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 :مراحل وإجراءات إعداد ميزانية المؤسسة العمومية اإلستشفائية

 :إنشاء الميزانية التقديرية1- 

 .الميزانية التقديريةفإن المدير هو المسؤول عن إعداد  047-70وفق المرسوم التنفيذي 

في نهاية السنة المالية يقوم المدير بإعداد م ت اخذا بعين اإلعتبار إقتراحات مكتب الميزانية والمحاسبة ثم 

ترسل الى المديرية الوالئية للصحة مرفقة بتقرير تفسيري لمختلف التقديرات كما أن المديرية الوالئية ترسلها 

  .إلى الوزارة الوصية

ت الصحة قة على العامة للدولة وتخصيص حصة لوزارة الصحة هذه األخيرة توزعها على مديريابعد المصاد

على شكل قرارات وزارية مشتركة تبين حصة كل مؤسسة وتبين كذلك مقدار مساهمة كل مؤسسة) 

 ,االيرادات( وكذلك النفقات

 :المصادقة على الميزانية2- 

اإلعتمادات الممنوحة في كل عنوان على االبواب والمواد لكل من  بعد اعداد مشروغ الميزانية االولية وتوزيع

االيرادات والنفقات تعرض على مجلس اإلدارة للمصادقةوبعد المصادقة تغرض على المراقب المالي لمنح 

التاشيرة على مشروع الميزانية والذي يعطي الضوء األخضر لالمر بالصرف والمحاسب العمومي بتنفيذ 

 .ريق تحضيل اإليرادات وصرف النفقاتالميزانية عن ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العامة الوظيفة مقياس ملخص
. 

. 

. 

 مت الجزائر وفي وحيد و واحد كمرجع االطار هدا الى االستناد اال لدارسيه ليس قانوني اطار وفق منظم العمومي الوظيف ان بما ادن

 91 في ؤّرخ 60-60 االمر وفق نشاطها لممارسة االدارة تصرف تحت الموضوعة البشرية الوسيلة بمثابة يعد الدي الجانب هدا نظيم

 9241 عام الثانية جمادى

 ،4660 سنة يوليو 91 الموافق

 العمومية للوظيفة العام األساسي القانون يتضّمن

 العمومية االدارات مستخدمي و موظفي على الدكر سالف االمر يطبق بحيث

. 

. 

. 

 الموظف؟ هو من

 .ارياإلد السلم في رتبة في ورسم دائمة عمـوميـة وظيفة في عيّن عون كل موظفا   يعتبر:  الدكر السالف القانون من 2 المادة حسب

 .رتبته في الموظف تثبيت خالله من يتم الذي اإلجراء هو الترسيم

. 

. 

. 

 مجموعات اربع الى يقسم الدي السلك و الرتبة بحسب الموظفين تصنيف يختلف

  هي مراحل بعدة المرور بعد اال موظفا الشخص اعتبار يمكن ال و

  :التوظيف 1

 : على 06 المادة تنص بحيث

 : طريق عـن العموميـة بالوظائـف االلتحـاق يـتم

 االختبارات، أساس على المسابقة -

 الموظفين، أسالك لبعض بالنسبة الشهادات أساس على المسابقة -

 المهني، الفحص -

 التكوين ساتمؤس لدى األساسية، القوانين في عليه منصوصا متخصصا تكوينا تابعوا الذين المترشحين بين من المباشر التوظيف -

 .المؤهلة

  :التربص 2



 بترسيم اما التربص فترة لتنتهي المتربص بهاذا المنوطة المهام باختالف التربص مدة تختلف و الوظيفة في التعين بعد ياتي الدي

 تسريحه او الموظف

. 

. 

. 

 :كالتالي المهني مساره تسيير يتم المستخدمة االدارة مع قانونية عالقة في جعله و الموظف ترسيم بعد

 :اجل من وذلك موظف لكل إداري ملف تكوين اإلدارة على يتعين بحيث

  :الموظف تقييم 1

 مردوديته و المزظف كفائة على بناءا االمتيازات و االوسمة منح و الترقية بهدف

  :التكوين 2

 االداري للعمل تفعيال التطورات مواكبة و الموظف مستوى على للحرص دلك و

 :الرتب و الدرجات في الترقية 3

 اما تكون التي و

 متخصص، تكوين بعد -

 مهني، فحص أو مهني امتحان طريق عن -

 يثبتون لذينا الموظفين بين من األعضاء، المتساوية اللجنة رأي أخذ بعد التأهيل، قائمة في التسجيل طريق عن االختيار سبيل على -

 .المطلوبة األقدمية

 :والمكافآت الشرفية األوسمة4

 لمهامه ممارسته في شجاعته اثبت الدي للموظف االستحقاق بمثابة تكون التي و

. 

. 

. 

 نسموه الوظيفة فقانون هادا و يكون كيفاه مرة كل بصح عليه الله تبارك و خدام راه هدا الموظف االن

 :الموظف وضعيات

 : اآلتية الوضعيات إحدى في الموظف يوضع:  941 المادة

 بالخدمة، القيام - 1

 االنتداب، - 2

 اإلطار، خارج - 3

 االستيداع، على اإلحالة - 4

 .الوطنية الخدمة - 5

 الحاالت يف عليها المنصوص الوضعيات في طلبهم، على بناء وضعهم، يمكن الذين الموظفين نسب الخاصة األساسية القوانين تحدد

 .أعاله 2و 0و 4



 معناه واش ببساطة

 بالخدمــة القيام وضعية

 المهام إليها، ينتمي التي العمومية اإلدارة أو المؤسسة? في فعليا يمارس الذي الموظف وضعية هي بالخدمة القيام:  940 المادة

 .األمر هذا من 91و 96 المـادتين في عليها المنصـوص المناصب من شغـل منصب مهام أو لرتبته المطابقة

  االنتداب

 ةاألقدمي في حقوقه من السلك هذا في استفادته مواصلة مع األصلية إدارته أو/و األصلي سلكه خارج يوضع الذي الموظف حالة هو

 .إليها ينتمي التي العمومية اإلدارة أو المؤسسة في التقاعد وفي الدرجات في الترقية وفي

 .لإللغـاء قابـل االنتـداب

 روح و 900 المادة نص الى يرجع التفاصيل على يبحث لمن و القانون حددها حالت في الموظف طلب و القانونا بقوة اما يكون و

 اإلطار خارج وضعية

 يف االنتداب، في حقوقـه استنفاد بعــد منه، بطلب الموظف فيها يوضع أن يمكن التي الحالة هي اإلطار خارج وضعية:  926 المادة

 .األساسي القانون هذا اليحكمها وظيفة في أعاله، 901 المادة أحكام إطار

 فقط أ المجموعة فيها يوضعو يقدرو لي الكبار الناس غير السي يا الوضعية هاذ

 االستيداع على اإلحالة ضعية

 .العمل لعالقة مؤقت إيقاف في االستيداع على اإلحالة تتمثل:  921 المادة

 الوطنية الخدمة وضعية

 ."الوطنية الخدمة" تسمى وضعية في الوطنية خدمته ألداء المستدعى الموظف يوضع:  912 المادة

 .والتقاعد الدرجات في الترقية في بحقوقه الوضعية هذه في الموظف يحتفظ

 .الوطنية الخدمة تحكم التي والتنظيمية التشريعية األحكام مراعاة مع راتب أي من االستفادة طلب يمكنه وال

. 

. 

. 

 الموظف واجبات و حقوق

 هههههه الحقوق قبل الواجبات ان تتعلمو باش والزم ايه واجباته اوال

 القوانين و الدولة سلطة احترام-

 التحيز عدم و االمانة-

 محترم و الئق سلوك-

 من فالصحة اعندن خاصة كبيرة اشكالية الوظيفي االزدواج هادي) االطباء و العالي التعليم اساتذة باستثناء وظيفتين بين الجمع عدم-

 (مليح فيها نهدرو بعد

 المهني بالسر االلتزام-

 الوثائق حماية-

 شخصية الغراض ممتلكاتها و االدارة اغراض استخدام عدم-

 ومرؤوسيه وزمالئه رؤسائه مع عالقاته في واحترام بأدب التعامل-



 حقوقه ثانيا

 الراي حرية-

 الخ راي اصل داع الي الموظفين بين التمييز عدم-

 للموظف المهنية الحياة على تأثير أي جمعية أو نقـابـي تنظيـم إلى االنتماء على يترتب أن يمكن ال -

 ممارسة أثناء كانت، طبيعة أي من اعتداء، أو قذف أو شتم أو إهانة أو تهـديـد مـن له يتعرض قد مما الموظف حماية الدولة على-

 بمناسبته أو وظيفـته

 أن ليهاإ ينتمي التي العمومية اإلدارة أو المؤسسة على ويجب الخدمة، في خطأ بسبب الغير، من قضائية لمتابعة الموظف تعرض إذا-

 شخصي خطأ الموظف هذا إلى ينسب لم ما عليه تســلط التي المدنية العقوبات من تحميه

 الراتب في الحق-

 والتقاعد االجتماعية الحماية في لحق-

 االجتماعـية الخدمات في الحق-

 النقابي الحق-

 (منفردة بصفة تبيانه علينا وجب الهمية بالغ موضيع( مقتضياتهما وفق االستقالة و اإلضراب حق-

 والمعنوية البدنية والسالمة والصحة الكرامة له تضمن عمل ظروف في مهامه ممارسة في الحق-

 المهنية حياته خالل الرتبة في والترقية المستوى وتحسين التكوين في الحق-

 العطل في الحق-

. 

. 

. 

 بحس على الخالص يكون و بخلص يغلط بلي عالبالو و واجباتو و بحقوقو داري و عليه الباس و مرسم خدام راه هدا الموظف االن

 كالتالي الغلطة

 التاديبي النظام

 ليي ما في دلك كل ونستعرض بدلك المختصة السلطة هي من و توقيعها كيفية و المهني الخطا عن المنجرة العقوبة ببساطة هو

 المهنية االخطاء اوال

 كالتالي الخطا نوع باختالف الخطا درجة تختلف

 للمصالح الحسن بالسير يمس أن يمكن العام باالنضباط إخالل كل األولى الدرجة من أخطاء الخصوص، وجه على تعتبر،-1

 : يأتي بما الموظف خاللها من يقوم التي األعمال الثانية الدرجة من أخطاء الخصوص، وجه على تعتبر،-2

 اإلدارة، أمالك أو/و المستخدمين بأمن إهماال أو سهوا المساس، -

 األساسية القانونية بالواجبات اإلخالل -

 : يأتي بما الموظف خاللها من يقوم التي األعمال الـثالثة الدرجة من أخطاء الخصوص، وجه على تعتبر،-3

 اإلدارية، للوثائق قانوني غير تحويل -

 مهامه، تأدية خالل تقديمها واجبه من التي المهني الطابع ذات المعلومات إخفاء -



 مقبول، مبرر دون بوظيفته المرتبطة المهام تأدية إطار في السلمية السلطة تعليمات تنفيذ رفض -

 المهنية، األسرار إفشاء محاولة أو إفشاء -

 .المصلحة عن خارجة ألغراض أو شخصية ألغراض اإلدارة أمالك أو تجهيزات استعمال -

 : يأتي بما الموظف قام إذا الرابعة الدرجة من مهنية أخطاء الخصوص، وجه على تعتبر،-4

 فته،وظي ممارسة إطار في خدمة تأديتــه مقابــل معنــوي أو طبيعي شخــص له يقدمها كانت، طبيعة أية من امتيازات، من االستفادة -

 العمل، مكان في شخص أي على عنف الأعم ارتكاب -

 الحسن بالسير اإلخالل شأنها من التي العمومية اإلدارة أو المؤسسة وأمالك بتجهيزات جسيمة مادية أضرار في عمدا التسبب -

 للمصلحة،

 للمصلحة، الحسن السير إلى اإلساءة قصد إدارية وثائق إتالف -

 بالترقية، أو بالتوظيف له سمحت وثيقة كل أو المؤهالت أو الشهادات تزوير -

 آخر مربح ونشاط يشغلها التي الوظيفة بين الجمع -

 التاديبية العقوبات ثانيا

 : درجات( 2) أربع إلى المرتكبة األخطاء جسامة حسب التأديبية العقوبات تصنف

 : األول الدرجة - 1

 التنبيه، -

 الكتابي، اإلنذار -

 .التوبيخ -

 : الثانية الدرجة - 2

 أيام،( 0) ثالثة إلى( 9) يوم من العمل عن التوقيف -

 .التأهيل قائمة من الشطب -

 : الثالثة الدرجة - 3

 أيام،( 0) ثمانية إلى( 2) أربعـة من العمل عن التوقيف -

 درجتين، إلى درجة من التنزيل -

 .اإلجباري النقل -

 : الرابعة الدرجـة - 4

 مباشرة، السفلى الرتبة إلى التنزيل -

 .التسريح -

. 

. 

. 

 باختصار العمومية الوظيفة هيئات نقطة اخر

 الوظيفة مجال في الحكومية السياسة يقترح العمومية للوظيفة المركزي الهيكل 1



 ةالعمومي الوظيفة وضعية عن الجمهورية لرئيس سنوي تقرير ترفع للتشاور هيئة هي العمومية للوظيفة االعلى المجلس -2

 ثالث وهي الطعن و المشاركة هئيات -3

 في رتستشا الموظفين عن منتخبين وممثلين اإلدارة عن ممثلين بالتساوي، اللجان، هذه ،تتضمناألعضاء متساوية إدارية لجان -

 .للموظفين المهنية الحياة تخص التي الفردية المسائل

 تأديبي وكمجلس ترسيم كلجنة ذلك، على زيادة وتجتمع،

 خصي فيما الموظف من الطعن لجان تخطر المنتخبين الموظفين وممثلي اإلدارة ممثلي من مناصفة اللجان هذه ،تتكونطعن لجان -

 والرابعة الثالثة الدرجتين من التأديبية العقوبات

 المتعلقة المسائل في التقنية اللجان تستشار للموظفين المنتخبين والممثلين اإلدارة ممثلــي من متســاو عــدد مـن تتشكل. تقنية لجان -

 المعنية العمومية واإلدارات المؤسسات داخل واألمن النظافة وكذا للعمل العامة بالظروف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المناجمنت العمومي

تلخيص شخصي لتغدية ثقافتكم اصحاب القانون و االقتصاد الننا مقبلين ان شاء الله على مدرسة اسمها  
 االول ماناجمنت

حتى للثورة الصناعية من  اول حاجة تطور الفكر االداري الي جاء متاخر النو االهتمام باالدارة كعلم مابداش
 اجل زيادة االنتاج و علية ظهرت مجموعة من المدارس تحاول وضع االطار النظري لهدا المفهوم الجديد و هي

  المدرية الكالسيكية اهتمت بالجانب المادي و تفرعت عنها 1
 النظرية البيروقراطية ماكس ويبر

 نظرية االدارة العلمية فريديريك تايلور
 م العمل فايولنظرية تقسي

 مدرسة العالقات االنسانية2
ظهرت كرد فعل على الكالسيكية التي اغفلت الجانب االنساني و تقوم على االهتمام بالعالقات االنسانية و 

 الجماعة و التحفيز الجماعي
 المدرسة السلوكية3

لتي تودي الى تغيير هي مدرسة علمية تقوم على دراسة سلوك االفراد و الجماعة و الدوافع و التغيرات ا
 السلوك

  المدرسة الكمية 4
تقوم على ترجمة نشاطات االدارة الى رموز رياضية و نمادج و قد نجحت في تسهيل العمل االداري المادي 
خصوصا بعد ظهور الكمبيوتر اال انها فشلت في مجال العالقات االنسانية الستحالة وضعها في شكل نمادج 

 ريلضية
 مدرسة النظم5

لالدارة على انها نظام مكون من عدة فاعلين و هي االخرى خجزء من نظام اكبر هة البيئة تتفاعل مع  تنظر
 انظمة اخرى

 الفكر االداري الحديث6 
 ادارة التغير اي التكيف و المتغيرات

 ادارة الةقت اي التنظيم و توزيع الهام و الصالحيات
 المسولياتاتخاد القرا اي التخطيط و تحديد االهداف و تحمل 

. 

. 
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 ثاني حاجة اسس الماناجمنت العموم

 
 العموميةالخدمة  1

هي التي الخدمات التي تقع على عاتق الدولة الشباع حاجيات العامة خارج قواعد السوق و وفق المساوات 
 و تقوم على المبدى التالية

 المساواة
 التكييف

 االستمرارية
 الشمولية

 الفاعلية
 االحتكار
 التضامن

 المجانية النسبية
  االدارة العمومية2

هي اداة في يد الدولة لتنفيد سيلساتها العامة و تلبية الحاجيات االساسية تحقيقا للمصلحة العامة و بدلك 
 تختلف عن ادارة االعمال اي القطاع الخاص من حيث الهدف االولى مصلحة عامة و الثانية الربحية

. 

. 

. 

 ثالث حاجة وظائف التسيير
 م االدارة على و ظيفة التسيير التي تنقسم الى رباعية اساسية هيتقو



 اي تحديد االهداف التخطيط1
 اي توزيع المهام و تفويض السلطة و الصالحيات مع تحمل المسووليات التنظيم2
 الدي يتزامن مع بداية التنفيد اوامر تعليمات نواهي تحفيز التوجيه2
التي تهدف الى الكشف عن االنحرافات و اصالحها بالضافة الى تقييم االداء و الوقوف على مدى  الرقابة4

 نجاح العمل

. 

. 

. 

 رابع حاجة االطراف الفعلين
 على الخدمة يعني القيادات االدارية و المدراء الدين يقومون بالتخطيط و الرقابة و التوجيه االمشرفينهم 

 يتولون التنفيدهم الموظفون الدين  القائمين
 هم المواطنين المستفيدين

 هم المتعاونين مه االداة من خبراء مستشارين نقابات الداعمين
 هي السلطة العمومية التي تقوم بالرقابة و االشراف الراعين

. 

. 

. 

 خامس شى االتصال
يعني وضع االفكار في شكل رسالة و بعثها الى المستقبل الدي  ضروري لممارسة الوظائف الربع و الدي

 يقوم بفك رموزها
 انواعه

 له عالقة بالعمل و يمكن المدير من االتصال بالمظفين رسمي1
هو الناشئ عن العالقات االجتماعية الناشئة بين الموظفين و الخارجة عن االطار الرسمي  غير رسمي2

 للعمل
 لى اسفل وفق التدرج الهرمي او افقيا في درجة واحدة من اجل التنسيقمن اعلى ا عمودياو يكون 
 كاالجتماعات و المقابالت شفوياو يكون 

 كتابيا التقارير
 كالدورات التكوينية يارسمعيا بص

. 

. 

 العالقات العامةي سادس ش
تعمد الى انشاء قسم يتكفل ببناء استراتيجية  المنظمة التي تومن بضرورة كسب رضا الجمهور و ثقته

 العالقات العامة دالك لعدة اسباب
 جلب اهتمام الجمهور-
 ر تكييف نشاط المنظمة مع متطلبات الجمهو-

 تحسين نوعية الخدمات-
 رسم صورة حسنة للمنظمة عند المتعاملين عها-
 استمرارية المنظمة-

. 

. 

 الموارد البشرية يسابع ش
ستغالل االمثل للموارد البشرية الميوفرة و التي تعتبر المتغير الفعال في مدى نجاعة العمل االداري معناها اال

 و التي تتم وفق االستراتيجية التالية
 التوظيف واالختيار و اجراء امتحانات القبول-0
 تقديم الموظف الجديد للمجموعة و تعريفه بالمنظمة و مهامه و مسولياته-2
 المهام و تكوينه تكونا علميا التدريب على-3
 تقيم التدريب و تثبيت الموظف في الوظيفة-4
 تقييم االداء و المراقبة-5
تسيير الحياة المهنية بمايتوافق مع الموظف و قدراته من اجل وضع الشخص المناسب في المكان -6

 المناسب ترقية تنزيل نقل تقاعد



 

 

 

 

 

 

 

 

 يتضمن كل من :ملخص القانون اإلداري           
  

 مدخل تمهيدي لدراسة القانون اإلداري :- 
 تعريف القانون اإلداري .-                                               

 . خصائص القانون اإلداري-                                                  
 معايير القانون اإلداري .-                                                     

                                                
 التنظيم اإلداري :-

 األساس القانوني: الشخصية المعنوية .-                  
 االداري المركزية و االمركزية . األساس التقني: أساليب التنظيم -                     

 
 السلطات إلدارية المركزية الجزائرية :-

 رئيس الجمهورية .-                                             
 الوزير األول .-                                                

 ء .الوزرا-                                                   
 المؤسسات االستشارية .-                                                      

 اإلدارة المحلية الجزائرية :-
 الوالية .-                               

 البلدية .-                                  
 مظاهر النشاط اإلداري :-

 المظهر اإليجابي : المرفق العمومي .-                            
 المظهر السلبي : الضبط اإلداري .-                               

 وسائل النشاط اإلداري:-
 الوسائل القانونية : القرار اإلداري و العقد اإلداري .-                           

 الوسائل البشرية : الموظف العمومي .-                              
 الوسائل المادية : المال العام .-                                 

 المنازعات اإلدارية :-
 تنظيم القضاء اإلداري الجزائري .-                        

 مبدأ المشروعية .-                           
 الطعون اإلدارية .-                              

 المسؤلية اإلدارية .   -                                 



 

 

 

 

                                                     
 

 القانون اإلداري                                                         
 
 
 
 

 تعريفه :                                خصائصه :                              معاييره :                   
    

     
 معيار السلطة العامة-حديث النشاءة                      -هو ذلك القانون الذي يهتم باإلدارة                 
 معيار المرفق العمومي-سريع التطور                       -رها        العامة سواء من حيث تنظيمها سي     
 معيار الغاية-غير مقنن                           -او نشاطه و يعد فرعا من فروع                    

 يار المنفعة العامةمع-قانون قضائي                       -القانون العام الداخلي                                
 المعيار العضوي-                                                                                               

 
 
 
 
 

 التنظيم اإلداري:                                                     
 : الشخصية المعنويةأوال                                               

 
 
 

 اثارها:                           أنواعها:                          نهايتها:     مفهومها:                      
 
 اشخاص معنوية            تنتهي ب :-استقاللية قانونية              -الشخص المعنوي هو              
 تحقيق الغرض منها-ذمة مالية                       عامة كالدولة             -    مجموعة اشخاص او أموال   

 الفسخ بانواعه-موطن                            الوالية البلدية            -تتظافر لتحقيق هدف معين        
 بموجب قانون وفق قاعدة-                            أهلية قانونية                   -                                      
 اشخاص معنوية           توازي االشكال )بلدية والية(-أهلية تقاضي                  -                                      

 خاصة كالشركات                                                                                   
 التجارية                                                                           



 

 

 

 

 داريثانيا : أساليب التنظيم اإل                                                
                                                     

 المركزية-1                                                     

 
 
 

 تقديرها:         اشكالها:                                   أركانها:             مفهومها:              
  

 
 التركيز اإلداري           مزايها:                عيوبها:-حصر الوظيفة        -   معناها حصر الوظيفة      

 غير الديمقراطية-وحدة الدولة          -اإلدارية            او المركزية             بيد السلطة المركزية              
 البطء و الروتين-تجانس العمل         -                 المخففة      الرقابة الرئاسية-في العاصمة                   

 اإلداري             في العمل االداري                                     التدرج الهرمي-                                 
 قتل روح االبداع-المساواة              -عدم التركيز           -اإلداري                                                  

 االقتصاد و             لدى الموظفين-اإلداري او                                                                        
 التوفير    -المركزية المخففة                                                                

 
 
 
 االمركزية: -2                                                      

 
 
 
 تقديرها:              مفهومها:                أركانها:                   اشكالها:                   

  
               عيوبها:            االمركزية               مزاياها:     -وجود مصالح محلية    -معناها توزيع الوظائف    

 تطبيقها بشكل مطلق يمكن-تتماشى و الديمقراطية    -اإلقليمية       اإلدارية بين اإلدارة        متميزة عن الوطنية       
 اس  تخفف العبء اإلداري     ان يؤدي الى المس-                       انشاء أجهزة محلية-المركزية و وحدات        

 تقرب اإلدارة من           بوحدة الدولة جراء تفضيل-     االمركزية -محلية او مرفقية           منتخبة و مستقلة        
 المصالح المحلية عن              المواطنالخضوع للوصاية        المرفقية              -                              

 الوطنية                                                                                                           
                                                                          تشكيل الهيئات االمركزية                               -                                                                                                          

 ال يقوم بالضرورة على                                                                                                           
 الكفائة مما قد يودي الى                                                                                                           

 هبوط مستوى الجهاز                                                                                                           
                                    االداري                                                                                                                   



 

 

 

 

                                        
 السلطات اإلدارية المركزية الجزائرية :                                          

 
 
 
 الوزير األول:                        الوزراء:                   المؤسسات االستشارية:           رئيس الجمهورية:      
 
   
 
  CNESتعيينه:       صالحياته:     مجلس             تعيينه:        صالحياته:     تعيينه:         صالحياته:       

   الدولة                                                                                                      
 

 مهام                التعيين         مهام -التعيين       بموجب مرسوم  -التعيين          بموجب      -منتخب       
 ةاستشاري          التنظيم       رئاسي باقتراح   بتفويض      استشارية-مرسوم      التنظيم          -باألغلبية     

 فقط                  رئاسة      من الوزير األول   من الوزير       +-الحفاظ عل     رئاسي        -المطلقة      
 األول           مهام           امن الدولة                 مجلس الحكومة                          

 قضائية                                                                                                    
 التنظيم -                                                                                    

 في حاالت خاصة                                                                             
 

                                           
 السلطات اإلدارية المحلية :                                                 

 
 

 الوالية:                                                 البلدية:                                   
 
 

              APC                            رئيس APC                        APW                        الوالي 
          

 معين بموجب مرسوم             مجلس منتخب يسير عن        معين من القائمة الفائزة               نفس الشئ مع
 رئاسي له ازدواجية               APC                        له ازدواجية وظيفية       طريق دورات يتخذ فيها      

 ثل وظيفية باعتباره مم                                      مداوالت و ينشاء لجان     باعتباره ممثل للدولة و البلدية    
 للدولة و البلدية                                                                                                                

 
APW: المجلس الشعبي الوالئي = 

CNES =  . المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي   

APC . المجلس الشعبي البلدي =   



 مظاهر النشاط اإلداري                                                   
 أوال : المظهر اإليجابي :                                                   

                                                     
 المرفق العمومي                                                       

 
 
 

 مفهومه:                      مبادؤه:                        انواعه:                           طرق تسييره:         
 

 الطرق العامة: -من الناحية العضوية:            -           المساواة-العضوي:        الموضوعي:      
 االستمرارية      مرفق عمومي اداري                 االستغالل المباشر دون -هو كل         هو كل نشاط         

 التكييف                او اقتصادي                         منح االستقاللية-    الموسسات    يهدف الى اشباع
 حاجيات عامة       اإلدارية 

 من الناحية الجغرافية:              الموسسة العامة المتمتعة-                                                التي تهدف
 مرفق عمومي وطني                      باالستقاللية                                                  الي اشباع

 او محلي                                                    حجيات عامة
 

 الطرق الخاصة:-                                                                                                    
 تاجير المرفقعقد االمتياز                                                                                                        

 
 
 

 ثانيا : المظهر السلبي                                                   
                                                    
 الضبط االداري                                                             

 
 
 

 انواعه:                      وسائله:                             حدوده:  مفهومه:                              
 
 في الحاالت العادية:                           ضبط عام                   القانونية:-معناه ضبط حريات االفراد           

 اللوائح التنظيمية                             ضيقة-     بهدف الحفاظ على النظام العام   جميع المجاالت       
 القرارات الفردية-            ضبط خاص-                                        

 ة:في الحاالت االستثنائي-استعمال القوة                       -             مجاالت محددة                                     
 البشرية:                                   واسعة                                                                       

 أعوان الشرطة                                                                   



 

 

جدول يلخص اركان القرار اإلداري باإلضافة للعيوب التي يمكن ان تعتريها و 

 كيفية تأسيس دعوى اإللغاء                        

يجعل اإلدارة متمتعة  يعد القرار اإلداري األسلوب الكثر شيوعا في ممارسة العمل اإلداري و الذي

بصالحيات السلطة العامة في مواجهة االفراد اال ان القانون حماية لحقوق االفراد من تعسف اإلدارة و 

تطبيقا لمبدأ المشروعية قد اقر مجموعة من الضمانات أهمها رقابة القضاء على العمل اإلداري 

               الفردي التي تتم وفقا للجدول التالي                     

تأسيس دعوى 
 االلغاء       

   الركن     تعريفه                مايجب معرفته               عيبه                           



 
 
 
 عدم     

االختصاص     
 
 
 
 
 
 
 
عيب الشكل و 
 اإلجراءات 
 
 
 
 
 
 
 
عيب مخالفة 
 القانون 
 
 
 
 
 
عيب مخالفة 
 القانون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عيب االنحراف 
في استعمال 
 السلطة   

 يكون القرار معيبا بعيب عدم االختصاص في حالتين
عدم اختصاص جسيم و الذي يتحقق في حال تعدي 1-

احدى السلطات الثالث على صالحيات سلطة أخرى او 
 ممارسة النشاط اإلداري من قبل افراد عاديين
 ويترتب عنه انعدام القرار اإلداري        

االختصاص البسيط و الدي يتحقق في حال  عدم-2

تجاوز احد الموظفين صالحياته اإلدارية في نطاق 
الوظيفة اإلدارية موضوعيا زمانيا مكانيا او شخصيا و 
  الدي يترتب عليه قابلية القرار لاللغاء
 
 
 
متى تخلف شرط جوهري من شروط هدا الركن امكن 

في القرار الصادر مثل تقرير المنفعة  الطعن باالغاء
العامة الدي يعتبر اجراء تمهيدي يسبق صدور قرار 
 تزع الملكية    
 
 
 
 
 
في حالة ماكان األثر المباشر للقرار غير قانوني فاننا 
 نكون امام قرار مشوب بعيب مخافة القانون     
 
 
 
في حالة غياب هدا الركن او ثبوت خطا اإلدارة في 

و تطبيق الوصف القانوني فنكون امام عيب تقديره ا
مخالفة القانون كما تجدر اإلشارة الى ان رقابة القضاء 
على اعمال اإلدارة اتسعت لتشمل تناسب السبب مع 
األثر المباشر للقرار و المسمى فالفقه و القضاء اإلداري 
 برقابة المالئمة زيادة على رقابة المشروعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
في حال ما اتخذ القرار بناء على رغبات شخصية او 
بدافع االنتقام او لتحقيق اية أغراض دون تلك التي 
سبق لنا دكرها فان القرار ينحرف عن 
 غايته                      

ينقسم االختصاص الى اربع 
أنواع شخصي زماني 
 مكاني و موضوعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يجب التفريق بين االشكال 

رية التي ال الغير الجوه
توثر في صحة القرار و 
االشكال الجوهرية التي 
توثر في مشروعيته و 
 تمس بمصالح االفراد
 
 
 
يشترط في هذا الركن ان 
 يكون ممكنا و مشروعا
 
 
 
يشترط في هذا الركن ان 
يكون موجودا فعليا و ان 
ينطبق عليه التكييف 
القانوني الصحيح و ان 
 يتناسب مع محل القرار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يشترط في هذا الركن ان 
يكون تحقياقا للمصلحة 
العامة كقاعدة عامة و ان 
يراعي قاعدة تخصيص 
األهداف اذا سبق تحديدها 
 بموجب القانون كاستثناء 

الصالحية القانونية للقيام بعمل 
معين و يقصد به فالمجال اإلداري 
القدرة على اصدار القرار اإلداري 
 من عدمه     
 
 
 
 
 
 
 
 

ه ليس للقرار شكل معينا األصل ان
اال انه يمكن للقانون تقييد اإلدارة 
باشكال و إجراءات محددة و تمثل 
هاد الركن في المظهر الخارجي 
للقرار باإلضافة الى بعض 
اإلجراءات كاالجراءات التي تسبق 
 صدور القرار  
 
    
هو موضوع القرار أي اثره 
 القانوني المباشر  
 
 
 

او الواقعية  هو الحالة القانونية 
التي تدفع اإلدارة الى التدخل و 
اصدار القرار  و تختلف حرية 
اإلدارة في تقديره باختالف السلطة 
المسندة لها فقد تكون تقديرية 
بحيث يترك لها المشرع حرية 
التفسير ا تكون مقيدة بحيث يحدد 
 لها القانون مايتوجب عليها فعل 
 
 
 
 
 
 
ر هو الهدف النهائي من وراء اصدا

 القرار  
 
 
 
         

 
 
 االختصاص
 
 
 
 
 
 
الشكل و 
 اإلجراءات
 
 
 
 
 
 المحل
 
 
 
 السبب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الغاية 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


