجـول لـيال يف                    

 .ظروف غري عادية إمنا اهلدف منه محاية األرواح
 قد تشترط اإلدارة وطبقا لنصوص القانون أو التنظيم على األفراد ترخيصا معينا إمنا هو أرادوا                :الترخيص -2

سة حرية معينة أو القيام بعمل معني كما لو أراد األفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة مسرية فمن حق                   ممار
اإلدارة أن ترفض عليهم احلصول على رخصة قبل القيام بالنشاط وإال كان عملـهم مشـوبا بعيـب                  

رض على  املشروعية، كما تستطيع اإلدارة أن تفرض على حامل السالح استصدار رخصة لذلك أو أن تف              
من أراد الدخول ملنطقة معينة احلصول على إذن من جهة حمددة وعادة ما يكـون ذلـك يف احلـاالت                    

 . االستثنائية
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 استخدام القوة: ثانيا
األصل هو امتثال األفراد لقرارات اإلدارة وخضوعهم إليها، غري أنه ويف حاالت معينة جيوز استعمال القوة ملنـع         

للقوانني والتنظيمات كما لو أراد األفراد إقامة مسرية معينة ومل يقدموا طلبـا لـإلدارة               نشاط معني مل خيضع منظموه      
بذلك أو أم قدموه ورفض من جانبها لسبب أو آلخر وتعتمد اإلدارة يف اللجوء للقوة على إمكانياا املادية والبشرية                   

 .لصد كل نشاط يؤدي إىل املساس بالنظام العام
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 حدود سلطات الضبط اإلداري: املبحث الرابع
القاعدة العامة أن األفراد يتمتعون باحلريات العامة اليت كفلها هلم الدستور غري أنه يف مواضع معينة ترد على هذه                   

ن احلريات قيودا تفرضها مصلحة اتمع، وملا  كان األصل هو التمتع باحلرية واالستثناء هو القيد أو القيود وجـب أ                   
 .ختضع هذه القيود إىل ضوابط متنع أو حتد من التعسف يف ممارستها

 حدود سلطة الضبط اإلداري يف احلاالت العادية:املطلب األول 
 مبدأ الشرعية كقيد وضابط لسلطات الضبط اإلداري:  الفرع األول

ختضع وتتقيد بأحكـام    تطبيقا ملبدأ الشرعية ومقتضياته فإن أعمال وإجراءات سلطات وهيئات الضبط اإلداري            
مبدأ الشرعية، فكل تصرفات وأعمال وإجراءات الضبط اإلداري جيب أن تكون يف نطاق النظام القانوين السـائد يف                  
الدولة، وطبقا ألحكامه، فعلى السلطات اإلدارية املختصة بالضبط اإلداري أن حتترم قواعد ومبادئ الشرعية الشكلية               

وتقييد أعمال وإجراءات   . عمال وإجراءات ضبطية إدارية وإال وقعت أعماهلا باطلة       واملوضوعية يف كل ما تصدره من أ      
الضبط اإلداري مببدأ الشرعية حيمي سلطات وهيئات الضبط اإلداري نفسها من االحنراف والتسرع، وحيمي حقـوق                

 1.ط اإلداريوحريات األفراد من كل مظاهر االحنراف واستبداد والتعسف يف استعمال امتيازات وسلطات الضب
 النظام العام كقيد وضابط لسلطات الضبط اإلداري: الفرع الثاين 

إن كل أعمال وإجراءات وسلطات الضبط اإلداري جيب أن تستهدف حتقيق إقامة النظام العام واحملافظة عليـه                 
 النظام العام   فقط طبقا لقاعدة ختصيص األهداف، فاهلدف الوحيد ألعمال وسلطات الضبط اإلداري هو احملافظة على             

وكل عمل أو إجراء تقوم به هيئات ورجال الضبط اإلداري وال يستهدف حتقيق النظام العام واحملافظة عليه بـاملفهوم                   
اإلداري لفكرة النظام العام يعترب غري مشروع ومشوب بعيب االحنراف يف استعمال السلطة، حىت ولو حقـق هـذا                   

 2.عية أو سياسية أو مالية للدولةالعمل أو اإلجراء حتقيق مصلحة عامة اجتما
ففكرة النظام العام تقوم كضابط وقيد على سلطات الضبط اإلداري وتبعا هلذه احلقيقة فإنه يشترط يف أعمـال                  

 :وإجراءات الضبط اإلداري الشروط التالية
 .جيب أن تكون أعمال وإجراءات الضبط اإلداري ضرورية للمحافظة على النظام العام -
 .أعمال وإجراءات الضبط اإلداري فعالة للمحافظة على النظام العامجيب أن تكون  -

 .جيب أن تكون أعمال وإجراءات الضبط اإلداري معقولة للمحافظة على النظام العام -

 خضوع أعمال وإجراءات الضبط اإلداري لرقابة القضاء: الفرع الثالث 
 ورتتخذ رقابة القضاء على أعمال وإجراءات الضبط اإلداري عدة ص

 
 

                                                 
 42 عمار عوابدي، مرجع سابق، ص- 1
 43-42 عمار عوابدي، مرجع سابق، ص- 2



     من إعداد جميدي فتحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسابقة متصرف إداري الجتيازالدليل             

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ2009/2010: اجللفــةاضرات ودروسسلسلة حم

 
492 

 القانون اإلداري 

 رقابة اإللغاء على قرارات الضبط اإلداري: أوال
وهي سلطة قضائية متلكها ومتارسها حماكم القضاء اإلداري إللغاء قرارات ضبطية اإلدارية غري املشـروعة بنـاء                 
على طلبات ذوي الشأن واملصلحة يف ذلك وتنتهي رقابة اإللغاء القضائي بصدور حكم قاضي يقضي بإلغـاء قـرار                   

 مشروع أي مشوب بعيوب عدم شرعية القرارات اإلدارية املعروفة وهي انعدام السـبب، عيـب عـدم                  إداري غري 
 .االختصاص، عيب خمالفة الشكل واإلجراءات، عيب خمالفة القانون، وعيب االحنراف يف استعمال السلطة 

ء آثارها القانونية من الوجـود      ونظرا جلدية وفاعلية رقابة اإللغاء القضائي يف القضاء على القرارات اإلدارية وإا           
فإن رقابة اإللغاء القضائي متثل ضمانة أكيدة وفعالة يف محاية حقوق وحريات األفراد من استبداد أو ظلم أو تعسـف                    

 .السلطات واهليئات الضبطية اإلدارية
داري يف  ويستعمل ويطبق القضاء اإلداري باستمرار وبنجاح رقابة اإللغاء على أعمال وإجـراءات الضـبط اإل              

نطاق سياسة قضائية واعية وحكيمة ومرنة تستهدف دائما حتقيق عملية التوفيق والتوازن والتكامل بـني حتميـات                 
 .ومقتضيات احملافظة على النظام العام، ومتطلبات محاية حقوق وحريات األفراد

 رقابة التعويض واملسؤولية: ثانيا
يض واملسؤولية عن أعمال وإجراءات الضبط اإلداري الضارة        متارس جهات وحماكم القضاء واملختصة رقابة التعو      

مبناسبة حتريك ورفع دعوى التعويض واملسؤولية اإلدارية من طرف ذوي املصلحة والصفة القانونيـة مـن األفـراد                  
 .للمطالبة بالتعويض من األضرار واخلسائر اليت أصابتهم بفعل األعمال واإلجراءات الضبطية اإلدارية الضارة

قد مسؤولية اإلدارة على أساس اخلطأ كما تنعقد هذه املسؤولية على أساس نظرية املخاطر، وقد تطـورت                 وتنع
مسؤولية الضبط اإلداري من مرحلة عدم مسؤولية الدولة والضبط اإلداري على أساس اخلطأ اجلسيم فقط، أخريا إىل                 

 1)).على أساس نظرية املخاطر((مرحلة مسؤولية الدولة والضبط اإلداري على أساس اخلطأ وبدون خطأ 
 رقابة فحص الشرعية وأثرها يف تقييد سلطات الضبط اإلداري: ثالثا

تترك رقابة تقدير وفحص مدى شرعية القرارات اإلدارية الصادرة من سلطات الضبط اإلداري، وذلـك عنـد                 
ة املتصـلة بـالقرار اإلداري      الدفع بعدم شرعية هذه القرارات عند سري الدعوى القضائية، فتتوقف الدعوى القضـائي            

املطعون فيه بالدفع بعدم الشرعية، وحتال مسألة فحص وتقدير مدى شرعية هذا القرار إىل جهات القضـاء اإلداري                  
 مـن   274الغرفة اإلدارية بالس األعلى يف النظام القضائي اجلزائري وفقا لنص املـادة             ((املختص بالنظر والفحص    
مث تستأنف الدعوى األصلية يف السري على ضوء نتائج حكـم اجلهـة القضـائية       )) جلزائريقانون اإلجراءات املدنية ا   

املختصة بالنظر والفصل يف مدى شرعية وسالمة القرارات اإلدارية الضبطية  ال تؤدي إىل النتيجة القانونية اليت حتققها                  
القانونية من الوجود وإمنا تتوقف آثار وفاعلية       دعوى اإللغاء وهي إلغاء القرارات اإلدارية غري املشروعة وإعدام آثارها           

الرقابة عند مرحلة ونقطة البحث والتأكد من مدى شرعية أو عدم شرعية القرار اإلداري املطعون فيه بالـدفع بعـدم              
 .الشرعية فقط
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مراقبـة  وبالرغم من ضعف جزاء هذه الرقابة إال أن أعمال هذه الرقابة له نتائج وفاعلية غري مباشرة يف تقييـد و           
أعمال الضبط اإلداري، ذلك أن عملية الدفع بعدم شرعية قرارات الضبط اإلداري يؤدي إىل تدخل سلطات القضـاء                  
يف مالبسات وأركان ومالئمات عملية اختاذ القرارات اإلدارية من طرف سلطات الضبط اإلداري يف نطـاق سـلطة     

 .ط اإلداريالقضاء يف البحث عن مدى شرعية أو عدم شرعية قرارات الضب
كما أن حكم جهة القضاء املختص بعدم شرعية قرارات الضبط اإلداري قد يؤدي إىل حتريك كل من دعـوى                   
اإللغاء ودعوى التعويض واملسؤولية وقد يؤدي إىل إعالن انعدام هذه القرارات اإلدارية الضبطية، ويؤدي كل ذلـك                 

 .إلداريإىل ترتيب نتائج قانونية خطرية ضد أعمال سلطات الضبط ا
 1ومن مث كان لرقابة القضاء على أعمال الضبط اإلداري بالقدر الالزم حلماية حقوق وحريات األفراد

 رقابة القضاء اجلنائي على أعمال الضبط اإلداري: رابعا
قد يتدخل القضاء اجلنائي ملراقبة أعمال الضبط اإلداري إذا ما ترتب عن عملية االعتداء على احلقوق واحلريات                 

ردية جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وتعد رقابة القضاء اجلنائي على أعمال الضبط اإلداري من أخطر أنـواع                  الف
 .الرقابة على رجال الضبط اإلداري أثناء ممارسة مهامهم ووظائفهم دف احملافظة على النظام العام

ف تقييدها وضبطها لتحقيـق عمليـة       هذه القيود والضوابط اليت ترد على أعمال سلطات الضبط اإلداري د          
 2.التوفيق والتكامل بني ممارسة احلريات واحلقوق وأعمال احملافظة على النظام العام يف الدولة

 حدود سلطة الضبط اإلداري يف احلاالت االستثنائية:املطلب الثاين 
 يفرض االعتـراف جلهـة      قد يكون اتمع عرضة لظروف استثنائية مثل احلرب والكوارث الطبيعية وغريها مما           

اإلدارة بسلطات أوسع للتحكم يف الوسع االستثنائي غري أن اإلشكالية اليت أثريت ذا الصدد هل ينبغي تقييد السلطة                  
التنفيذية بقانون خاص حيكم نشاطها يف احلاالت االستثنائية أم أنه ينبغي أن تترك هلا فرصة تقدمي الطلب للربملان كـل                

 .تثنائية؟ما واجهتها ظروف اس
فالطريقة األوىل تقتضي وضع ضوابط وأحكام تقيد السلطة التنفيذية يف احلاالت االستثنائية كحالـة الطـوارئ                
واحلصار وغريها، إال أن البعض انتقد هذا األسلوب حبجة أن يفتح الباب واسعا أما السلطة التنفيذية إلقـرار احلالـة                    

 .االستثنائية وتطبيق النصوص اخلاصة
الطريقة الثانية أن تلجأ السلطة التنفيذية للربملان الستصدار قانون خاص حيكم عملـها ونشـاطها يف                وتقتضي  

الظروف االستثنائية وقد عاب البعض أيضا على هذه الطريقة كون الظروف االستثنائية قد حتل بصورة مفاجئة مما قد                  
ا نرى أن عرض األمر على الربملان من شـأنه أن           يعيق نشاط السلطة التنفيذية ويغل يدها عن مواجهة الوضع، كما انن          

يبعث بطئا يف العملية التشريعية مما جيعل السلطة التنفيذية يف دائرة الترقب إىل غاية صدور النص مث تتحرك ملواجهـة                    
 3.الوضع
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الضبط اإلداري يتعلق مبمارسة احلريات العامة وميس حبقوق املواطنني ومـن           ومن خالل ما سبق ذكره نرى أن        
ففي الظروف العادية تنحسر قواعـد      : هذه الناحية جند أن الضبط اإلداري يتسع ويضيق حسب الظروف اليت مير ا            

الضبط اإلداري يف ظروف السلم ويتشدد القاضي يف رقابته هلا، وذلك ملا هلذه القواعد الضبطية من مساس حبريـات                   
كوين مجعيات وحىت التظاهر ما دام ذلك سيتم يف اإلطار          مثل منع مواطنني من ممارسة حقهم يف التجمع أو ت         (األفراد  

أما يف الظروف غري العادية كظروف احلرب فتتوسع قواعد الضبط اإلداري على حسـاب احلريـات                ). احملدد قانونا 
العامة وتضيق هذه األخرية إىل أبعد احلدود حيث تعلن حالة الطوارئ وتعطي لإلدارة كل الوسائل اليت متكنـها مـن                

 . اتمع، وينحصر بالتايل دور القاضي كثريا يف مراقبة القواعد الضبطية ونشاطات اإلدارةتسيري
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