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 مقـــــدمة 

تداخل و ترابط العالقات بني األفراد داخل ا$تمع الواحد حيتم �لضرورة ظهور سلطة تنظيمية أ
 كان شكلها   إن

تتوىل مهمة حتديد هذه الروابط و العالقات ،حىت ترسم لكل منهم الطريق الذي جيب أن يسلكه كل فرد ينتمي لذات 

نت و التنقلب احلياة داخل هذا ا$تمع إىل فوضى تضيع يف ا$تمع ، ليأمن اجلميع شر املنازعات و التطاحن و الف

  صخبها كل القيم .

هذه السلطة التنظيمية تظم كافة اهليئات احلاكمة يف الدولة ،كتلك اليت تتوىل مسؤولية وضع القواعد القانونية الالزمة 

كذلك عالقاZم �هليئات احلاكمة لرتتيب سلوك األفراد يف الدولة و تنظيم أعماهلم و عالقاZم ببعضهم البعض ، و  

  ذاZا ، عالوة على عالقات هذه اهليئات فيها بينهما .

من هنا يتعني على أفراد كل ا$تمع ،أن يرتضوا قيام السلطة حتكمهم ،يدينوا هلل �لوالء و الطاعة ، ليس لألشخاص 

صدر عنهم من قواعد قانونية تسته دف احلفاظ على غا
ت ا$تمع ،حىت ولو القائمني على هذه السلطة ،و إمنا ملا ي

صاحل العام أن توجد سلطة عليا خيول هلا مهمة التنظيم  استخدمت القوة يف تنفيذ ذلك أحياn ،إمياn منهم mنه من ال

  و التوجيه داخل الدولة .

التشريعية و السلطة  وال تستأثر �لسلطة العليا يف الدولة هيئة واحدة ،بل تتقاسم مظاهر هذه السلطة كل من السلطة

القضائية و السلطة التنفيذية ،هذه األخرية اليت تتوىل ممارسة الوظيفة اإلدارية حيكمها يف ذلك القانون اإلداري ،إذ يعد 

هذا القانون أحد فروع القانون العام الداخلي ،يتضمن جمموعة القواعد القانونية اليت تطبق على اإلدارة �عتبارها 

  سلطة عامة.

عد القانون اإلداري ترسم لإلدارة احلدود اليت جيب عليها أن ال تتخطاها حىت ال تتعسف يف استعمال سلطتها فقوا

،كما تقرر هذه القواعد اجلزاءات اليت توقع على اإلدارة حني تتجاوز حدود املشروعية ،إذ ميكن لألفراد أو اجلهات 

أمام القضاء اإلداري ،بطلب إلغائها ، أو التعويض عن األضرار  ذات العالقة الطعن يف القرارات اإلدارية غري املشروعة

 اليت حلقت {م من جرائها.
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من هنا تظهر لنا جليا أمهية القانون اإلداري �عتباره القانون الذي حيكم تكوين و تنظيم السلطة اإلدارية ، و حيدد 

صاصاZا ، و عالقاZا �ألفراد و مدى تدخلها يف تنظيم أنشطتهم و توجيهها ضمن األطر اليت يرمسها القانون ،  اخت

  دون جتاوز و هي ختضع يف كل ذلك لرقابة القضاء.

كما تزداد هذه األمية بتعدد ا$االت و امليادين اليت امتدت إليها نشطات اإلدارة {دف تقدمي املزيد من اخلدمات 

  ملواطنيها .

  . نيلفصة ملقياس القانون اإلداري مقسمة إىل بناء على ما سبق تقدميه سوف تكون دراستنا األكادميي

  الفصل األول : ماهية القانون اإلداري 

 الفصل الثاين : التنظيم اإلداري يف اجلزائر 
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ــــــل األول    ماهيـة القانون اإلداري : الفصــــــ

مل دراسة ماهية ى أن تشي ،علقبل الغوص يف  دراسة التنظيم اإلداري ،كان و البد من حتديد ماهية القانون اإلدار 

تبيان  مفهومه إال بعد  يتحددالخري هذا األ اإلداري ألنالقانون اإلداري مفهوم اإلدارة العامة مث حتديد مفهوم القانون 

ون ألول ،على أن يكملبحث االل امفهوم اإلدارة سيما اإلدارة العامة لكو�ا خماطبة mحكام هذا القانون و ذلك من خ

ص ائإىل حتديد اخلص األخري ورابع املبحث الثاين متعلقا بنشأة و تطور القانون اإلداري لنتوصل بعد ذلك يف املبحث ال

  يقه .داري و نطاق تطبنون اإلالقا اليت ينفرد {ا هذا القانون عن غريه من فروع القوانني األخرى ،�إلضافة إىل أساس

  : نشأة وتطور القانون اإلداري  األولاملبحث 

إىل وسائل  تعود نشأة القانون اإلداري إىل نشأة الدولة يف حد ذاZا �عتبارها كياn سياسيا ، حيث كان احلاكم يلجأ   

و أجهزة و أشخاص لتنفيذ سياسته يف خمتلف ا$االت ، {ذا الشكل يكون احلاكم يف حاجة ماسة اىل من جيسد و 

ينفذ و يدير تلك السياسة ،و ال يتسىن له ذلك إال �نشاء إدارة حتكمها مبادئ و قواعد معينة هي قواعد القانون 

  5آلخر اإلداري اليت ختتلف من بلد إىل آخر ومن زمن

اص Zدف اىل نون اخلالقا يضاف اىل ذلك أن قواعد القانون اإلداري هي يف حد ذاZا قواعد متميزة و مستقلة عن


صاحل العام،مع وضع القيود و احلدود اليت متنع التعسف و تضمن حقوق و حر   فراد .ت األمراعاة ال

قواعد القانون و ترفض التمييز و التفرقة بني القانون  بينما هناك دول أخرى كالدول األجنلوساكسونية تعرتف بوحدة    

العام و القانون اخلاص من حيث املبدأ ، و �لتايل ال تعرتف بوجود قانون إداري مستقل ،بل هناك وحدة قواعد القانون 

صوص خاصة ، مما يرتتب عنه ا مبدأ وحدة تطبق سواء على اإلدارة العامة أو على األفراد كأصل عام ، إال ما استثين بن

القضاء أي عدم إنشاء قضاء إداري لرقابة أعمال اإلدارة و الفصل يف منازعاZا ،فتخضع اإلدارة و األفراد على حد سواء 

لقضاء واحد عكس ماهو عليه احلال �لنسبة للدول اليت يوجد {ا قانون إداري مستقل عن قواعد القانون اخلاص ،إذ 

ص �خذ هذه الدول بنظام القضاء امل ص �ملنازعات العادية و قضاء إداري خيت زدوج الذي يرتكب من قضاء عادي خيت

�لفصل يف املنازعات اإلدارية عندما تكون اإلدارة طرفا يف النزاع فيكون هذا األخري قضاء مستقال عن القضاء العادي ،و 

خلاص ،كما يقوم هذا القضاء هو شرط واقعي و حقيقي لتكريس وجود قانون إداري مستقل  بقواعده عن القانون ا

                                                           
  10مرجع سابق ، ص 5



7 

 

ص بفرض الرقابة على أعمال اإلدارة العامة و الفصل يف املنازعات اليت تنشأ بينها و بني األفراد �إلضافة اى  املتخص

وضع النظر
ت العامة للقانون اإلداري و كذا األسس اليت يقوم عليها مستعينا �لتشريعات اإلدارية املتناثرة ، مع خلق 

  ة تسد الفراغ الذي قد حيصل أو تعرفه النصوص التشريعية و هو ما أثبته الواقع.قواعد جديد

فلم ينشأ القانون اإلداري يف فرنسا إال بعد أن نشأ جملس الدولة الفرنسي كقضاء إداري مستقل عن القضاء العادي ، 

حيث وضع هذا األخري أسس و قواعد القانون اإلداري يف وقت كانت فيه التشريعات إلدارية قلة حمدودة ،كما كان 

عد قضائية يف تشريعاته ، �ملقابل سامهت أيضا حمكمة التنازع اليت املشرع الفرنسي يف أغلب األحيان يتبىن نظر
ت و قوا

صاص بني القضاء العادي و اإلداري يف خلق قواعد ونظر
ت و أسس القانون اإلداري  ص �لفصل يف تنازع االخت ختت

صاحل العام مبا تقتضيه امتيازات السلطة العامة من جهة ،و محاية  حقوق و ،آخذت بعني االعتبار ص=ضرورات ال

حر
ت األفراد عن طريق فرض قيود ضرورية عند استخدام اإلدارة امتيازاZا سواء كانت شكلية أو موضوعية من جهة 

الذي يشكل أهم سالح حلماية و تكريس حقوق املواطنني عن طريق الطعن �لغاء لتجاوز السلطة أو  الشيءأخرى ، 

  . 1اقتضاء تعويضا مناسبا يف حالة وقوع أضرار

لثالث خالل املطالب ا زائر من اجليفاء على ما سبق سنبحث على التوايل نشأة القانون اإلداري يف اإلسالم وفرنسا مث بن.

 املوالية.

  املطلب األول: نشأة القانون اإلداري يف اإلسالم

القانون العام والقانون هناك جانب من فقهاء القانون اإلداري املعاصر يرون أن اإلسالم ال يقر أصال بوجود تفرقة بني 

اخلاص، مبعىن هذا اجلانب من الفقه ينكر أن تكون هناك تفرقة بني نظام قانوين حيكم السلطات العامة ونظام قانوين آخر 

حيكم وينظم عالقات األفراد، من بني هؤالء الفقهاء جند الدكتور حممد فؤاد مهنا يف أحد مؤلفاته القيمة عن القانون 

فهو يقول ((ال يعرف اإلسالم التفرقة بني احلاكم واحملكوم فيما يتعلق �خلضوع ألحكام الشريعة  1973اإلداري ط 

اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي يشهد �ملواقف العديدة اليت سوت فيها الشريعة اإلسالمية بني الفرد العادي واحلاكم أمام 

احلكم بني الوايل أو احلاكم أو اخلليفة والفرد. معىن هذا أن  القضاء، ومل يعرف ®ريخ احلكم اإلسالمي أي متييز يف شريعة

ابينهم، بل مالشريعة اإلسالمية ال تعرف التفرقة بني القانون الذي حيكم السلطات العامة والقانون الذي حبکم االفراد في
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كامه حتقيق مصاحل يوجد قانوn واحد حمکم اخ کمني واحملكومني على حد سواء، وإن كان هذا القانون يراعي يف أح

  ا$تمع ودفع الضرر العام)).

ني بيقران �لتفرقة و عرتفان مي ييف حني أن جانبا آخر من الفقه يرى عكس ذلك أي أن الشريعة اإلسالمية والفقه اإلسال

مالZم معاه األفراد يف خيضع ل الذي النظام القانوين الذي ختضع له احلكومة أو السلطة العامة احلاكمة وبني ذلك النظام

ذلك  ومني إال ما كان�حملك قاZاواملانع عندهم من متتع السلطات اإلدارية احلاكمة �متيازات السلطة العامة يف عال

ريعة ية يف تطبيق الشستثنائها االضرور
 لتحقيق املصاحل العامة أو االعرتاف بعض احلقوق االستثنائية مقابل مسؤوليت

  حاجاZم االجتماعية. ومحاية حقوق احملكومني وحتقيق

ن منع يف اإلسالم ميناك ما ليس هفوليس هذا من �ب التمييز ألن ذلك ال يتعارض مع مبدأ املساواة يف اإلسالم ومن مث 

طة اإلدارية مل السلك تتحوجود متايز ودرجات وفروق على أساس اجلدارة والصالحية والعمل والعلم. يف مقابل ذل

بعده  فاء الراشدون منم واخللالسالملواطنني مسؤولية احلكم لذلك كان الرسول عليه الصالة و احلاكمة أمام هللا وأمام ا

  خيتارو¼صلح وأجدر الناس وأكثرهم ورعا وقوة يف تويل شؤون الوالية العامة.

عل يل وزيرا من ولعل من بني مظاهر التنظيم اإلداري يف االسالم جند نظام الوزارة كما هو وارد يف القرآن الكرمي : (( و اج

  .1) 32) و أشركه يف أمري (31) اشدد به أزري (30) هارون أخي (29أهلي (

إدارة  وة يف أمر احلكم الستشار ونة لو ظهر أيضا يف عهد الرسول صلى هللا عليه و سلم فكرة الوزارة املساعدة أو املعا  

هذا  تقر و تدعم فيهاحيث اس باسيةة األموية و العوتنظيم املهام اإلدارية ، و كذا يف عهد اخللفاء الراشدين و الدول

  النظام .

  ه :كما جند من بني أسس القانون اإلداري يف الشريعة اإلسالمية كقانون عام مستقل أن   

 رية معرتفا هلافق العامة الضرو ة املراإدار  وجييز اإلسالم للسلطة اإلدارية التدخل يف حيلة األفراد للقيام �لضبط اإلداري    

راء كمة اختاذ كل إجطة احلا و السلألكي حتقق هذه الوظائف ، كما جييز أيضا اإلسالم ألوىل األمر  ةاستثنائي�متيازات 

صاحل العام عمال �لقاعدة األصولية درء املفاسد و إبعاد ال ة من هي قاعدة مستوحاو لعام ، ضرر اضروري تقتضيه محاية ال

   ضرر و ال ضرار )).حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم (( ال

                                                           
  من سورة طه  32،31،30،29اآل
ت :  1
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وقد قاس  ،أل،املاء النار هي الك ولناس اوتطبيقا لذلك يبيح اإلسالم امللكية العامة للدولة يف األشياء الضرورية جلميع    

د ،  ض مملوكة لألفرات يف أر و وجدلعليها فقهاء العصر احلديث املنشآت العامة كالطرق و اجلسور و اآل½ر و املعادن و 

صاحل العام .كما يقر اإل   سالم أيضا نزع امللكية الفردية لضرورات ال

ص اىل القول أن الشريعة      ملعرتف االسلطة العامة  متيازاتكمة �متلي جواز متتع السلطة احلا  اإلسالمية{ذا الشكل خنل

صاحل العام شريطة أن حترتم ثابتة ، و أن ة اإلسالمية العئ الشريمباد {ا يف القانون اإلداري كقانون عام �عتباره لزومها لل

  تكون الغاية من نشاط السلطة هي حتقيق املصلحة العامة لألمة .

 ون اخلطاب بنفسه بني عمر ملؤمنيضاف اىل ما سبق ذكره قضاء املظامل اإلسالمي الذي كان يتواله اخلليفة أمري ا    

ضاء العادي ألن عن الق ستقلاستمر بعده يف العصور اّإلسالمية و هو ما يشبه إىل حد ما نظام القضاء االداري امل

صاصاته كانت يف جوهرها حماسبة الوالة و احلك و تعسفهم يف لرعية أاعلى  ام و أصحاب النفوذ يف حالة تعديهماخت

صبها احلاكم بغ ص برد الغصوب أي رد األموال اليت يغت  عية .من الر  ري حقاستعمال السلطة ، كما كان خيت

اتزعم به مره عكس  ظهو يفالشيء الذي يؤكد أن القضاء اإلداري نظام إسالمي يف جوهره ،بل اإلسالم كان سباقا 

خلليفة جلميع منذ عهد ااعرتاف تقر �ارة الغربية mن القضاء اإلداري ذو منشأ فرنسي ، ذلك أن قضاء املظامل بدأ يساحلض

  ه.705-ه86األموي عبد املالك بن مروان الذي تويف عام 

صبح له هذا الوصف إال بقانون      ،و هو ما18821ماي  24يف حني أن جملس الدولة الفرنسي كقضاء إداري مل ي

  سنتعرض له من خالل املطلب الثاين .

  املطلب الثاين : نشأة القانون اإلداري يف فرنسا 

نظام قضائي  لى ظهورعلبعث هناك عدة عوامل و أسباب ®رخيية ، سياسية ، منطقية ،عملية و واقعية أدت إىل ا   

  مزدوج يف فرنسا ، الذي مر بعدة مراحل هي : 
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  د القضائي و الفساد اإلداري يف فرنسا املرحلة األوىل / مرحلة الفسا

م ، حيث فسد اجلهاز اّإلداري نتيجة تدخل احملاكم  1789الثورة الفرنسية اليت اندلعت سنة  لما قبمتتد هذه الفرتة إىل 

صاصاZا  ، و عرقلة كل صالحياZا مستغلة ضعف امللك الذي كان شغله الشاغل 2القضائية يف شؤون اإلدارة و اخت

السيطرة و احلكم دون االهتمام بكيفية تسيري شؤون اإلقطاع و امتيازات رجال الدين و تنازع نفوذهم الديين  آنذاك هو

ص البالد من فوضى اإلقطاع و نفوذ رجال الدين ، عنه روح  دمما تولمع النفوذ السياسي ، فكان هدف امللك هو ختلي

  ورة قادها الرأي العام ضد النظام القائم.التذمر و السخط لدى الرأي العام الفرنسي �إلضافة اىل ث

  لطات :الس املرحلة الثانية / مرحلة الثورة الفرنسية و التفسري الثوري ملبدأ الفصل بني

كان الثوار حيملون أسوأ الذكر
ت عن القضاء العادي الشيء الذي دفعهم اىل   1789ملا قامت الثورة الفرنسية عام   

مما أدى إىل منع احملاكم العادية من التعرض لألنشطة و  منتسكيو ،سلطات الذي قال به املناداة مببدأ الفصل بني ال

استقالال مطلقا 3أعمال إدارية mية صورة من صور التدخل و ترتب على ذلك تقرير مبدأ استقالل اإلدارة العامة الفرنسية 

م القدمي مع منع اجلهات القضائية العادية من عن القضاء العادي و هذا �لغاء احملاكم القضائية اليت كانت يف النظا

  التعرض لألنشطة و األعمال اإلدارية . 

يئات بدأ الفصل بني اهليتعلق �لتنظيم القضائي اجلديد مقررا م 1790أوت  24و  16 ما بنيكما صدر قانون    

صاصه  إلداريةاشؤون اإلدارية و اهليئات القضائية ، و {ذا املبدأ تقرر عدم تدخل القضاء العادي يف ال لنظر �و عدم اخت

ن أماذا لو حدث و  ذي يثارؤل الو الفصل يف املنازعات و اخلصومات اليت تنجم من جراء النشاط اإلداري .ليبقى التسا

 ئية اليت سرتاقبة القضااجله خرجت اإلدارة عن مبدأ املشروعية و اعتدت على حقوق األفراد و حر
Zم ، ترى ما هي

  دارة العامة يف هذه احلالة ؟.وحتاكم اإل

  اإلجابة على هذا التساؤل تتضمنها املرحلة املوالية :   

  

  

                                                           
  .47...46ص  –مرجع سابق  –ي د/ هاين علي الطهراو  2
  .29...28ص  1990ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة الثالثة سنة  –دروس يف القانون اإلداري  –د/ عمار عوابدي 3



11 

 

  املرحلة الثالثة /مرحلة اإلدارة العامة هي اإلدارة القضائية 

ص �لرقابة القضائية     لقد كان من أ½ر مبدأ الفصل بني اهليئات القضائية و اإلدارية هو عدم وجود جهة قضائية ختت

ص اإلدارة العامة ذاZا �لنظر و  على أعمال اإلدارة العامة و الفصل يف املنازعات اإلدارية ، الشيء الذي حتم أن ختت

ص الذي 1اليت تسببها أعمال اإلدارة غري املشروعة و الضارة  الفصل يف املنازعات اإلدارية و اخلصومات .وعلى الشخ

صة عن طريق رفع تظلمات و طعون إدارية إما والئية  أحلقه ضرر من جراء هذه األعمال اللجوء إىل اجلهات اإلدارية املخت

ى املتضررين من النشاط اإلداري أو رÇسية و أمام جلان معينة للبث أو الفصل يف هذه التظلمات و الطعون ، مبعىن ما عل

إال أن يرفعوا شكواهم و تظلماZم إىل رؤساء اإلدارات اإلقليمية و الوزراء أو امللك ليفصلوا يف شكاويهم و طعو�م ، 

لكون اإلدارة كانت خصما و حكما يف نفس الوقت  2لذلك عرفت هذهاملرحلة مبرحلة اإلدارة العامة هي اإلدارة القاضية

ن ما أضحى هذا النظام يشكك يف مدى ضمان حياد و عدل اإلدارة العامة األمر الذي يؤدي إىل إبطال و ، لكن سرعا

  توقيف أهم وسيلة من وسائل الرقابة على أعمال اإلدارة العامة.

  إنشاء جملس الدولة و جمالس األقاليم :

ص  اضية ، حيثأمام موقف اإلدارة هذا أدخلت إصالحات و تعديالت على نظام اإلدارة الق   لفرنسي على الدستور ان

  .مبدأ إنشاء جملس الدولة الفرنسي مث أنشئت جمالس املدير
ت يف األقاليم املختلفة 

صح لفكانت وظيفة جملس الدولة استشارية ®بعة لإلمرباطور تنحصر يف تقدمي الرأي و ال   لق ور يف كل ما يتعإلمرباطن

يس الدولة مث تعرض على رئ ملراسيممر و ا، كما يقوم �عداد مشاريع القوانني و األوا�لشؤون القانونية و األمور اإلدارية 

صدرها بعد ذلك مع تقدمي االقرتاحات و اإلصالحات و التعديالت الالزمة للنظام اإل ي بواسطة جلانه الفرنس داريلي

ص الطعون و التظلمات رفعها األشخاص يي اليت شكاو و ال املتعددة ، و بواسطة جلنة املنازعات كان جملس الدولة يفح

داري اد مشروع قرار إورة إعدصر يف ضد األعمال اإلدارية غري املشروعة كما كان دوره ال تتعدى تقدمي املشورة اليت تظه

صدر بعد ذلك قرارا إدار
 �ائيا يف شكل مرسوم و �لتايل  ائية متلك مبثابة هيئة قض ا$لس  يكنملإىل رئيس الدولة الذي ي

صاص رئيس الدولة .   السلطة القضائية ،بل القضاء البات كان من اخت

                                                           
داري ، الناشر ظرية العمل اإلامة ، نتنظيم السلطة اإلدارية و اإلدارة احمللية ، التنظيم القانوين للوظيفة الع –أصول القانون اإلداري  –د/ سامي مجال الدين  1
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علية لقضاء البات الفاز سلطة ليحو  ولكن جملس الدولة جبرأته و قوة جانبه البشري استغل الفوضى الدستورية و السياسية 

ص ئية ، ارات إدارية �ال قر شك در يف،كما أن جل االقرتاحات اليت كان يقدمها جملس الدولة كان رئيس الدولة يتبناها لت

ة و بدأت روح اجلرأ ملوازاةو � {ذا الشكل بدأت تطفو غلى األفق الضماnت األكيدة حلماية حقوق األفراد و حر
Zم

  اإلقدام تتبلور يف جملس الدولة الفرنسي مع �اية هذه املرحلة .

  املرحلة الرابعة / مرحلة القضاء البات : 

فرنسي و هائي $لس الدولة الم الذي أقر رمسيا سلطة القضاء الن 1872مايو  24دور قانون أعقبت القضاء احملجوز ص

 ئي يف املنازعاتشكل �البت ب{ذا الشكل أصبح ا$لس جهة قضائية مستقلة عن اإلدارة العامة إذ أسندت له مهمة ا

ئية منفصلة عن جهة قضاكاري  لقضاء اإلداإلدارية املرفوعة امامه و بذلك قضى على نظام اإلدارة القاضية و أنشئ ا

نازعات  و�ائيا يف املضاء �®قاليم اإلدارة العامة ، مستقلة عن القضاء العادي و أصبح قضاء جملس الدولة و جمالس األق

  اإلدارية.

  املرحلة اخلامسة / مرحلة نظام ازدواج القضاء ازدواج القانون :

م إىل وجود نظام القضاء اإلداري قائم بذاته مستقل  1790أوت  24-16أدت التطورات املختلفة من صدور قانون 

عن القضاء العادي منفصل عن اإلدارة ، يتكون من جملس الدولة كأعلى جهة يف القضاء اإلداري و جهة استئناف و 

  . 1نقض �لنسبة للمحاكم اإلدارية يف األقاليم و يف املستعمرات الفرنسية يف ذات الوقت

ري د القضاء اإلداجنوازاة ية �ملالعادي فيتألف من احملاكم العادية يوجد على رأسها حمكمة النقض الفرنسأما القضاء 

نازع يكمن كمة التما حمأيتألف من احملاكم اإلدارية على رأسها جملس الدولة الفرنسي كجهة استئناف و نقض ، 

صاصها يف حسم مشكالت كل من التنازع السليب و االجيايب يف  ضاء اإلداري ، ي و القالعاد االختصاص بني القضاءاخت

�إلضافة إىل حسم التناقض يف األحكام الناجم عن هاتني اجلهتني .  

نظم النشاط و كم و تحتخلاص اكما جنم عن هذا النظام ازدواجية يف القواعد القانونية ،حيث توجد قواعد القانون   

ري انون اإلداقأما قواعد ال،عادي العادية اليت تطرح أمام القضاء ال العالقات اخلاصة و تفصل يف املنازعات القضائية

ص {ا القضاء ا   ي .إلدار فتحكم وتنظم النشاط اإلداري تطبق على املنازعات اإلدارية اليت خيت

                                                           
  54....52ص–مرجع سابق  –د/ هاني علي الطهراوي 1
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 الئمة للمنازعاتدات املجتهافقواعد القانون اإلداري كانت من خلق و ابتكار القضاء اإلداري كو�ا nمجة عن اال 

صاحل إلدارية من قتضيه الوظيفة اتم و ما العا اإلدارية املطروحة أمامه ،{دف حتقيق مركز التوازن و التوافق بني مقتضيات ال

  اعتبارات إدارية وفنية ، وبني اعتبارات محاية حقوق وحر
ت األفراد .

تقلة عن داري كنظرية مسانون اإلالق ظريةلذلك نشأ هذا الفرع من القانون ، كما جنح جناحا كبريا إذ استطاع أن ينشأ ن   

ي يعترب أ املشروعية الذنه ملبدمريسا قواعد القانون اخلاص ،كما استطاع إخضاع اإلدارة العامة لرقابة القضاء اإلداري تك

  إلدارة العامة.قررة لطة املصمام أمان لضمان الفعالية حلماية حقوق و حر
ت األفراد مع احلد من امتيازات السل

خرى احتفظت ك دول أني هناحمث تبنت دول أخرى كبلجيكا ، مصر ،سويسرا ،ايطاليا و اجلزائر هذا النظام ، يف    

  بوحدة القانون و القضاء على رأسها الدول اإلجنلوساكسونية.

  لكن املالحظ أن لكل نظام أسس و مربرات يستند عليها نعرضها فيما يلي :   

  

  ة القضاء ووحدة القانون : أوال : أسس و مربرات نظام وحد

صاص جهة دارية مم اإلاهذا النظام الذي تتبناه الدول األجنلوسكسونية جيعل مجيع املنازعات كانت عادية    ن اخت

  قضائية واحدة تطبق قواعد قانونية واحدة من مربراته مايلي: 

ص  1واحد و لرقابة قضاء واحديكرس هذا النظام مبدأ سيادة القانون إذ خيضع احلكام و احملكومني لقانون   -أ و ختصي

منازعات اإلدارية لقضاء خاص يكرس هلا امتيازات و سلطات استثنائية مغايرة عن تلك اليت هي يف القانون العادي 

 مما يعد إهدار ملبدأ سيادة القانون.

مراكز  ء دون متييز بنيالقضاو  قانونكما أن مبدأ املساواة التامة أمام القانون و أمام القضاء حيتم خضوع اجلميع لل  - ب

 األشخاص و أهدافهم و أوضاعهم و إال يكون فيه خروج عن مبدأ املساواة التامة .

يت ءات اإلدارة الو اعتدا رافاتهذا النظام هو أقوى ضمانه و أجنح وسيلة حلماية حقوق األفراد و حر
Zم ضد احن  - ت

خضوع اإلدارة  نظام إىلذا الهع {ا اإلدارة ،إذ يؤدي تتمخض عن االمتيازات و السلطات االستثنائية اليت تتمت

 العامة و األفراد لرقابة قضاء واحد أال و هو القضاء العادي.

                                                           
1 
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صل إىل   - ث نظام وحدة القضاء ووحدة القانون حيققان البساطة و التنسيق يف العمل القضائي ، إذ مع هذا النظام ال ن

صاص القضائي مهما كانت صفته  سلبيا أو إجيابيا ،كما ال يؤدي إىل تعارض األحكام القضائية حاالت تنازع االخت

 اليت هي كثرية الوقوع و االنتشار يف نظام االزدواج القضائي.

  : اسس و مربرات نظام االزدواج القضائي و ازدواج قواعد القانون  ا`ني

  هلذا النظام أيضا مربرات و أسس منها : التارخيية ، املنطقية و العملية .  

  املربرات التارخيية -أ

صبت نفسها حارسا عليها مما أدى إىل      لقد كانت احملاكم القضائية تتدخل إىل أبعد حد يف الشؤون اإلدارية ،بل ن

عرقلة الوظيفة اإلدارية لسري احلسن و املطرد هلا ، هذه العقدة أدت إىل فصل اإلدارة العامة عن القضاء العادي و هو ما  

  .1790أوت  16/24من قانون  13كرسته املادة 

 :املربرات املنطقية -ب

النشاط اإلداري يرتكز على فكرة املرفق العام كمبدأ حسن سري املرافق العامة �نتظام و اطراد مبدأ املساواة يف االنتفاع    

  خبدمات أوسع ،ومبدأ قابلية املرافق العامة للتغري حبسب تغري الظروف .

السلطة العامة و تستند إىل امتيازات و سلطات استثنائية ، هذه  �إلضافة إىل أن الوظيفة اإلدارية تتأسس على فكرة

السلطات اليت حتوزها اإلدارة جتعل من طبيعة هذا النشاط خيتلف عن النشاط اخلاص من حيث األهداف و من حيث 

قانوين متميز  األساليب و اإلجراءات اليت يسري عليها النشاط اإلداري و يرتتب عن ذلك ان تكون اإلدارة العامة يف مركز

صفة و ال يف املصلحة ومن مث يتحتم    و أمسى من مراكز األفراد ، فاإلدارة العامة ليست متساوية معهم يف ال

أن يكون هلا قانون خاص يالءم نشاطها وأساليبها وامتيازاZا وأهدافها مع القانون اإلداري كما جيب أن ختضع ملهام 

حبكم ختصصه أن يراعي االعتبارات اإلدارية والفنية واإلجرائية الالزمة للوظيفة القضاء اإلداري املستقل، لكي يستطيع و 

اإلدارية، �إلضافة إىل مراعاة احرتام حقوق األفراد وحر
Zم ومحاية مبدأ املشروعية وهذا لن يتحقق إال عن طريق نظام 

  ازدواج القضاء والقانون. 
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  املربرات العملية:  -  ت

لعادي، ذلك أن القانون واعد احيث أن نظرية القانون اإلداري نظرية مستقلة يف قواعدها عن قينطلق هذا األساس من 

 روابط والعالقاتبيعة الري وطقواعد القانون اإلداري هي من ابتكار القضاء اإلداري nجتة عن طبيعة النشاط اإلدا

دارية ني املقتضيات اإلبلتوازن مة وافعة العاناملالقانونية العامة اليت تراعي املقتضيات اإلدارية ومستلزماZا لتحقيق 

صاحل، فاستنادا هلذه الضوابط ي كنظرية القانون اإلدار  ت نظريةتكون ومستلزماZا لتحقيق املنفعة العامة والتوازن بني امل

لقدرة أن اءة وايث الكفحا من مستقلة يف أسسها ومبادئها عن القانون العادي. كما أن احملاكم العادية ال ميكن هل

تلف يف ختأل�ا  ا جيبتستوعب وتسيطر على أحكام ومبادى القانون اإلداري، فهي ليست قادرة على تطبيقها كم

ص أال  اإلداري لتطبيق القضاء  وهوجوهرها وحمتواها عن قواعد القانون اخلاص ومن مث يستلزم وجود جهاز قضائي متخص

  اإلدارية.نظر
ت وقواعد القانون اإلداري على املنازعات 

 يف اجلزائر القانون اإلدارياملطلب الثالث:  

نظامني قضائيني متعارضني من حيث األسس واملربرات، فإما يقع االختيار على نظام وحدة  العامل هديش ا سبق الذکرمک

القضاء وإما على نظام ازدواجية القضاء، هذا األخري تتبناه الدول املتقدمة اليت تتمتع �حلرية الكاملة يف اختيار نظام 

، أما من nحية أخرى فإن هذا القول ال ينطبق قضائي معني وفق متطلبات الفلسفة االجتماعية اليت تنتهجها كل دولة

على الدول احلديثة وخاصة دول العامل الثالث ألن جل هذه الدول كانت حتت وطأة االستعمار وبعد حصوهلا على 

ص اته على خمتلف أنظمتها السياسية، مالسيادة الوطنية وجدت نفسها جمربة على انتهاج نظام معني، ألن املستعمر ترك ب

صادية والقضائية وإن كانت بعض الدول استطاعت آن تنتهج نه جاقضائيا واضحا "االجتما   .1عية، االقت

يف حني جند بعض الدول األخرى مازالت تشهد اضطرا� وتذبذ� قضائيا عنيفا، مما جعلها ختلط بني النظامني وهذا ما 
/  11/  28القضائي إال بعد صدور دستور بتاريخ  هو عليه احلالة �لنسبة للنظام القضائي اجلزائري، إذ مل يستقر نظامها

، فقبل صدور الدستور كان هنالك تساؤل يثار حول مكانة املنازعة اإلدارية أمام القضاء اجلزائري. فالتطورات  1996
القضائية السابقة كانت توحي �الجتاه حنو االزدواجية القضائية من حيث املوضوع ال من حيث الشكل، ألنه بعد 

جاع الدولة اجلزائرية لسيادZا على سلطتها القضائية قامت �نشاء هيئة قضائية عليا واحدة وهي ما يسمى آنذاك اسرت 
، إذ حاول هذا القانون وضع أسس إصالحية عميقة 1963 /06/18�$لس األعلى للقضاء مبوجب قانون املؤرخ يف 

لتنظيم القضائي آنذاك يتكون من احملاكم التالية: * حمكمة يف ا$ال القضائي. أما يف مرحلة االحتالل الفرنسي كان ا
                                                           

  "نقصد بذلك مصر العربية، سور
، لبنان1
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صلح وهي حماكم خاصة �جلزائريني  احملكمة االبتدائية وهي ذات طبيعة مزدوجة فهي حمكمة استئناف �لنسبة حملكمة • ال
صلح وهي حمكمة أول درجة إذا كان أحد أطراف اخلصومة فرنسيا أو كان حمل النزاع عقارا فرنسيا. * حم كمة ال

صادرة من احملاكم االبتدائية أو الطعن يف األحكام  االستئناف �جلزائر العاصمة جهة نقض �لنسبة للطعن يف األحكام ال
صلح. �ملقابل صدر مرسوم يف  صادرة عن حماكم ال ، حيث ومبقتضاه أنشأت حماكم كل من قسنطينة 1953-09-30ال

صل يف النزاعات اإلدارية مع تطبيق ذات القواعد واإلجراءات املعمول {ا وهران، اجلزائر العاصمة أين عهدت هلا مهمة الف
أمام القضاء الفرنسي، على أن تستأنف أحكامها أمام جملس الدولة الفرنسي و�لتايل يف هذه احلقبة الزمنية عرفت اجلزائر 

الدولة اجلزائرية نفسها أمام ضرورة نظاما قضائيا مزدوجا مثله مثل النظام القضائي الفرنسي. لكن بعد االستقالل وجدت 
صياغة القانونية لتنظيمها القضائي وفقا ملا يتناسب وسيادZا الوطنية، حيث أنشأ ا$لس األعلى  ملحة تدعوها إلعادة ال

صادر يف  2 18-63مبقتضي أمر رقم  والذي أسندت إليه صالحيات حمكمة النقض الفرنسية  1963- 06- 18ال
لعادية وجملس الدولة �لنسبة للمنازعات اإلدارية. �إلضافة إىل ذلك لقد حدد وصف النزاع اإلداري �لنسبة للمنازعات ا

 من قانون 07حسب ما تضمنته املادة 

  اليت تضمنت على سبيل احلصر األشخاص الذين يكونون طرفا يف 1اإلجراءات املدنية امللغى"

  ۔2 1ء العدد 2008/04/23الرمسية الصادرة بتاريخ 

صدد منازعة إدارية املتمثلني يف : الوالية، البلدية، الدولة، املؤسسات العامة اإلدارية وهو ما  التزاع اإلداري، مما يوحي أننا ب
يعرف �ملعيار العضوي، على خالف املعيار املوضوعي الذي كان سائدا يف فرتة االستعمار. كنتيجة ملا سبق ذكره 

ص أن النظام القضائي اجلزائر  ي ال ميكن تشبيهه �لقضاء املوحد كالقضاء ألجنلوسكسوين، ألن النظام نستخل
ألجنلوسكسوين ال يويل أي اهتمام للمنازعة اإلدارية مبفهومها احلديث، بينها جند املشرع اجلزائري قد انتهج سبيل الوحدة 

صورة تلقائية ومل يكن هدفه تكريس مبدأ الوحدة مبفهومها الدقيق، بقدر ما كان غرضه من ذلك استعادة   القضائية ب
السيادة يف جمال السلطة القضائية. كما ال ميكن من جهة ½نية إحلاقه بنظام ازدواج القضاء ألن االستقاللية تتطلب وجود 
جهة قضائية إدارية منفصلة عن جهة القضاء العادي، بينما جند القضاء اجلزائري يتكون من احملكمة العليا اليت تعد آخر 

لتقاضي �لنسبة للمنازعات سواء كانت منازعة إدارية أو عادية غري أننا لو ركزn على القضاء اجلزائري مبفهومه درجة يف ا
املوضوعي دون النظر إىل الشكل اخلارجي لوجدn هناك ما يوحي إىل األخذ بنظام االزدواج القضائي ويتضح لنا ذلك 

ص غرفة إدارية  على مستوى ا$الس القضائية دون احملاكم العادية مما يعد انتهاجا من خالل النقاط التالية: أوال: ختصي
من قانون اإلجراءات  7ضمنيا من املشرع للنظام القضائي املزدوج. ½نيا: تعريف املشرع للمنازعة اإلدارية من خالل املادة 


وإال فلماذا حياول املشرع تعريف املنازعة  املدنية امللغى فبمفهوم املخالفة للمادة كل نزاع ال يكون إدار
 يعترب نزاعا عاد
اإلدارية؟ أال تعترب هذه اخلطوة ½نية حملاولة وضع مركز قانوين خاص للقضا
 اإلدارية خيتلف عن القضا
 العادية؟ ½لثا: 

                                                           
  " مبوجب القانون رقم 08/09 املؤرخ يف 25 فرباير سنة 2008، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلريدة1
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ة أول سن املشرع إجراءات خاصة �ملنازعة اإلدارية تضمنها قانون اإلجراءات املدنية، حيث جعل من ا$الس القضائي
ص أيضا إجراءات لرفع الدعاوي اإلدارية سواء من حيث شكل الدعوى كاملدة الزمنية  درجة يف املنازعة اإلدارية، كما خص
اليت ترفع فيها الدعوى مثال �إلضافة إىل بعض اإلجراءات املتعلقة بدعاوى البطالن �إللغاء ضد قرارات السلطة املركزية 

صة �لنظر فيها، مثل هذه اإلجراءات وغريها توحي �mا إجراءات واليت تكون احملكمة العليا هي  اجلهة القضائية املخت
ص املنازعة اإلدارية، ختتلف عن اإلجراءات املتعلقة �ملنازعة العادية. لكن  خت

صيح املشرتع عن بيته يف.س 1996عان ما أفصح املشرع عن نيته يف تبىن نظام القضاء املزدوج بداية من دستور  تبين  ر ف
  من دمسو Gسطام .

، إذ عملت هذه القوانني على اعتماد نظام ازدواج القضاء والذي كرس عن طريق إنشاء 1وكذا القوانني العضوية اليت تلته"
حماكم إدارية كدرجة أوىل للتقاضي �لنسبة للمنازعة اإلدارية بدل الغرف اإلدارية املتواجدة على مستوى ا$الس، وجملس 

صادرة عن احملاكم اإلدارية وأيضا درجة طعن �لنقض وحمكمة التنازع اليت  الدولة كدرجة استئناف �لنسية لألحكام ال
صاص بني جهات القضاء العادي واإلداري وكذا تناقض األحكام، حسب ما تؤكده املادة   152تفصل يف تنازع االخت

الس القضائية واحملاكم يؤسس جملس دولة كهيئة مقومة : "متثل احملكمة العليا اهليئة املقومة ألعمال ا$1996من دستور 
ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية تضمن احملكمة العليا وجملس الدولة توحيد االجتهاد القضائي يف مجيع أحناء البالد 

 ويسهران على احرتام القانون.

صاص بني احملكمة الع   دولة"س الليا وجملتؤسس حمكمة التنازع تتوىل الفصل يف حاالت تنازع االخت

صل املادة  : " حيدد قانون عضوي تنظيم احملكمة العليا، وجملس الدولة وحمكمة التنازع وعملهم  153وكذا ت
صاصاZم األخرى."   2واخت

  قانون اإلداري.صادر الايل مبعدما تطرقنا إىل فكرة نشأة القانون اإلداري حناول أن نبحث ومن خالل املبحث املو 

  

  

  

  

                                                           
صادرة بتاريخ 01/ 06/ 1   " - القانون العضوي 98/ 01 املؤرخ يف 30 ماي سنة 1998 املتعلق مبجلس الدولة اجلريدة الرمسية، العدد 37، ال

صادرة بتاريخ 37جلريدة الرمسية، العدد ااإلدارية  املتعلق �حملاكم 1998مايو  03املؤرخ يف  02 /98القانون العضوي  - 1998 1998/06/01، ال  
صادرة بتاريخ 39املتعلق مبحكمة التنازع اجلريدة الرمسية، العدد  1998يونيو  03املؤرخ يف  03 /98لقانون العضوي ا – "   1998/06 /01، ال  

  د / بوكرا إدريس - املراجعة الدستورية يف اجلزائر بني الثابت والتغيري - جملة اإلدارة، العدد 1 0 ص 47.... 49. " 2
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  : مفهوم  اإلدارة العامة و القانون اإلداري  الثايناملبحث 

ذلك  قانون اإلداري وكذا ال  امة ومن خالل هذا املبحث سنتطرق إىل تبيان كل من مفهوم اإلدارة السيما اإلدارة الع   

  من خالل املطلبني التاليني :

  األول : مفهوم اإلدارة العامة  املطلب

عني لك من خالل الفر ذريها و غا عن لتحديد مفهوم اإلدارة العامة البد من تعريف هذه اإلدارة و مقوماZا ،مث متييزه  

 التاليني. 

  الفرع األول : تعريف اإلدارة العامة 

ون إن كلمة اإلدارة لغة مشتقة من كلمة يدير أي خيطط و ينظم و يوجه و يراقب أنشطة وأعمال الناس الذين جيتمع

  .1حول مهمة معينة او هدف حمدد

  )). ف حمددةأهدا أم اصطالحا فنعين {ا :((فن أو علم لتوجيه و تسيري إدارة عمل اآلخرين بقصد حتقيق

قيق ة و املادية لتحالبشري ملواردا(( هي تنظيم و توجيه اإلدارة:أما الكتاب والباحثون اإلداريون املتخصصون فيعرفون 

  ألهداف مرغوبة )).

  يف حني يعرفها األستاذ ستانلي فانس كما يلي :  

  سابق تقريرها)).هداف القيق أ((اإلدارة هي مراحل اختاذ القرارات و الرقابة على أعمال القوى اإلنسانية بقصد حت

 يبناهج و األساليات و املالعمل اإلدارة فن عمل األشياء عن طريق جمموعةهاربت ساميون ((وهناك تعريف آخر للفقيه 

   د )).اليت تتضمن حتقيق فاعلية العمل و حتديد القواعد و املبادئ اليت حتكم جمموعة أفرا

                                                           
القانون   -. كذلك األستاذ / nصر لباد 08ص  2002ديوان املطبوعات اجلامعية ،طبعة –القانون اإلداري اجلزء األول النظام اإلداري  -د/ عمار عوابدي 1

  .10حسني داي اجلزائر ،دون طبعة ،ص منشورات دحلب ، –اإلداري 
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صبح مدلول اإلدارة      كل هذه التعريفات تتمحور حول معىن واحد كون اإلدارة هي فن و علم و مهنة ،و {ذا الشكل ي

صطلح عليها إ  administration privéeدارة األعمال ينطبق على كل من اإلدارة العامة و اخلاصة ،هذه األخرية ي

صادية التابعة للقطاع اخلاص مثل    اليت ينصرف مدلوهلا إىل األجهزة و األساليب و كذا طرق تسيري املشروعات االقت

صد تنفيذ  صادية اليت تنشئها السلطة العامة ق الشركات التجارية اخلاصة أو شركات القطاع العام (املؤسسات العمومية االقت

صناعي و التجاري ،مما يقضي خضوعها للقانون اخلاص إما القانون املدين ،القانون سيا صادية يف ا$ال ال ستها االقت

  . 1التجاري

قهية هلا ض التعريفات الفقدمي بعتاول حنو عليه اإلداري،أما اإلدارة العامة فهي اإلدارة املخاطبة ألحكام و قواعد القانون 

  نذكر منها :

فاءة در من الكاحلكومة mكرب ق (( �mا تلك العمليات املتعلقة بتحقيق أهداف 1887سنة ودرولسونتعريف الفقيه    

اهي إلدارة العامة م( mن ا(يقول  ويعرف اإلدارة العامة  جيمس دفيز مبا حيقق الرضا ألفراد الشعب )) ،يف حني الفقيه

  لعامة للدولة )).إال عملية وضع و تنظيم و تعديل السياسات ا

ضطلع يف العصر تت اليت السلطا ويعرف اإلدارة العامة على أ�ا (( جمموعة اهليئات توفيق شحاتة يف حني الدكتور   

لسياسية و يف لسلطة اادZا احلديث مبختلف أوجه التدخل يف حياة اجلماعة يف حدود األهداف و التوجيهات اليت حد

صت عليها ))   .نطاق الوسائل اليت ن

يعرف اإلدارة العامة ((�mا جمموعة العمليات و املبادئ و القواعد و األساليب العلمية و  عمار عوابديبينما الدكتور 

الفنية العلمية و القانونية اليت جتمع شتات اجلهود و الوسائل املادية و البشرية و التنظيمية العامة ،تتحرك و تتوجه بواسطة 

و الرقابة لتحقيق األهداف العامة الرمسية احملددة يف السياسة العامة للدولة و املطلوب إجنازها عمليات التخطيط و التنظيم 

((1.  

ص املقومات األساسية لإلدارة العامة و املتمثلة يف     لي :ي ما ومن خالل هذه التعريفات نستخل

                                                           
صغري بعلي 1   .07....06دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة اجلزائر،دون طبعة ،ص–القانون اإلداري التنظيم اإلداري –د/ حممد ال
  12....11ص –مرجع سابق –د/عمار عوابدي  1
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لتنظيمية العامة املسخرة لتحقيق اإلدارة فن و علم ومهنة جتتمع فيها اجلهود و الوسائل البشرية و املادية و ا -1

 األهداف العامة .

اإلدارة العامة هلا أهداف عامة رمسية حتددها السياسة العامة للدولة حسب ما جتسده الدساتري و النصوص  -2

 القانونية و التنظيمية السارية املفعول يف الدولة .

له من خالل الفرع املوايل  قما سنتطر دارة اخلاصة وهو هذه املقومات هي اليت متيز اإلدارة العامة عن العامة عن اإل      

  اخلاصة  واإلدارة العامة  الفرق بنيالفرع الثاين : 

  يوجد العديد من أوجه االختالف بني اإلدارة العامة و اإلدارة اخلاصة أو إدارة األعمال من بني الفروق جند :

صفة االحتكارية و ال يوجد هناك تنافس بني  لنشاطها، أياإلدارة العامة تعمل يف نطاق احتكاري   -أ تتسم �ل

 مؤسساZا العمومية ،عكس ما متتاز به اإلدارة اخلاصة اليت تعرف روح املنافسة الشديدة بني مؤسساZا .

تتسم أعمال اإلدارة العامة �لطابع السياسي و االداري و االجتماعي ،بينما أنشطة اإلدارة اخلاصة هي دائما   - ب

صادية و جتارية و مالية حبتة .ذات طبيعة   اقت

اهلدف الرئيسي لإلدارة العامة هو حتقيق املصلحة العامة عن طريق تقدمي اخلدمات والسلع إلشباع احلاجات   - ت

صلحة اخلاصة عن طريق  العامة �إلضافة إىل احملافظة على النظام العام ،أما هدف إدارة األعمال فهو حتقيق امل

صادية يف مقابل عرض اخلدمات و السلع على اجلمهور.حتقيق الربح و املكاسب اال  قت

يلقى على عاتق اإلدارة العامة مسؤولية ضخمة جدا ،ذلك أن رجال اإلدارة العامة مسئولون قانونيا أمام ا$تمع   - ث

و أمام السلطات عن أعماهلم ،بينما رجال إدارة األعمال تنحصر مسؤوليتهم امام الشركاء و موظفي املؤسسة 

 املستهلكنيوكذا 

ص اىل القول أن اإلدارة العامة هي فن مبعىن كلمة فن أل�ا توحي مبا جيب أن يكون ،خالفا  من خالل ماسبق خنل

ملصطلح العلم الذي يكشف عما هو كائن ،حبيث يعتمد الفن على املهارة اإلنسانية و يرتكز على امللكات الذاتية و 

يستند يف املقام االول على االعتبارات العلمية أكثر مما يستند على املواهب الفردية و االستعدادات الشخصية و 

  االعتبارات النظرية .

صرب  فهذه املهارة اإلنسانية و املقدرة على اإلبداع تعتمد على عدة عوامل خمتلفة و متغرية ،تتمثل يف درجة الذكاء و قوة ال

  و صواب احلكم و االستعداد القيادي لدى األشخاص .
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ص الدقة و االتقان      دث فتحكمها ى التنبؤ مبا حيقدرة علو ال كما متتاز اإلدارة العامة �mا علم ذلك أل�ا تتميز خبصائ

تؤدي  ر املتعارف عليهة �لقدمعين جمموعة من القوانني و كذا املبادئ و القواعد الثابتة ، حبيث إذا استعملت يف ظروف

  اس عليها .إىل نتائج معينة ½بتة ميكن القي

كما أن العلم هو املعرفة املنسقة اليت تنشأ نتيجة املالحظة و الدراسة و التجربة ،كما تقوم بعرض و حتديد طبيعة و      

أسس و أصول مامت دراسته و يذهب جانب آخر من علماء اإلدارة إىل أن اإلدارة ليست بفن أو علم فحسب، بل هي 

خاصة تكتسب �الحرتاف يف املهنة ، فاإلداري الناجح هو ذلك املهين احملرتف احرتاف و مهنة تتطلب قدرات و براعة 

ص فيها بواسطة التحصيل و الدراسة العلمية    .1الذي قد احرتف مهنة و ختص

  ري .ن اإلدالقانو بعدما تطرقنا إىل مفهوم اإلدارة العامة سندرس من خالل املطلب الثاين مفهوم ا    

  qلقوانني األخرى  بفروع قانون اإلداري و عالقتهاملطلب الثاين : مفهوم ال

ليت تشمل  نون اإلداري و اا القار حوهلقبل الغوص يف دراسة التنظيم اإلداري البد من حتديد املفاهيم األساسية اليت يتمحو 

  كل من تعريف القانون اإلداري و عالقته بفروع القانون األخرى .

  الفرع األول : تعريف القانون اإلداري

القانون اإلداري (( هو جمموعة القواعد القانونية املتميزة عن قواعد Jean Reveroجون ريفريويعرف األستاذ  

  .2القانون اخلاص اليت حتكم و تنظم النشاط اإلداري لألشخاص العمومية ))

غري املألوفة و املتميزة عن يعرف القانون اإلداري mنه : (( جمموعة القواعد القانونية حممد الصغري بعلي يف حني الدكتور 

  1قواعد القانون اخلاص ، اليت تتعلق �إلدارة العامة حينما تتصرف كسلطة عامة ))

  هذا التعريف يتطلب منا الوقوف عند العديد من املفاهيم منها :

 وعي و هلا معنيان معىن عضوي و أخر موض  administration publiqueاالدارة العامة  -

                                                           
   27ص –مرجع سابق  –د/ عمار عوابدي  1
   12 ص–مرجع سابق  –د/ nصر لباد  2
صغري بعلي  1   06ص  –مرجع سابق  –د/ حممد ال
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يئات اهلياكل و اهل ألجهزة واموعة يقصد �إلدارة العامة �ملعىن الشكلي أو العضوي جماملعىن العضوي أو الشكلي :  

  .لعانةاليت تقيمها السلطة التنفيذية عرب خمتلق املستو
ت أي جمموعة االشخاص املعنوية ا

ا {عمال اليت تقوم ف و األلوظائاو اخلدمات و مؤداه أن االدارة العامة هي جمموعة األنشطة  أما املعىن املوضوعي :

  األجهزة و اهليئات إلشباع االحتياجات العامة للمواطنني .

  : عالقة القانون اإلداري بفروع القانون األخرى  ينالفرع الثا

كما هلذه جلنائي ،لقانون اادستوري ون اليعترب القانون اإلداري فرعا من فروع القانون العام الداخلي ، يضاف إليه القان   

ىل بعض ستند يف نشأته إال قد األخري الفروع من القوانني صلة وطيدة ببعضها البعض مبا فيها القانون اإلداري لكون هذا ا

  علماإلدارة  ولقانون اإلداري ة بني اوجودالقواعد و النظر
ت اليت تتعلق �لقانون اخلاص ، دون أن ننسى العالقة املميزة امل

  ا الفرع سنتطرق اىل دراسة هذه الصالت تبعا :من خالل هذ

  أوال : عالقة القانون اإلداري qلقانون الدستوري 

تتجلى العالقة بني القانون الدستوري و القانون اإلداري ،كون القانون الدستوري املنبع الذي تستمد منه قواعد القانون 

ببيان شكل الدولة ونظام احلكم فيها و سلطاZا العامة من حيث اإلداري و قمة النظام القانوين الداخلي للدولةألنه يعىن 

صاص  صاصاZا و عالقتها ببعضها و �ألفراد .يف حني تعتمد قواعد القانون اإلداري على تكوين واخت تكوينها و اخت

نفيذها إحدى سلطات الدولة أال وهي السلطة التنفيذية ، بينما يستهدف القانون اإلداري تطبيق هذه السياسة و ت

،كذلك جند أن القانون الدستوري يعمل على تقرير احلقوق و الواجبات مبوجب نصوص قانونية عامة ، كحرية العقيدة ، 

حرية الرأي ، مبدأ املساواة ، بينما القانون اإلداري هو الذي يبني كيفية ممارسة هذه احلقوق بواسطة سن الضوابط و 

  .1ها احلدود اليت جيب على األفراد عدم ختطي

  

  

                                                           
ردن ، طبعة و التوزيع ، عمان األ للنشر دار الثقافة -القانون اإلداري ،ماهية القانون اإلداري ،التنظيم اإلداري ، النشاط اإلداري –د/ هاين علي الطهراوي  1

  .29...25، ص 2009سنة 
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  `نيا : عالقة القانون اإلداري بقانون املالية 

صلة الوثيقة بنياو جليا ا تبديعد الوعاء املايل وسيلة رئيسة متكن السلطة اإلدارية من النهوض mعبائها و من هن  ل

الية عاجل موضوع املد حلديث قالفقه االقانونني ،و إىل عهد قريب كان قانون املالية فرعا من القانون اإلداري فنجد بعض 

  ان )).ن العالعامة ضمن موضوعات القانون الدستوري و القانون اإلداري معا حتت عنوان (( القانو 

صلة ال تزال قائمة بني     لكن و �عتبار ان موضوعات قانون املالية متشعبة آ½رها خطرية سيما يف الدولة احلديثة ،فإن ال

، ذلك أن لكل دولة أمواهلا العامة .  2-رغم انفصال هذا األخري عن القانون اإلداري   -القانون اإلداري و قانون املالية 

األموال سواء من nحية حتصيلها أو كيفية إدارZا و إنفاقها ، هي موضوعات تدرس يف و عليه جند كل ما يتعلق {ذه 

  نطاق القانون اإلداري .

ليت لوسائل اهلامة ااه إحدى ت نفسلذلك ميكن القول أن األموال العامة هي صلب قانون املالية ، كما تعترب يف الوق   

 لقيام mنشطتها املختلفة .تستعني {ا اإلدارة لتوفري احلاجات الضرورية و ا

  `لثا : عالقة القانون اإلداري qلقانون اجلنائي 

ام أ�ا زعزعة النظشكون من بفعال أيهدف القانون اجلنائي إىل الوقاية و الزجر مبختلف الوسائل القانونية عند ارتكاب 

ب آل½ر اليت ترتتاو كذا  ظوروك احملاالجتماعي ، إذ يتضمن جمموعة من القواعد حتدد لألفراد السلوك الواجب و السل

  على خمالفتها و املتمثلة يف العقو�ت و التدابري االحرتازية .

ينهما ألن كال ك صلة بن هناو �لرغم من اختالف موضوعات كل من القانون اجلنائي و القانون اإلداري ، غري أ   

لزجر ضد الدولة لسلطة ا ممارسة ينظم  أن قانون العقو�تمنهما يعد فرعا من فروع القانون العام الداخلي ، �إلضافة إىل

ية ملوظفيها ،إذ يوفر احلما وظائفهامها باالعتداء على أي حق حيميه القانون ، و �لتايل فإنه حيمي السلطة اإلدارية يف قيا

  ، و ألمواهلا ،و مرفقها .

  

  
                                                           

ال بعد ليت مل تتحصل على استقالهلا إاالذي يعد من فروع القانون اجلديدة و   urbanisme’le droit de l كما هو الشأن �لنسبة لقانون التعمري   2
  احلرب العاملية الثانية.



24 

 

  رابعا : عالقة القانون اإلداري qلقانون املدين 

لدولة و بينهم و بني افراد أني األانون اإلداري جمموعة القواعد اليت تعىن بتنظيم العالقات اليت تنشأ بيقصد �لق   

ة لروابط القانونيلاألول  ملرجعا�عتبارها شخصا عاد
 كباقي األشخاص ال �عتبارها صاحبة سلطة و سيادة و هو بذلك 

  اليت تنشأ بني اإلدارة و األفراد .

ن اإلداري يتبىن يف بعض األحيان بعض القواعد القانونية ذات الطابع املدين و أحسن مثال على ذلك كما أن القانو     

كاحلالة اليت تريد فيها االدارة احلصول على العقار فتلجأ إىل عقد الكراء كوسيلة من وسائل القانون  le contratالعقد 

  . 1وسائل القانون اإلداري �عتبارها و سيلة من la réquisition املدين عوض التسخري 

  كفكرة الشخصيةن املدينلقانو و املالحظ أن القانون اإلداري قد استعان ببعض املفاهيم اليت تعد من موضوعات ا   

  . املعنوية و حق امللكية و عمل على تطويرها مبا يتالءم و مقتضيات الوظيفة اإلدارية

  علم اإلدارة العامة ب عالقتهخامسا : 

رية حمورا وع السلطة اإلداترب موضذا يعليشرتك القانون اإلداري و علم اإلدارة العامة يف دراسة اجلهاز اإلداري للدولة    

  نية .حية الفالنا لكليهما ، إذ يعاجله القانون اإلداري من الناحية القانونية ، يف حني يتناوهلا من

دارية و تنظيمها و اختصاصاZا و ما ينشأ عن نشاطاZا من منازعات فقواعد القانون اإلداري تعىن بتكوين األجهزة اإل

قضائية ،يف حني يهتم علم اإلدارة بدراسة األسس و املبادئ و الطرائق العلمية للعمليات اإلدارية املختلفة ، و تذليل ما 

راحل اليت متر {ا عملية يعرتضها من صعو�ت و معوقات و يشمل ذلك عمليات التخطيط و التنسيق و التوجيه و كل امل

  . 1صنع القرار و عوامل جناح القيادة
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  : خصائص القانون اإلداري ونطاق تطبيقهثالثال املبحث

ص واملميزات جعلته يتفرد عن بقية فروع الق صتاألخرى وانينيتميز القانون اإلداري جبملة من اخلصائ يف   كمن هذه اخلصائ
 نحاول دراسته منذا ما سهئيا، التطور غري مقنن،�إلضافة لكونه قانوn قضا كونه قانوnً حديث النشأة، مرn سريع

  إلداري.القانون اطبيق تخالل املطلب األول من هذا املبحث على أن يكون املطلب الثاين متعلقا mساس ونطاق 

 

  املطلب األول: خصائص القانون اإلداري

ص ينفرد جها حيث جعلت منه قانوn مستقال قائ  ص من اىل هذه إتطرق نبذاته، سوف  ماللقانون اإلداري خصائ خلصائ
 خالل الفروع التايل:

  الفرع األول: قانون حديث النشأة 

لتعبري هي إن القانون اإلداري أو نظرية القانون اإلداري مبفهومها الضيق مل تنشأ إال بنشأة القضاء اإلداري أو إن صح ا
وليدة القضاء اإلداري، فقواعد القانون اإلداري مل تكن تتميز عن قواعد القانون املدين ومل يعرتف هلا �الستقالل إال يف 

صادر نال صف الثاين من القرن التاسع عشر .وعلى وجه اخلصوص منذ صدور حكم بالنكو الشهري ال
  08/02/18731بتاريخ

يت قانون املدين الواعد الة عن قاليت حتكم املسؤولية اإلدارية، جيب أن تكون مستقلفقد تضمن هذا احلكم أن القواعد 
صور  حتكم العالقات بني األشخاص العاديني لذا فإن نظر
ت هذا القانون وقواعده مل تتضح صف الية إال يف النZا احلب
ملدين إىل قانون اور الترجع جذاألول من القرن العشرين بفضل جهود القضاء والفقه الفرنسي بشكل خاص، بينما 

  القانون الروماين والشريعة اإلسالمية".

أصال  قانون قضائي الفرع الثاين:     

ري ن القاضي اإلدابيعيا ألمرا طأمن خالل الدراسة السابقة عرفنا أن القانون اإلداري نشأ عن طريق القضاء وكان ذلك 
ص التشريعي كان القاضي اإلدملزم �لفصل يف النزاع املطروح أمامه، وأمام غيا ة لقواعد القانونيابحث عن اري يب الن

ملنازعة اإلدارية اتالءم مع طبيعة ا {ا ييعدهلو املالئمة حلل النزاع املطروح، فكان يستنبط احللول القانونية من القواعد املدنية 
عن طريق  إلبداعيادور لع �لالعمل القضائي يكون القاضي اإلداري قد ختطى حدود الدور التفسريي ليضط وجهدا

ا مملقانون اإلداري قواعد اادى و البحث عن القاعدة املناسبة للمنازعة اإلدارية، ويتزايد األحكام القضائية رسخت مب
 ا اخلاصة منها ".مساعد على استقالليته عن فروع القوانني األخرى السي

                                                           
صوں 19 " د / هاين علي الطهراوي - مرجع سابق - ص 93... 94 " د / عبد الغين بسيوين عبد هللا مرجع سابق صر، 109 -0 1 1 ، كذلك د/ هاقي 1 د / ®صر لباد۔ مرجع سابتی۔

97..-96ص  -مرجع سابق  -علي الطهرو أي   
 



26 

 

 

  سريع التطورالفرع الثالث: قانون 

صادي واال �عتبار القانون اإلداري فرعا من فروع القانون العام فإنه يتأثر �لنظم السياسية ئدة الشيء االجتماعية الساو قت
إلداري ظمة، والقانون اذه األنشها هالذي جعل منه قانوn مرn سريع التأثر مبا يطرأ من التطورات. والتغريات اليت تعي

صفة دائمة هذا من جهة ومن جهة أخرى ال تقف التط يعمل على مالحقة هذه التطورات . االجتماعية  لسياسيةاورات ب
  يف وجه نشاد السلطة اإلدارية وسعيها حنو حتقيق أهدافها. 

  قانون غري مقنن  :الفرع الرابع

ملدين، اقانون جلنائي، القانون اثل القواعد القانون اإلداري قواعد غري مقننة يف جمموعة واحدة كبقية القوانني األخرى م
صر بموعة واع يف جمالعامة اخلاصة �لقانون اإلداري مل جتم واملبادئ األحكامالقانون التجاري... فجل   ةينتقحدة ومل ختت

يات جند قنلت هذه ان بنيماإلداري  نيات جزيئية مثال حتكم بعض موضوعات القانو نخاص جها وهذا ال ينفي وجود تق
صفقات العمو ة، قانو لعمومياالعمومية، قانون االحتياطات العقارية، قانون األمالك قانون نزع امللكية للمنفعة  مية ن ال

  ة:لتاليااخل.... ورغم كل هذا يبقى القانون اإلداري غري مقنن يف مجلته وهذا راجع لألسباب 

ون لكون أيضا القانا و ة {حمليطسرعة تطور قواعد القانون اإلداري لكون اإلدارة العمومية تتطور بتطور الظروف ا /1
صادية السائدة يف ا   .لبالداإلداري يف حد ذاته يتأثر �لظروف السياسية واالجتماعي واالقت

  قنني واحد.تيف  نيةلقانو اد التطور السريع يف النصوص القانونية اإلدارية جيعل من الصعب جتميع كل القواع /2

  صريخاغع من هذه املواضيع قد يتطلب تتوسيع مواضيع القانون اإلداري وتشبعها فكل الفرو  /3

  أسس ومعايري القانون اإلداري املطلب الثاين: 

ونطاق تطبيقه مما ال شك فيه أن البحث عن األساس أو القاعدة اليت يستند إليها القانون اإلداري يكتسي أمهية كبرية  
  ةاإلدار ، ذلك أن حتديد هذا األساس يؤدي إىل حتديد القواعد القانونية املطبقة على 1"

  

  

 

 

                                                           
1P/Jean-Rivero: droit administratif 8° édition, Dalloz, Paris 1977 ; p 3 l et s 
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صة �لفصل يف املنازعات  العامة عند ممارستها لسلطاZا وصالحياZا من جهة، والعمل على حتديد اجلهة القضائية املخت
�لنسبة للدول اليت �خذ بنظام القضاء املزدوج. هلذا اإلدارية اليت تكون اإلدارة العامة طرفا فيها من جهة ½نية، خاصة 

½ر جدال حول البحث عن املعيار الذي ميكن بواسطته أن نتعرف على املوضوعات اليت تدخل يف نطاق القانون 
اإلداري، مبعىن األساس الذي تستند إليه موضوعات القانون اإلداري وكذا نطاق هذا القانون، مما متخض عنه عدة آراء 

  منها.رق إىل األهم نتط

    نظرية املرفق العام: الفرع األول 

مت اعتماد نظرية املرفق العام يف الفقه الفرنسي كأساس لتحديد نطاق القانون اإلداري، واليت nد به کل من الفقيه دجيي، 
بوnرد، وجيز. فحسب هذه النظرية يكون القانون اإلداري هو قانون املرافق العامة الذي ترد مجيع مبادئه وأحكامه إىل 

املدرسة اهتماما ملبدأ السيادة والسلطة العامة لكون املرافق العامة هي املكلفة �لقيام  املرفق العام، لذا مل يول فقهاء هذه
بنشاطاZا اإلدارية سدا وتلبية حلاجيات اجلمهور. ولقد كانت نظرية املرفق العام يف البداية صاحلة ألن تكون يف حد ذاZا 

العاملني �ملرافق العامة هم موظفون خيضعون لقانون الوظيف معيارا لتحديد نطاق تطبيق القانون اإلداري، فإذا نظرn إىل 
العمومي �عتباره فرعا ®بعا للقانون اإلداري وليس للقانون الذي ينظم عالقات العمل اخلاصة، كما أن العقود اليت تربها 

األنشطة اليت تقوم {ا املرافق هذه املرافق هي عقود إدارية وأمواهلا أموال عامة، �إلضافة إىل أن املنازعات اليت تنجم عن 
ص جها القضاء اإلداري وليس القضاء العادي. ومنه نستشف مدى تطابق وترابط القانون  العامة هي منازعات خيت

 le droit administratif est le droit desاإلداري �ملرفق العام، لذلك نستطيع القول أن القانون 
services publics 4-L-J13ël,41 0;13 sa golo العالقة بني  توتفكك)" لكن سرعان ما تالشت

القانون اإلداري واملرافق العامة مما جنم عنه أزمة املرفق العام بسبب اتساع نشاط اإلدارة، إذ تدخلت يف ا$ال النشاط 
صادي أي ا ملرافق الفردي عن طريق مباشرZا لذات النشاط الذي يتواله األفراد، فظهرت املرافق ذات الطابع االقت

صناعية والتجارية وأصبح القانون اخلاص يطبق على هذا النوع من املرافق. �ملقابل أدى اتساع النشاط الفردي إىل تويل  ال
الكثري متهم مشروعات ذات النفع العام، مما أدى إىل انتشار املشروعات اخلاصة ذات النفع العام وفقدان نظرية املرفق 

صاص القضاء اإلداري. العام معاملها وصعب معه حتديد   تطاق القانون اإلداري و�لتايل اخت
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صلح كأساس للقانون اإلداري بعدما أصبحت الفكرة مبهمة ومشوبة بعدم  لذلك nدى البعض mن فكرة املرفق العام ال ت
nحية أخرى يف الوضوح، خاصة بعد تدخل القانون اخلاص يف دائرة املرافق العامة وتدخلت قواعد القانون العام من 

املشروعات اخلاصة ذات النفع العام، هذا ما أدى إىل املناداة بعدم صالحية فكرة املرفق العام لوحدها يف حتديد نطاق 
  .1القانون اإلداري "

  الفرع الثاين: نظرية السلطة العامة 

ت عيار آخر، إذ حلحث عن م الببعد ثبوت عجز نظرية املرفق العام يف حتديد نطاق القانون اإلداري، بدأ التفكري يف 
رة نظرا اهلا يف صورة آمظهر أعمقد ت فكرة السلطة العامة كأساس أو معيار للقانون اإلداري. فاإلدارة حني تباشر وظيفتها

هر اإلدارة يف حيان أخرى قد تظا ويف أد، كماليت جتعل من إرادZا تعلو إرادة األفرا ملا تتمتع به من امتيازات السلطة العامة
 اواة وتكون بذلكدم املسقعلى  صورة أخرى حينما تتجرد ومبحض إرادZا من امتيازات السلطة العامة لتقف مع األفراد

ة عن ملنازعات النامجافصل يف ن الأري، كما أعماهلا أعماال عادية ختضع فيها ألحكام القانون اخلاص وليس القانون اإلدا
صاص القضاء العادي ال القضاء اإلداري.   هذا النوع من األعمال يكون من اخت

ص �هو ا لتبقى أعمال السلطة هي اليت تدخل يف نطاق القانون اإلداري ويكون القضاء اإلداري   لنظر يف النزاعملخت
  الناجم عن هذا النوع من األعمال.

 مما يؤد÷لی يامتداخلينن ،�نية لکو املد انتقاد وجه هلذا املعيار هو كيف منيز بني أعمال السلطة وأعمال اإلدارة ولعل أهم 
  صعوبة حتديد صفة کل عمل عليحدی

ترب فمثال ال يع إلداري،نون اكما أن تطبيق النظرية يؤدي إىل نتائج غري سليمة تعمل على التضييق من نطاق القا  ۔
ص موظفا ع  دار أوامر وتواهق يف إصه احللموميا خيضع ألحكام القانون اإلداري طبقا هلذه النظرية إال إذا كان الشخ

لك انون املدين، كذكام الق ألحملزمة أما من ال يتمتع {ذا احلق فال يصدق عليه وصف املوظف العمومي وخيضع �لتايل
دنية على حكام العقود املأللتايل �ختضع و عمال اإلدارة املدنية تعترب العقود اليت تعقدها اإلدارة طبقا لنظرية السلطة من أ

  انذلك كالرغم مما حتتوي عليه العقود اإلدارية من أحكام خاصة متيزها عن العقود املدنية ل
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صاص  من نتيجة األخذ بنظرية السلطة هي حصر نطاق القانون اإلداري يف نطاق ضيق، مما يرتتب عليه تضييق اخت
اإلداري �عتبار أن هذه النظرية مبفهومها التقليدي ارتكزت على شکل العمل الذي تقوم به اإلدارة، فإذا كان القضاء 

صدر يف صورة أوامر ونواه عد عمال من أعمال السلطة وذلك على خالف عمل اإلدارة املدين الذي تباشره  العمل ي
  اإلدارة بشكل عادي شأ�ا يف ذلك شأن األفراد العاديني.

صارها على و   إزاء ما تعرضت له نظرية السلطة يف صورZا األوىل التقليدية من نقد تطورت هذه النظرية حبيث استند أن
أساس آخر غري أساس الشكل الذي استندت إليه، فكان األساس الثاين يعتمد على األساس املوضوعي واملتمثل يف 

�لعمل يشكالن معا أساس حتديد نطاق القانون اإلداري  طبيعة العمل ذاته وطبيعة الوسائل اليت يستخدمها من قام
صاص القضاء  -و�لتايل حتديد    اإلدارياخت

وعليه يعد العمل إدار
 إذا كانت طبيعة العمل تقوم على أساس فكرة السلطة أو إذا ما استخدمت اإلدارة بعض  ۔
  االمتيازات املقررة للسلطة العامة.

ة يف صورZا احلديثة كأساس لتحديد نطاق تطبيق القانون االداري و التييقودهاکل من وهكذا ظهرت نظرية السلطة العام 
تتمتع {ا اإلدارة يف مواجهة األفراد ال نظري هلا يف القانون  امتيازاتاحلميدمورسيسهوريو و جورج فيدال، جتسد يف 

  اإلدارة يف استعمال هذه االمتيازات. اخلاص، مقابل قيود غري مألوفة هي األخرى يف القانون اخلاص، حىت ال تتعسف 

صور كان للنظرية  فقد قدمت تفسريا مقنعا للعديد من نظر
ت القانون اإلداري، وبررت  اإجيابيات هوبناء على هذا الت
صرفات عن نطاقه فمن الناحية العضوية أخرجت عن نطاق هذا القانون نشاط السلطات األخرى   مبنطق خروج بعض الت

ريعية والقضائية، ومن الناحية املوضوعية أخرجت نشاط اإلدارة الذي تلجأ يف إدارته إىل أساليب عادية، كالسلطتني التش
أي األعمال اليت تتبع يف القيام {ا أساليب القانون اخلاص مثل إدارة أمواهلا اخلاصة، وإبرام العقود املدنية الالزمة لتسيري 

قانون نظر
ت حتمل جانبا من االمتيازات العامة مثل نظرية القرارات نشاطها، فضال عن أ�ا أدخلت يف إطار هذا ال
  اإلدارية، العقود اإلدارية، الوظيفة العامة، األموال العامة. 

  لكن و�لرغم من كل هذا تعرضت نظرية السلطة العامة يف صورZا اجلديدة لكثري من

شرة نشاطها على أساس فكرة السلطة يف استخدام وسائل ذلك أ�ا تؤدي إىل إطالق يد السلطة اإلدارية يف مبا النقد :
السلطة يف ألداء وظائفها، وقد يرتتب على ذلك إسرافها يف مباشرة أعمال السلطة جتاه األفراد وفرض الكثري من القيود 

 على حقوقهم وحر
Zم العامة.
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تطيب القانون اإلداري كما هو الشأن وبناء على ما سبق يتضح جليا صعوبة وضع معيار دقيق وواضح لتحديد نطاق 
اخلصوص إىل األخذ مبعيار مركب ال يستند فقط إىل  ه�لنسبة لباقي فروع القانون، لذلك يذهب الفقه الفرنسي على وج

صورة تؤدي إىل التكامل بني  فكرة جوهرية واحدة، إذ جيب إعطاء ك معيار دورا يف حتديد نطاق القانون اإلداري ب
 .1اف أي تكامل كل املعايري"الوسائل واألهد

 لفصل الثاين إىلان خالل ر منظنبعد االنتهاء من دراسة الفصل األول والذي تضمن ماهية القانون اإلداري، بودn أن 

  دراسة التنظيم اإلداري.

  الفرع الثالث : اجلمع بني النظريتني 

ال أحد يستطيع أن يشكك mن األخذ بعيار السلطة العامة لوحده سواءا يف نظرته التقليدية أو احلديثة أو األخذ مبعيار 

املرفق العام أو فكرة املصلحة العامة لوحدها من شأنه أن يوقعنا يف سهام النقد سابقة الذكر ، من أجل ذلك nدا الفقيه 

مزدوج ، فأعطى لكل من املعيارين حقه يف رسم معامل والية القانون ة تطبيق معيار أندري ديلو�دير و كذلك هوريو بضرور 

اإلداري فهو يرى أن القانون اإلداري ال يطبق إال إذا كان األمر متعلق مبرفق عام و يتمتع هذا املرفق مبتيازات السلطة 

ها مييل إىل ترجيح املعيار العامة يف القيام بنشاطه ، وما نستطيع مالحظته اليوم أن الفقه احلديث يف فرنسا و خارج

  2املزدوج ملا له من ثقل على املستوى الفقهي 

صلة يف فرنسا و مصر و اجلزائر و يف كل الد ليت أقرت نظام اصة تلك ول خاومن املفيد التذكري أن جهود الفقه متوا

  ري .إزدواجية القضاء و هذا بغرض حتديد معيار دقيق لتحديد والية و حدود القانون اإلدا
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  : مصادر القانون اإلداريرابعال املبحث

صادر يف جمال الدراسات القانونية الطرق  1إن كلمة مصدر تعين املنيع أو األصل الذي يشتق منه الشيء" واملقصود �مل
  والقواعد القانونية املختلفة. املبادئوالوسائل اليت تتكون بواسطتها 

  وهي: الشأن اإلداري تتفق مع بقية فروع القانون يف هذاومن مث، فإن املصادر الرئيسية للقانون 

، هذا ما سوف نتطرق له من 2العامة للقانون، القضاء، الفقه، مع اختالف أمهية كل منها" املبادئالتشريع، العرف، 
  خالل املطالب التالية:

  

   التشريع املطلب األول:

صة صفة عامة، القاعدة القانونية املكتوبة اليت تضعها السلطة املخت ة دة قد تكون قاعده القاع، وهذيقصد �لتشريع ب
صة بوضع الدستور، وقد تكون قاعدة قانونية تضعها السلط صة بسة املدستورية تضعها السلطة املخت  ن القوانني، كماخت

صدر من السلطة التنفيذية صاص الذي منحه إ
ها  قد تكون قاعدة الئحية ت ري، وعليه الدستو  ملشرعامبوجب االخت
ص لكل صنف فرعا.    سوف ختص

  : التشريع األساسي (الدستوري) األولالفرع 

صاصاZا  الدستور هو جمموعة القواعد القانونية األساسية اليت حتدد شكل الدولة ونظام احلكم وتكوين سلطاZا عامة واخت
تقرر حقوق األفراد وحر
Zم وواجباZم وعالقتهم �لدولة. وتشمل الدساتري على جمموعة  وعالقتها ببعضها البعض، كما

صوص والقواعد األساسية اليت تطبق على اجلميع من حاكمني وحمكومني أي على األفراد والسلطات العامة،  من الن
واحلقوق واحلر
ت العامة �عتبارها قيد ونذكر على سبيل املثال بعض نصوص الدستور اجلزائري املتعلقة �لسلطة اإلدارية 

  ": 3على نشاط اإلدارة "

  ما يتعلق �لتنظيم اإلداري املركزي يف الدولة وكذا اإلدارة احمللية.  منها -

  ليت : "األمالك الوطنية حيددها القانون. وتتكون من األمالك العمومية واخلاصة ا18ملادة ا -

  متلكها كل من الدولة والوالية والبلدية يتم تسيري األمالك الوطنية طبقا للقانون " -

  منصف". و : "ال يتم نزع امللكية إال يف إطار القانون ويرتتب عليه تعويض قبلي وعادل 20ملادة ا -

صاحل اخلة : "ال ميكن أن تكون الوظائف يف مؤسسات الدولة مصدرا للثراء وال وسيلة خلدم21ملادة ا -   اصة".امل
                                                           

  " 6 6ص  -مرجع سابق  -د / هاين على الطهراوي : 1
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:" كل املواطنني سواسية أمام القانون وال ميكن أن يتذرع mي متييز يعود سببه إىل املولد أو العرف أو اجلنس 29املادة  - 
أو الرأي أو أي شرط آخر شخصي أو اجتماعي". كما تطرق الدستور من خالل الباب الثاين يف الفصل األول منه إىل 

صاصات السلطة التنفيذية منها:   حتديد اخت

  : "جيسد رئيس اجلمهورية، رئيس الدولة، وحدة األمة...". 70املادة  -

: "يضطلع رئيس اجلمهورية، �إلضافة إىل السلطات اليت خيوهلا إ
ه صراحة أحكام أخرى يف الدستور 77املادة  -
�لسلطات والصالحيات األتية:  

  القائد األعلى للقوات املسلحة للجمهورية. -) 1 

  لية الدفاع.يتوىل مسؤو  -) 2 

  القائد األعلى للقوات املسلحة للجمهورية.  -) 3 

  يتوىل مسؤولية الدفاع. -) 4

  يرأس جملس الوزراء. -) 5 

  يعني الوزير األول وينهي مهامه. -) 6 

  ميكن رئيس اجلمهورية أن يفوض جزءا من صالحياته للوزير األول. -) 7 

 ر األول.ميكنه أن يعني nئبا أو عدة نواب للوزي -) 8 

  يوقع املراسيم الرÇسية. -) 9

  : "يعني رئيس اجلمهورية يف الوظائف واملهام اآلتية:78املادة  -

  صوص عليها يف الدستور.نالوظائف واملهام امل -)  1

  الوظائف املدنية والعسكرية يف الدولة. -)  2

  التعيينات اليت تتم يف جملس الوزراء. -) 3

  جملس الدولة. رئيس-)4

  األمني العام للحكومة. -)  5

  ۔حمافظ اجلزائر -)6

  القضاة. -)  7

  مسؤولو أجهزة األمن. -)  8
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  .ةالوال۔) 9

ملمثلني أوراق اعتماد ا ويتسلم هامهمويعني رئيس اجلمهورية سفراء اجلمهورية واملبعوثني فوق العادة إىل اخلارج وينهي م
  الدبلوماسيني األجانب وأوراق إ�اء مهامهم ".

  الثاين: التشريع العادي الفرع

صاصهاتضعها السلطة التشريعية يف حدود  اليتالقواعد العامة  هيالقوانني  ورية املنصوص ت الدستإلجراءاطبقا ل اخت
  عليها، وعليه تستطيع القول أن القانون مبعناه الضيق يشكل

قوانني صادرة  اردة يفو اعد مها قو مصدر آخر من مصادر القانون اإلداري ذلك أن معظم نشاطات اإلدارة تنظمها وحتك
 عن السلطة التشريعية منها:

  ، يتضمن هذا الفرع من القانون العديد من القواعد اليت تتعلق �لقانون اإلداري منها:1"القانون املدين - أوال

  غري العامة.و  -قواعد القانون اإلداري اليت ختضع ل - اليت تشري إىل تعداد األشخاص املعنوية العامة  49ملادة ا -
  :هي" األشخاص االعتبارية 

  الدولة، الوالية، البلدية -
  املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري -
  الشركات املدنية والتجارية -
  اجلمعيات واملؤسسات -
  الوقف -

"ال جيوز : ضي mنهة، حيث تقمن نفس القانون حتدد شروط نزع امللكية اخلاصة لتحقيق املنفعة العمومي 677املادة 
صوص عليها يف القانون. غري أن ل كية  تزع مجيع املليفة احلق إلدار حرمان أحد من ملكيته إال يف األحوال والشروط املن

 إذا وقع خالف يفعادل. و نصف و مالعقارية أو بعضها، أو نزع احلقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض 
حال مانعا  شكل mيين ال أبلغ حبكم قضائي إال أن حتديد مبلغ التعويض جيب مبلغ التعويض وجب أن حيدد هذا امل

  حليازة األمالك املنتزعة ".

ص املادة  حلجز ام جواز مة من حيث عددائما من نفس القانون جيسد احلماية القانونية لألموال العا 689يف حني ن
ري أن غلكها �لتقادم متها، أو و حجز رف يف أموال الدولة أعليها، أو اكتسا{ا �لتقادم أو التصرف فيها: "ال جيوز التص

ص هذه األموال إلحدى املؤسسات املشار إليها يف املادة  د شروط إدارZا، وعند االقتضاء ، حتد688القوانني اليت ختص
  شروط عدم التصرف فيها".

                                                           
صادرة بتاريخ 30/ 09/ 1975، العدد 78، املعدل واملتمم.1   " الصادر مبوجب األمر رقم 75/ 58 املؤرخ يف 26/ 09/ 1975 واملتضمن القانون املدين، اجلريدة الرمسية ال
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صت املادة 1"`نيا / قانون العقوqت من أشكال  اخلاصةمن هذا القانون على محاية األموال العمومية أو  119: ن
 50.000) سنوات وبغرامة من 3) أشهر إىل ثالث (6التبديد واالختالس حيث تقضي: "يعاقب �حلبس من ستة (

سنة  /02/20املؤرخ يف  01 /06من قانون رقم  2دج كل موظف عمومي يف مفهوم املادة  200.000دج إىل 
واملتعلق �لوقاية من الفساد ومكافحته تسبب �مهال واضح يف سرقة أو اختالس أو تلف أو ضياع أموال  2006

عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو و½ئق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت حتت يده سواء 
وظفني العموميني من االعتداءات اليت يتعرضون هلا أثناء تقضي حبماية امل 144آو بسببها". يف حني املادة  وظفتهحبکم

دج أو  500.000دج إىل  1.000) وبغرامة من 2) إىل سنتني (�2دية مهامهم: "يعاقب �حلبس من شهرين (
�حدى هاتني العقوبتني فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو أحد رجال القوة العمومية. أثناء �دية 

  ظائفهم أو مبناسبة �ديتها وذلك بقصد املساس بشرفهم أو �عتبارهم أو �حرتام الواجب لسلطتهم". و 

  جند منها على سبيل املثال:  `لثا / قواعد القانون اإلداري:

  2املتعلق �لبلدية  2011-06-22املؤرخ يف  10 - 11قانون رقم  -

  3املتعلق �لوالية  2012/02/21املؤرخ يف  07 - 12قانون رقم  -

املتعلق بنزع امللكية اخلاصة من أجل املنفعة العامة املعدل  1991 – 04- 27املؤرخ يف  1 1 - 91قانون رقم  -
  4واملتمم" 

 14/08القانون رقم  املتعلق �ألمالك الوطنية املعدل واملتمم مبوجب 1990 – 12-01املؤرخ يف  30/  90انون ق -
  املتعلق مبجلس الدولة 1998مايو سنة  0 3املؤرخ يف  01-98قانون العضوي رقم ال -

  املتعلق �حملاكم اإلدارية 1998مايو  0 3املؤرخ يف  02–98لقانون العضوي رقم ا -

  مبحكمة التنازع  1998مايو  0 3املؤرخ يف  03-  98عضوي رقم القانون ال -

  يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية. 10-06القانون رقم  -

    لالئحيالتشريع ا الفرع الثالث:

يها الفقه $ردة، يطلق عللعامة ااعد اتقوم السلطة التنفيذية يف سبيل أدائها لوظائفها وواجباZا بوضع نوع جديد من القو 
ضعها السلطة لتنظيمية اليت تدارية ات اإلاللوائح أو األنظمة أو التشريعات الفرعية، لذا ميكن تعريف األنظمة �mا القرارا

  التنفيذية. 
                                                           

 "الصادر مبوجب األمر رقم 6 6/ 156 مؤرخ يف 08 جوان 1966 املتضمن قانون العقو�ت املعدل واملتمم1
صادرة بتاريخ 2011/ 203/07   اجلريدة الرمسية - العدد 37، ال

صادرة بتاريخ" " 2012 /329/02   اجلريدة الرمسية. العدد 12، ال
صادرة بتاريخ "408/05/1991   اجلريدة الرمسية - العدد 21، ال
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 ستجابة ملتطلباتلبية واكثر تأائح أمهية خاصة �عتبارها مصدرا من مصادر القانون اإلداري لكو�ا ولألنظمة واللو 
صر على وض ة امة ®ركة ومفسحطوط العع اخلوضرورات العمل اإلداري من القوانني العادية، ألن القواعد القانونية تقت

صدر السلطة اا$ال لألنظمة لرسم وبيان التفاصيل الالزمة لتطبيق هذه القو  ليت تعد اديد من األنظمة ذية العلتنفياعد. وت
  مصدرا من مصادر القانون اإلداري أمهها: 

  .1األنظمة التنفيذية، األنظمة املستقلة، أنظمة الضبط، أنظمة الضرورة واألنظمة التفويضية"

  التنفيذية: اللوائح -أوال 

 يل وتيسري تنفيذدف تسه{قانون العامة الواردة يف صلب ال للمبادئهي قرارات إدارية تنظيمية تتضمن أحکام تفصيلية 
  لقانون.تنفيذ او طبيق تالقانون، مما يعين أن السلطة التنفيذية ملزمة بوضع األنظمة التنفيذية اليت تسهل 

صحة ومشروعية األنظمة التنفيذية العديد من الشروط منها:    ويشرتط ل

  ، وعند وجود تعارض يعمل �لقانون مع أحكام القانون أن ال تتعارض - 

   ن تتضمن القواعد التنفيذية مبا ال يزيد على ما احتوته النصوص القانون أو احلد منهاأ -

صدر من قبل  -   جلهة املختصة �صدارها وإال كانت غري مشروعة اأن ت

جعيا وإال كانت أثرا ر  تتضمن سري مفعول هذه القواعد من القانون mثر فوري، أي من ®ريخ صدورها فال جيوز أني -
  غري مشروعة. ½نيا. 

  املستقلة: اللوائح -`نيا 

صدر   صورة مستقلة عن أي قانون، أي ال ت   ني.انون معقوجب مبهي اللوائح اليت تضعها السلطة التنفيذية ب

  الضبط: لوائح -`لثا

صنف من اللوائح تضعها السلطة التنفيذية بغرض احملافظة على النظام العام بع لعام، دة منها األمن ااملتعد ناصرههذا ال
صحة العامة، اآلداب العامة.    السكينة العامة، ال

ا يدل على ع، ممم يف ا$تمام العاالنظ وترتكز هذه األنظمة على تنظيم ممارسة احلر
ت العامة لألفراد، {دف وقاية ومحاية
  خطورة هذه األنظمة ملا تنطوي عليه من ضوابط وقيود ترد على

  

  

                                                           
 د / هاني علي الطهراوي -  مرجع سابق -  80 "1
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  الضرورة: لوائح -رابعا 

يستند  ري واألساس الذيل التأخحتتم يقصد {ا اللوائح اليت تصدرها السلطة التنفيذية ملواجهة ظروف استثنائية عاجلة ال
طر يهدد خاطراد، درء لكل نتظام و عامة �النظام العام وسري املرافق الرعاية بإليه إصدار هذه األنظمة هو أن الدولة ملزمة 

  وجودها.

ن ب عليها، فبإمكاوالتغل هتهاية ملواجففإذا تعرضت الدولة ملثل هذه األخطار وكانت قواعد القانون العادي غري كا 
  ضرورة.وائح الف بلعر السلطة التنفيذية اللجوء لوسائل أخرى وقواعد جديدة ال تطبق يف الظروف العادية ت

  التفويضية: اللوائح -خامسا 

صدر عن السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشريعية بغرض معاجلة   هذا النوع من اللوائح هو اآلخر ي
صاصها. ولكي تكون هذه اللوائح مشروعة، جيب أن يكون التفويض حمدد املدة ويف  موضوعات تدخل يف اخت

  .1موضوعات معينة"

  

   )العرفاملصادر اإلحتياطية (املطلب الثاين: 

صفة عامة جمموعة القواعد ا فراد أو اشئة عن سلوك األنية النلقانو يعترب العرف من مصادر القانون غري املدونة، ويراد به ب
ملزم لسلوك ان هذا mادهم السلطات العامة خبصوص أمر ما على حنو معني، واطراد سلوكهم على هذا النحو مع اعتق

صدر قواعد عرفية دستورية وإدارية، nمجة عن سلوك السلطات العا ة القواعد العرفي وة علىمة عالهلم. ويشمل هذا امل
  اخلاصة اليت تنشأ عن سلوك األفراد.

صل بنظام ا قواعد ة، يف حني أن ال الدوليفحلكم وتتعلق القواعد العرفية الدستورية بسلوك السلطات العامة بشأن مسألة تت
رفية الع أما القواعد ني هلا،اط معمزاولة نش إلدةالعرفية اإلدارية تنشأ نتيجة إتباع اجلهات اإلدارية يف أوضاع خلخل 

صدد معامالZم  اخلاصة فهي تتعلق بسلوك األفراد ب

  الركن املادي: - 1

ال انقطاع فيه مىت توفرت شروطه من يتمثل الركن املادي يف االعتياد على األخذ �لقاعدة املتبعة وتكرار تطبيقها �نتظام 
  .2العمومية والقدم واالستقرار"

  

  
                                                           

 مرجع سابق-ص 70.....178
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  :املعنوي الرکن۔2

هو الشعور سواء من طرف اإلدارة أو األفراد �إللزام جتاه هذه العادة، دون أن يكون يف ذلك مانعا من أن تعدل اإلدارة 
  .1حتدث يف العمل اإلداري" اليتعن هذه القاعدة إذا ما تغريت الظروف حبسب التطورات 

ويشرتط يف العرف اإلداري أن ال خيالف التشريع ضماn الحرتام مبدأ تدرج القواعد القانونية ومادام التشريع يتصدر 
ص عليه  صورة املعاكسة أن يقر عرفا وين مصادر القانون فإنه ميكن أن يعدل أو يلغي األعراف اإلدارية كما ميكن و�ل

�لرغم من هذا تبقى أمهية العرف اإلداري يف الوقت احلاضر حمدودة األمهية 2لقانون اإلداري صراحة ضمن قواعد ا "
�ملقارنة مع التشريع أو القضاء.  

 دوره ليبقى جمالبي يقوم كلعرف  لحيث أن حداثة نشأة القانون اإلداري جعلته يتسم �لسرعة والتطور ومل يتيح الفرصة 
  رائية والشكلية من نشاط اإلدارة.العرف حمصورا يف اجلوانب اإلج

  املصادر التفسرييةاملطلب الثالث: 

  القضاء  - أوال

يف الكثري  قانونية إدارية لقواعد ظر
تألسباب ®رخيية ومنطقية عملية وسياسية لعب القضاء دورا �رزاً يف إنشاء مبادى ون
ذي حيتم انونية األمر الصوص القب النمن ا$االت السيما فيما يتعلق �ملسؤولية اإلدارية، إذ يربز دور القضاء حني تغي

ضي ما جيب على القادالة، كرا للعقانونية حلل املنازعة املطروحة أمامه وإال كان nكعلى القاضي اإلداري خلق قاعدة 
  كافة األحكام القضائية السابقة احلائزة لقوة الشيء احملكوم به.  احرتاماإلداري 

  املبادئ العامة للقانون  –`نيا 

رها يف يف الدولة، ليق لقانوينظيم اوهي مبادى غري مكتوبة يستنبطها القضاء من املقومات األساسية للمجتمع وقواعد التن
عامة على السلطات ال ث يتحتم، حبيأحكامه �عتبارها قواعد قانونية ملزمة وعلى هذا األساس تعترب من عناصر املشروعية

  تعد �طلة وغري مشروعة. املبادئة ألحد االلتزام {ا، كما أن األحكام املخالف

العامة  املبادئيعود $لس الدولة الفرنسي الذي كان له الدور األكرب يف تقرير  ئاملبادولعل الفضل يف ظهور ونشأة هذه  
". حبيث ال خترج يف فحواها عن مبدأ املساواة ومبدأ 3يف أحكامه العديدة، حيث بدأ يعمل على استخالصها منذ نشأته

احلرية، إذ يتدحرج عن هذين املبدأين مبدأ املساواة يف االنتقاع خبدمات املرافق العامة، املساواة أمام حتمل األعباء العامة 
  سواء كانت مالية کدفع الضرائب أو عسكرية كأداء اخلدمة العسكرية.

                                                           
 د عبد اخلين بسيوين عبد هللا ۔ مرجع ساهتی۔ ص 68 "1

 د حممد الصغري بعلي - مرجع سابق - ص 216
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صدر الذي تستمد منه هذه    رى أن القضاء هويلفرنسي الفقه ا قوZا اإللزامية فإن الرأي الراجح يف املبادئأما عن امل
 فيدل بقوله:"أن يد جورجه العمالعامة فهو الذي أكتشفها ومنحها القوة امللزمة، هذا ما ذهب إلي املبادئمصدر هذه 

صدر القوة اإللزامية  ة واسطواكتشافها ب نشاؤها،د مت إالعامة للقانون هو أ�ا ق للمبادئالتفسري املمكن �لنسبة مل
  القاضي".

 املبادئيف حني هناك جانب آخر من الفقه الغريب يعطي تفسريا آخر مدلوله أن القاضي اإلداري عند قيامه �نشاء  
  . 1العامة للقانون يفرتض أنه يعرب بذلك عن إرادة املشرع الضمنية اليت مل يفصح عنها يف نصوص تشريعية صرحية "

ص هذا ابعد حتديدn هلذا القانون، حناول من خالل املطلب ا   ن.لقانو ملوايل التطرق إىل خصائ

  الفقــه -`لثا 

ادى ري من أحكام ومبن اإلدالقانو ايقصد �لفقه اجلهود العلمية اليت يبذهلا الفقهاء بدراسة وحتليل ما تشمله مصادر  
  لمية.عوردها إىل أصول عامة، وترتيبها على حنو معني مبا يؤدي إىل استخالص آراء ونظر
ت 

احية إن الفقه من النع ذلك فن، وموإن كانت آراء العلماء ال تعترب ملزمة و�لتايل ليست مصدرا رمسيا لقواعد القانو  
  حد سواء. ضاء علىوالق الفعلية يعترب مصدرا هاما يف جمال القانون اإلداري حبكم �ثريه يف جمايل التشريع

لعلمي، فهؤالء االبحث  ارسونجال القضاء واحملامني اللذين ميمدلول الفقهاء إىل كل من أساتذة القانون ور  وينصرف
الت نشرو�ا يف ا$اليت ي وثهميؤثرون يف توجيه املشروع من خالل ما يلقونه من دروس لطالب العلم ويف مؤلفاZم وحب

صدون لشرح القواعد والنصوص القا د ر ، مث حياولون هاوحتليل نونيةالقانونية املتخصصة أو مقاالZم يف الصحف، فهم يت
صور إذ ملتشريع يف ا اجلزئيات إىل أصول عامة فبعد التأصيل �يت مرحلة التقييم حيث يعملون على بيان ما ص وق ن نق
mن  ري، وميكن القولن اإلدالقانو ايقرتحون على املشرع ما يرونه الزما من أفكار وحلول، كما للفقه أثر واضح يف جمال 

 ضاء.قه والق الفر
ته وخاصة يف فرنسا هي يف احلقيقة مثرة جهد مشرتك بنيمبادى القانون اإلداري ونظ

صدر عن جملس الدولة فيتلقفه  وما يؤكد هذا القول هي املراحل األوىل لنشأة هذا الفرع من القانون، حيث كان احلكم ي
الحظات �هتمام �لغ ويضعها الفقه �لدراسة والشرح والتحليل، كما كان القضاء اإلداري يطلع على هذه الدراسات وامل

اجلديدة، �إلضافة إىل الدور الفعال الذي لعبه هذا املصدر يف وضع نظر
ت  حكامهنصب عينيه يف مداوالته وهو يؤسأل
ص أو تويل تقييم األحكام القضائية بنقدها والتعليق عليها  القانون اإلداري وكذا بيان ما يعرتي التشريع من خلل أو نق

صويب أحكامه"مرشدا بذلك    .2القضاء لت

                                                           
 د عبد الغنيبسيويف عبد اهللا۔ مرجع سابق ۔ص 126
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ص إىل القول mن الفقه ليس مبصدر رمسي من مصادر القانون اإلداري، بل هو مصدر تفسريي أو    احتياطييف األخري خنل
وتوجيها خصبا ميکن إرشاداكما ال يعين ذلك جترد هذا املصدر من كل قيمة، لكون أن أمهيته تکمن يف کونه مصدرا 

و القاضی وبذلك يكون الفقه خري عون للقاضي للوصول إىل احلكم املالئم للنزاع أو استنباط ليه من قبل الشرع إالرجوع 
ص صريح حيكمها.   القواعد املناسبة حلكم املنازعات اإلدارية يف ا$االت اليت ختلو من ن

ص هذا القا صادر القانون اإلداري، حناول من خالل املبحث املوايل التطرق إىل خصائ   نون ونطاق تطبيقه.بعد حتديدn مل
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 اإلداري التنظيمالفصل الثاين 

صاصها، وهذا  صنيف األجهزة اإلدارية يف الدولة وبيان تشكيلها وكيفية ممارستها الخت يقصد بعبارة التنظيم اإلداري هي ت
قانوين يتمثل يف فكرة الشخصية املعنوية، كما يستند أيضا على أساليب فنية وتقنية املعطى أو األساس يستند على أساس 

ص يف طرق وكيفيات توزيع النشاط اإلداري بني خمتلف تلك األجهزة، أي املركزية والالمركزية"   .1تتلخ

اZا من أجل حتقيق ويعترب التنظيم اإلداري ضرورة البد منها لكي تنهض السلطة اإلدارية بوظائفها وتضطلع �ختصاص
صبح عاجزة عن  أهدافها، إذ يف غياب التنظيم اإلداري ال يتسىن للسلطة اإلدارية أن تقوم �لوظائف املتوطة {ا و�لتايل ت

صدر كل الدراسات  املتعلقة  واألحباثجتسيد السياسة العامة للدولة، هلذا جيوز موضوع التنظيم اإلداري أمهية كبرية تت
، وتبقى وسائل اإلدارة عاجزة عن أداء نشاطها اإلداري مبا يتضمنه من وسائل امتيازات السلطة العامة 2"�لقانون اإلداري

  ۔وغريها من الوسائل األخرى، إذا ماغا�لتنظيماالداری

صدر عنهم أثناء مباشرة هذا النشاط أعماال  انونية وهم حني آخری ق وادية موتباشر اإلدارة نشاطها بواسطة موظفني ي
ص اإلداري، ويستتبع ذلك أن يزا ن زامات الناجتة عوااللت حلقوقاولون هذا النشاط إمنا يزاولونه بوصفهم ممثلني للشخ

د الدولة جندارية خاص اإلاإلداري نفسه وليس إىل املوظف، من أهم األش الشخصيمباشرة هذا النشاط، تتصرف إىل 
  مية ذات الطابع اإلداري. "�إلضافة إىل كل من البلدية والوالية واملؤسسات العمو 

دامت إلدارية، لكن ماسلطات اها الودراسة التنظيم اإلداري تبدأ بتحديد األشخاص املعنوية العامة اليت جتتمع يف إطار 
ص، شلكل  السلطات اإلدارية ختتلف �ختالف األشخاص املعنوية العامة وحبسب السلطات املمنوحة الذي  يءالشخ

  رفقيه.عامة م عنويةميتطلب أن تكون هناك أشخاص معنوية عامة مركزية وأشخاص معنوية عامة حملية، وأشخاص 

كنتيجة ملا سبق عرضه يتضح أنه بتعداد األشخاص املعنوية العامة تتعدد أساليب التنظيم اإلداري اليت تتمثل يف املركزية 
إىل الرتكيز وعدم الرتكيز اإلداري ومها تطبيقان ألساليب التنظيم اإلداري ميكن اإلدارية والالمركزية اإلدارية، �إلضافة 

  .3األخذ {ما يف ظل املركزية اإلدارية أو الالمركزية اإلدارية على حد سواء
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هلذا سنتناول �لدراسة من خالل هذا الفصل الذي قسمناه إىل ثالث مباحث أساسية، حبيث خصصنا األول لدراسة 
األساسية لتنظيم اإلدارة العامة على أن تنفرد دراسة  �ملبادئاملعنوية، أما املبحث الثاين أردnه أن يكون متعلقا األشخاص 

  املبحث األخري �لتنظيم اإلداري اجلزائري.

 

  املبحث األول: األشخاص املعنوية

ص املعنوي كل جمموعة من األشخاص واألموال اعرتف هلا القانون  �لشخصية القانونية، حىت تتمكن من يقصد �لشخ
ص املعنوي أهلية قانونية متكنه من اكتساب  حتقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويرتتب على ذلك أن يكون للشخ

  احلقوق وحتمل االلتزامات، مستقال يف ذلك عن األشخاص والعناصر أملالية املكونة له.

ص إال أن أمهيتها يف جمال القانون العام تفوق أمهيتها يف القانون وقد نشأت الشخصية املعنوية يف جمال القانون اخلا
اخلاص، نظرا الهتمام القانون اخلاص �ألشخاص الطبيعيني، أما القانون العام فال يعرف األشخاص الطبيعيني إال 

صفتهم ممثلني لألشخاص املعنوية.   ب

ص املعنوي إىل مذاهب  متعددة، فهي عند البعض جمرد افرتاض أو جماز غري أن الفقه اختلف يف حتليل طبيعة الشخ
  قانوين، وعند البعض اآلخر حقيقة واقعية ال جماز فيها وال افرتاض بينما هي عند فريق ½لث ال قيمة هلا.

ولدراسة األشخاص املعنوية يتطلب منا ذلك التمييز بني األشخاص املعنوية يف املطلب األول مث نتطرق ومن خالل 
ص املعنوي على أن يكون املطلب الثالث خاصا �لنتائج املرتتبة على منح املطلب الثاين  إىل تكييف طبيعة الشخ

ص املعنوي.   الشخصية املعنوية، بينما يتعلق املطلب الرابع واألخري بفكرة انقضاء الشخ

  

  املطلب األول: التمييز بني األشخاص املعنوية

  ألشخاص االعتبارية وهي:من القانون املدين إىل تعداد ا 49تطرقت املادة 

  املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري. -الدولة، الوالية، والبلدية.  -

  الشركات املدنية والتجارية. -

  اجلمعيات واملؤسسات. -

  الوقف. -

  كل جمموعة من أشخاص أو أموال مينحها القانون شخصية قانونية.  -
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و ما يعرف أاخلاص  قانونقسم األشخاص املعنوية إىل أشخاص الهذه املادة حددت أنواع األشخاص املعنوية، إذ ت
ن ة حيكمها القانو وية عامص معن�ألشخاص املعنوية اخلاصة. مثل الشركات التجارية واجلمعيات اخلاصة والوقف، وأشخا

ق هي يف هذا النطاطرح تمسألة  ل أهمالعام مثل: الدولة، الوالية، البلدية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ولع
ية املطلب إىل أمه الل هذامن خ قضية التمييز بني األشخاص املعنوية اخلاصة واألشخاص املعنوية العامة، هلذا سنعرج

  التمييز يف الفرع األول، أما يف الفرع الثاين ستتناول معايري التمييز. 

  الفرع األول: أمهية التمييز 

  تتجلى أمهية التمييز يف النقاط التالية: 

ص املعنوي كونه شخصا معنو
 عاما أم شخصا معنو
 خاصا من خالل حتد -  /1  برية تتجلى ه أمهية كليد طبيعة الشخ
ص املعنوي الع ص. فالشخ نظيمه لقواعد ضع يف تام خييف معرفة نوعية وطبيعة النظام القانوين الذي حيكم هذا الشخ

ص �لفصل يف املنازعات قضاء إداري إن وجد، أما األشخوأحكام القا ع خلاصة جندها ختضاعنوية اص املنون اإلداري، خيت
ص �لنظر والفصل يف منازعاZا قضاء خاص أال وهو القضاء العادي.   للقانون اخلاص خيت

ة ووصف ة يف حتديد طبيعهلا أمهي رقة والتمييز بني األشخاص املعنوية العامة واألشخاص املعنوية اخلاصةكما أن التف  - /2 
صدر أعمال قانونية تتمثل يف ص املعنوي العام ي ص، فالشخ صدر من كل شخ دارية والعقود ارات اإلالقر  األعمال اليت ت

صدر من طرف األشخاص املعنو  تتصف �لطابع  اصة الية اخلاإلدارية وكذا أعمال إدارية مادية، أما األعمال اليت ت
  ل عادية.اإلداري، بل هي أعما

  الفرع الثاين: معايري التمييز  

لفقهي كثري من اجلدل ا½رت الأسألة مسألة التمييز والتفريق بني األشخاص املعنوية اخلاصة واألشخاص املعنوية العامة م
  من بني هذه األفكار اليت متخضت عن هذا التفكري جتد:

صحسب هذا االجتاه يكون  مبدأ النشأة  -أوال  ص من خإعاما  املعنوي الشخي الدولة  لق وإنشاءذا كان هذا الشخ
  على خالف األشخاص املعنوية اخلاصة اليت تكون من خلق وإنشاء األفراد.

صح للتمييز بني مجيع األشخاص املعنوية اخلاصة د االجتاه: تفق يؤخذ على هذا االجتاه mنه قاصر، إذ ال يصدق وال ي
الدولة، مثل الشركات الوطنية وهناك أشخاص معنوية تشرتك الدولة  تنشئهاوالعامة، ألن هناك أشخاص معنوية خاصة 

صاد املختلط   .1واألفراد معا يف خلقها كالشركات ذات االقت
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حبسب هذا املعيار تكون األشخاص املعنوية أشخاصا معنوية عامة إذا كانت Zدف إىل حتقيق  دفاهل فکرة –`نيا
  املنفعة العامة، وتكون األشخاص املعنوية أشخاصا معنوية خاصة إذا كانت Zدف إىل حتقيق املصلحة اخلاصة.

مطاطة ومرنة ال تكفي وحدها لكي  هذا املعيار هو معيار غري جامع، ذلك أن فكرة املنفعة العامة فكرة نقد االجتاه:
صلحة  تكون كمعيار للتمييز بني األشخاص املعنوية. كما أنه يوجد من األشخاص املعنوية اخلاصة من تستهدف حتقيق امل

صورة غري مباشر مثل املشروعات اخلاصة ذات النفع العام.   العامة ولو ب

صار هذا االجتاه إىل أ فكرة طبيعة النشاط -`لثا  ص يذهب أن ص املعنوي العام والشخ ن األساس يف التمييز بني الشخ
ص املعنوي العام يقوم �لنشاط العام وتبقى النشاطات  املعنوي اخلاص يقوم على طبيعة وصفة النشاط، إذ أن الشخ

ص املعنوي اخلاص. صاص الشخ   اخلاصة هي من اخت

ص املعنوي العام أن  ال يكاد خيلو هذا املعيار من النقد �عتباره معيارا نقد االجتاه: غري جامع، حيث أنه ميكن للشخ
ص املعنوي اخلاص. كما أن هذا املعيار ومن جهة أخرى حيتم علينا البحث  يقوم بذات النشاط الذي يقوم به الشخ

  والتمييز بني النشاط العام وبني النشاط اخلاص.

لعامة متوهلا ماليا الدولة، بينما األشخاص املعنوية مرد هذا املعيار أن األشخاص املعنوية ا فكرة التمويل العام -رابعا 
ص املعنوي اخلاص. ص يف حد ذاته أي الشخ   اخلاصة متول بواسطة األموال اخلاصة لألفراد املكونني هلذا الشخ

انتقد هذا املعيار لكون أن األشخاص املعنوية اخلاصة ميكن أن متول من طرف الدولة كما أنه من جهة  نقد االجتاه:
  األشخاص املعنوية العامة ليست كلها ممولة بواسطة أموال الدولة. أخرى

ص معنو
 عاما إذا كان يتمتع �متيازات  :امتيازا�او  العامة فکرة السلطة - خامسا  وفق هذا املعيار يكون الشخ

ص املعنوي ال يتمتع {ذه االمتيازات يكون شخصا معنو   خاصا.  السلطة العامة ومظاهرها أما إذا كان الشخ

يقی هذا العيارسليمو منطقی إىل حد ما ذلك أن األشخاص املعنوية اإلدارية هي اليت تتمتع �متيازات نقد االجتاه:
 ومظاهر السلطة العامة عكس ما هي عليه األشخاص املعنوية اخلاصة.
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لعامة، امتيازات السلطة لعامة اوية الكن هذا املعيار ال يعول عليه يف الكثري من األحوال حني ال تستخدم األشخاص املعن
زات للجوء إىل أمتياة بدل املدنيابل تفضل استخدام األسلوب الذي تلجأ إليه األشخاص املعنوية اخلاصة كإبرام العقود 

  السلطة العامة. 

صار هذا االجتاه أن االنضمام إىل  على ري:باجم اإلفكرة االنضما -سادسا ص املعاحد تعبري أن  نوي العام يكونلشخ
نضمام دولة، كما أن االهذه ال نسيةجلانضماما جرب
 ال اختيار فيه، فاالنضمام إىل الدولة يكون جرب
 من اكتساب الفرد 

مام حني يبقى االنض لدية يفوالب ارية هلذه الواليةللوالية أو البلدية يكون جرب
 مبجرد اإلقامة داخل احلدود اإلد
 .
  لألشخاص املعنوية اخلاصة انضماما إراد
 اختيار
 وليس إجبار

إليها  ة يكون االنضمامة اخلاصعنويهذا املعيار هو اآلخر ال خيلو من النقد، حبيث هناك بعض األشخاص امل نقد االجتاه:
لو يكاد  يوجد معيار خيالنا أنه تنب لاختيار
 وإراد
 كااللتحاق �ملؤسسات التعليمية. من خالل عرض كل هذه املعايري ي

صرين مها:من النقد ولعل املعيار الراجح هو العيارالذيريت   کزعليعن

صرحية اليت تقرر عنصر شخصي ذايت: - 1  ص املعنشأة الباالعرتاف  يتمثل يف إرادة ونية املشرع ال نوي العام وهذا شخ
  ما يعرف �ملعيار الشكلي.

صر موضوعي تكميلي يتكون من كل األفكار السابقة هذا ما  عنصر موضوعي: - 2  صر الشخصي عن يضاف إىل العن
  "1املوضوعي يعرف �ملعيار

ص املعنوي وكذا أنواعه   . . حناول من خالل املطلب املوايل البحث يف طبيعة تكييف الشخ

  املطلب الثاين: طبيعة الشخص املعنوي وأنواعه

ص املعنوي العام مثل ما تطرق إ  من  4 17واملادة  49ة ص املادليه نإذا كان املشرع هو الذي يقوم �رادته �نشاء الشخ
ص املعنوي تبقى مسألة شائكالقانون امل د افرتاض أم هي هي جمر  ة فهلدين، إال أن مسألة حتديد وتكييف طبيعة الشخ

ص الطبيعي، وهل هلذه الفكرة مربر لوجودها أم ميكن اال ها هذه األفكار كل اء عنهاستغنحقيقة واقعية مثلها مثل الشخ
ص اتبلورت يف شكل نظر
ت حناول من خالل هذا املطلب أن نعرج إىل ل الفرع ي من خالملعنو  تكييف طبيعة الشخ

  األول مث نتطرق إىل أنواع األشخاص املعنوية يف الفرع الثاين.

  

  

 

                                                           
 "عمار عوابدي -  القانون اإلداري الجزء األول -  مرجع سابق، ص 195 ....1199

 



46 

 

 الشخصية املعنوية طبيعةالفرع األول: 

رتاض ا$از أو االف : نظريةا جنديل طبيعة فكرة الشخصية املعنوية من بينهللقد تعددت النظر
ت فيما يتعلق بنطاق حت
ربزين على مهلذه النظر
ت  ن نتعرضاول أالقانوين، النظرية احلقيقية، �إلضافة إىل النظرية املتكرة للشخصية املعنوية، حن

  ضوءها موقف املشرع اجلزائري.

صار هذه النظرية أن الشخصية املعنوية ما هي اض القانوين:نظرية االقرت  - أوال  خمالف اقرتاض قانوين إال جمرد يرى أن
جباZا، ألن يام بوان القلواقع صنعه املشرع لتسهيل التعامل مع هذه اهليئات واملؤسسات بغرض متكينها مسب لح

ص القانوين الوحيد هو اإلنسان الذي يتمتع �لقدرة واإلدراك واإلرادة، وهو ال ب كون أهال الكتسايكنه أن ذي ميالشخ
  احلقوق والتحمل �اللتزامات.

مفرتضا يضفي عليه الشخصية املعنوية بغية متكينه من تسيري بعض الشؤون العامة أو إدارة  �ملقابل ينشئ املشرع شخصا
أموال عمومية، لذلك فإن إسباغ الشخصية على جمموعة من األفراد أو األموال إمنا هي يف حقيقة األمر جمرد حيلة قانونية 

  1كتساب احلقوق وحتمل االلتزاماتيلجأ إليها املشرع كي تتمكن هذه ."اجلماعات من العمل، و�لتايل أ

ملشرع كي تتمكن إليه ا يلجأ مما يؤدي إىل القول mن الشخصية املعنوية ليست شخصية حقيقية وإمنا هي جمرد أسلوب
ب احلقوق ن اكتسانها مبعض اجلماعات واهليئات من حتقيق أهدافها وأغراضها �فرتاض خلفا شخصية معنوية متك

ص املعتو والتحمل �اللتزامات،  يف نطاق ضيق  رتاف بهب االعأستثناء خمالف لألصل واحلقيقة جيهوتبقى طبيعة الشخ
ل ظادة املشرع ويف على إر  توقفةو�لقدر الالزم لتحقيق اهلدف من وجوده وبناء على ذلك تبقى مسألة وجوده مرهونة وم

كما يضع   دافهوحيدد له أه �ايته،ته و ®ريخ بداي القيود والشروط اليت يضعها املشرع يف الدولة، فهو الذي ينشئه وحيدد له
  له القيود اليت يعمل يف نطاقها.

  تقييم هذه النظرية:-

  من بني االنتقادات اليت وجهت هلذه النظرية جند:

ضعه ة جمرد افرتاض و املعنوي رية أثبتت عجزها يف وجود الشخصية املعنوية للدولة، فإذا كانت الشخصيةإذ هذه النظ - ) 1
  شرع فمن الذي أنشأ الدولة.امل

ص املعنوي الوحيد وا صار هذه النظرية عن هذا النقد �لقول أن الدولة هي الشخ نشأ مبجرد توفر الذي ي ألصيلرد أن
  أركا�ا، أما األشخاص املعنويني اآلخرين هم جمرد افرتاض قانوين.

  

                                                           
 د / هان عليالطهراوتی۔ مرجع سابق ۔ص 123۔۔۔۔ 24 11

 



47 

 

ها وجمال قييد حدودتاألشخاص املعنوية ويف ذه النظرية تؤدي �ملشرع إىل إطالق سلطان إرادته يف إنشاء ه -)2

  نشاطها، بل أبعد من ذلك تؤدي إىل قرض أو عدم فرض املسؤولية مدنيا أو جنائياً.

صار هذه النظرية على ية احلقيقيةنظرية الشخص -`نيا  ا مثل قة واقعية مثلهأ�ا حقي تكيف الشخصية املعنوية حسب أن

ن  التسليم إال أمات ِاالال مقو تفرض نفسها على املشرع الذي ال ميلك عند اكتمالشخصية الطبيعية املقررة لإلنسان، 

صار هذه النظرية انقسموا إىل نظريتني:   أن

يال، ذلك ألن ر� من اخلضحقيقية قائمة فعال وليست افرتاض أو  هيوية يرى mن الشخصية املعن الفريق األول: -1 

ص الطبيعي له إرادة ص املعنوي مثل الشخ م يف ألفراد واشرتاكهرادات امع إجتذاتية مستقلة وقائمة بذاZا nجتة عن  الشخ

صبح حقيقة واقعية تفرض وجودها على الدولة  ع إال التسليم ى املشر ما علو هدف واحد، ومن مث �نشاء هذه اإلرادة ت

صبح حقيقية حتمية مفروضة ص الطبيعي الذي ي ص املعنوي مثله مثل الشخ   ملشرع.اعلى  واالعرتاف �لشخ

صار الفريق األول أسسوا فكرة الشخصية املعنوية على اإلرادة وغالوا يف  الفريق الثاين: -2  صار هذا الفريق أن أن يرى أن

ص الطبيعي، كما يروا mن الشخصية املعنوية هي جمرد مصلحة يقرها وحيميها القانون.  ص املعنوي �لشخ تشبيه الشخ

هر احلق، بل املصلحة هي أساس وجوهر احلق فتارة تعد شرطا الستعمال احلق، و�لتايل ليست اإلرادة هي أساس وجو 

وأحياn أخرى تقيد استعمال احلق، حبيث ال يسوغ استعماله لتحقيق مصلحة أخري وكال األمرين مظهران لدور املصلحة 

ة يقرها القانون وحيميها، يبقى  مسرتسلني يف القول أنه مادام أن احلق مصلحة معترب  1يف تقييد احلق بغايته عند استعماله"

ص الطبيعي فحسب، بل حىت  صرا على الشخ كل صاحب مصلحة هو صاحب حق و�لتايل ال يكون احلق مقت

ص الطبيعي أن يكون بال شخصية  ص املعنوي ومن مث فإن األشخاص املعنوية هي حقيقة. كما أنه ميكن لشخ الشخ

صفى مثلما كان يعرف يف نظام العبيد وكذا نظام الشخ صية القانونية احلكمية (امتداد شخصية اإلنسان بعد موته حىت ت

تركته). فيحسب هذه النظرية الشخصية املعنوية ليست منحة من الدولة، بل هي حقيقة واقعية مىت اجتمعت جمموعة من 

صبح ح تمية طبيعية كواقعة الناس أو األموال نشأت وحتققت فكرة الشخصية املعنوية، وما على املشرع إال التسليم {ا لت

ص لطبيعي.  ميالد الشخ
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  تقييم النظرية:

ه ظرية يف تشبينال راف هذهىل إستؤدي هذه النظرية إىل احلد من تدخل الدولة يف خلق األشخاص املعنوية، �إلضافة إ 
 األشخاص املعنوية �ألشخاص الطبيعيني.

  عنويةللشخصية امل ةنکر امل نظرية ۔`لثا

صار هذا  ص االعتبايذهب أن  من اإلبقاء على  فائدةري، والاالجتاه إىل إنكار وجود شخصية قانونية أو ما يسمى �لشخ
ص منها �ائيا ملا حتدثه من خلط يف األفك تبداهلا �حدى يمكن اسار، فنظرية الشخصية املعنوية، بل يتعني التخل

  الفكرتني:

 األفراد أو رصد موعة منمع جمينة، وهو اهلدف نفسه من جتمفاد أوالمها أن هناك جمموعة من األموال رصدت لغاية مع
صار هذا االجتاه أ�م خيلطون بني معىن الش ص يفجمموعة من األموال، لكن ما يعاب على أن ه يف ناقانون ومعنظر ال خ

ند مات ال تسااللتزاحلقوق و ان أن ملغة الفلسفة واألخالق، كما أن هذه النظرية تتعارض مع ما هو مسلم به يف القوانني 
ة هى ملكية مجاعي ن أموالمليها فقط إىل األشخاصفي حني الفكرة الثانية تتمثل يف كون األشخاص املعنوية وما ينسب إ
  كة.ة امللكية املشرت ية بفكر ملعنو أو مشرتكة ملن يتسرت وراءها من أشخاص طبيعيني وعليه ميكن استبدال فكرة الشخصية ا

  تقييم النظرية.

إال جمرد  ذا األخري ما هوغم أن هلكه ر هلذه النظرية أ�ا ال ترى يف اهليئات ذات الكيان املستقل سوى مال متالنقد املوجه 
لسابقة اداهلا �ألفكار ة واستبعنويوسيلة ميكن أن تستعني {ا هذه اهليئة، كما ال ميكن االستغناء عن فكرة الشخصية امل

  أعم بكثري من األفكار البديلة.أل�ا ال تقتصر على األغراض املالية، بل هي 

  وقف املشرع اجلزائري من فكرة الشخصية املعنويةم -رابعا 

يعرتف املشرع اجلزائري كبقية دول العامل بفكرة الشخصية املعنوية نظرا ألمهيتها كأداة قانونية يف النظام اإلداري اجلزائري، 
يف تكييف طبيعة الشخصية املعنوية، هذا ما يتضح من خالل  فيبدو أن املشرع اجلزائري يتبىن نظرية االفرتاض القانوين

ص املادة  القانون املدين السابق اإلشارة إليهما، كما جيتهد املشرع يف سياسة منح الشخصية املعنوية  51واملادة  49ن
  .1وحتديد نطاقها"
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  الفرع الثاين: أنواع األشخاص املعنوية

  تنقسم األشخاص املعنوية إىل نوعني:

سسات اخلاصة. ت واملؤ معياأشخاص معنوية خاصة ختضع ألحكام القانون اخلاص مثل الشركات املدنية والتجارية واجل
 وأشخاص معنوية عامة، واليت بدورها تنقسم إىل قسمني: 

 أشخاص معنوية إقليمية  -

 أشخاص معنوية مصلحية أو مرفقية. -

بينها داري حناول أن ننون اإلالقا وملا كانت األشخاص املعنوية العامة هي اليت ختاطب mحكام القانون العام مبا فيه 
  بشيء من التفصيل على النحو التايل:

  :اإلقليميةأوال: األشخاص املعنوية العامة  

ص املعنوي من الناحية  صاص الشخ يزا إقليميا ال ملشرع حادد له اإلقليمية، إذ حمناط هذا التقسيم يعود إىل مدى اخت
صاصاته إال داخل هذا احليز. أهم هؤالء األشخاص املعنوية، جند ا صاصها داليت مت لدولةيستطيع ممارسة اخت اخل ارس اخت
Zإلضافة إىل أنواع أخرى من األشخاص اإلقليمية الذين ميارسون اختصاصا�اد عدافية معينة، فتدود جغر حم يف إقليمها، 

صادر عام ا 52قم نون ر هذه األشخاص املعنوية خيتلف من دولة إىل أخرى، مثال جند املشرع املصري ومبوجب قا ل
  احمللي تشمل: احلكموحدات  ييؤكد على أن األشخاص اإلقليمية احمللية ه 1952

تتمثل  شرع اجلزائريملل�لنسبة  لكن احملافظات واملراكز واملدن واألحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية االعتبارية. 
  أشخاصه املعنوية العامة يف ما يلي:

ص معنوي إقليمي إذ تعد من أهم األشخاص املعنوية العامة، رغم الدولة /1  ص قانوين تاج إىلحت�ا ال أ: وهي شخ  ن
إلدارية لعامة للهيئات اعنوية اية املومتنح الدولة بعد ذلك الشخص نشوؤهايقرها إذ تثبت هلا هذه الشخصية تلقائيا مبجرد 

  األخرى.

ص معنوي عام تشمل سلطات إدارية دستورية ثال½ وهي السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة   فالدولة كشخ
ة وما حتتويه من سلطات إدارية، السلطة التنفيذي يهلا عالقة وطيدة �لقانون اإلداري ه اليتالتنفيذية وال شك أن السلطة 

صاصاتهبدء من رئيس اجلمهورية، جملس الوزراء كل حسب  اإلدارية مبا فيها خمتلف الوزارات، �إلضافة إىل املصاحل  اخت
ص معنوي عام واحد ال يتجزأ  واإلدارات العامة وفروعها هذه السلطات واألجهزة كلها تظهر يف مظهر واحد ميثلها شخ

� .1إلدارة املركزية لتمييزها عن اإلدارة الالمركزية "وهو ما يعرف 
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ص معنوي إقليمي متارس صالحياZا داخل حيز جغرايف يضم مناطق أوالوالية /2 ة، فالدولة ء الدولأجزا : هي شخ
 املتعلق �لوالية 2012/02/21املؤرخ يف  0 7. 1 2والية يسري عليها القانون قانون رقم  48اجلزائرية مقسمة إىل 

  البلدية: /3املتضمن قانون الوالية. 

ص معنوي إقليمي قاعدي يف اإلدارة اجلزائرية، حيث تنقسم الوالية إىل عدة بلد
ت متارس صالحياZا داخل   وهي شخ
املتعلق �لبلدية. هذا ومل يعرتف املشرع  201 1 – 06 – 22املؤرخ يف  10-11حدودها اإلقليمية ختضع لقانون رقم 

  "1ا هيئة إداريةاجلزائري �لشخصية املعنوية للدائرة �لرغم من أ�

 219 2 9كذلك بعض األجهزة أو اهلياكل اإلدارية هي األخرى ال تتمتع �لشخصية املعنوية هذا ما يؤکده القرار رقم   
صادر بتاريخ  0 يف القضية املطروحة أمام جملس الدولة أين أقر مبدأ مفاده أن مدير كلية الطب  2006/  02/  22ال

صفتها غري مؤهل لتمثيل اإلدارة اجلام عية أمام القضاء ألن الكلية ليست هلا شخصية معنوية، إمنا ميثل اجلامعة رئيسها ب
  .2مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية "

  رفقية`نيا: األشخاص املعنوية العامة امل 

دار عن طريق ق عام يي مرفوهي اليت يطلق عليها الفقهاء تسمية املؤسسات العامة فحسب التعريف الكالسيكي ((ه 
ص جعلتها  م اص القانون العاعن أشخ تميزةممنظمة عامة تتمتع �لشخصية املعنوية))، غري أ�ا متتاز جبملة من اخلصائ

  اإلقليمية منها:

ص - /1  ص القانونإذا كان اخت صاص ا العام اإلقليمي مقيدا �حلدود املكانية لإلقليم فإن اص شخ ص اخت لشخ
  املصلحي أو املرفقي مقيد �لغرض الذي من أجله أنشأ.

ص - /2  صلحي حبسب انتهاء الشخصية للمرفق العام أو �الستغناء ع ينتهي الشخ  اته، أو �دماجذن املرفق املعنوي امل
ص املعنوي أملاهليئة العامة يف هيئة عامة أخرى وهن ية حل هذه اإلشكال ، ويبقىندمجا تثار مشكلة أيلولة أموال الشخ

ص املعنوي الذي آلت أمواله إىل اجلهة اإلدارية اليت   ص املصلحي. أمبعها الان يتكيتوقف على طريقة انقضاء الشخ ا شخ
 .إذا أنقضت اهليئة العامة �دماجها يف هيئة عامة أخرى آلت أمواهلا إىل هذه اهليئة

 

                                                           
صادر بتاريخ 18 / 11 / 1990 ، ا$لة القضائية، العدد 01، سنة 1994 : ((حيث ومبوجب هذا القرار أقر القضاء مبدأ مقاده أنه من 1  " انظر القرار رقم 1449 7 ال

ص قانوn بتمثيل البلدية..... وأن رئيس الدائرة يعد مم ثال لدائرة إدارية ال تتمت �لشخصية املعنوية والذمة املالية املقرر قانوn أن رئيس ا$لس الشعيب البلدي هو وحده املخت
 .وليس هلا أهلية للتقاضي))

صادر بتاريخ 22/02/ 2006، مقتيس من مرجع آ/ سايس مجال، رشيدخلوفی االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، اجلزء الثالث، متشورات  2 القرار رقم 29 0219 ال
1455...  1453ص  3201كليك، الطبعة األوىل سنة   
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صلحية بعضها إقليمية تتبع اهليئات اإلقليمية كاملعاهد  - /3 املستشفيات يشرف عليها  واملالجئقد تكون اهليئات امل
ص اإلقليمي الذي أنشاها   " 1الشخ

  املطلب الثالث: النتائج املرتتبة على منح الشخصية املعنوية

صنيف النتائج املرتتبة على منح الشخصية املعنوية إىل نتائج عامة تثبت لكل   اصا معنوية عامةصني أشخالشخ ميكن ت
ص املعنوي العام وهو ما س ن خالل ناوله موف تتوأشخاصا معتوية خاصة، وأخرى نتائج خاصة تتعلق فقط �لشخ

  الفرعني التاليني.

  الفرع األول: النتائج العامة  

ص االعتباري مبزا
 ميهدف ا  ى منح للذا يرتتب ع عينة،ملشرع من وراء إضفاء الشخصية املعنوية إىل متتع الشخ
  الشخصية املعنوية العامة كانت أو اخلاصة النتائج التالية:

  مالية مستقلة. أن يكون له ذمة - 

  هلية يف احلدود اليت يعينها ويرمسها له القانون. أ - 

  ارادته.  عن يعربيکون له nئب  -

  اخلاصة  جالنتائالفرع الثاين: 

هليئات رتتب على متتع اتج خاصة نتائ �إلضافة إىل النتائج العامة اليت تثبت مبجرد االعرتاف �لشخصية املعنوية، هناك 
  اإلدارية بشخصية معنوية مستقلة إىل جوار الدولة منها:

  qإلستقالليةتمتع الأوال:  

صبح ل ال أن هذا االستقال ولة غرين الدعكل هيئة من هذه اهليئات اإلدارية اإلقليمية أو املرفقية شخصا مستقال بذاته   ت
لى ات. كما يرتتب عه اهليئلى هذعتعىن به االستقالل املطلق عن الدولة، إذ يكون هلذه األخرية حق اإلشراف والرقابة 

هليئات الستقالل متتع ا هذا اويعين ة عن أعضائها أو األشخاص املكونني هلاهذا املبدأ استقالل هذه اهليئات بذاتية خاص
ص ة ال تثلكاملااإلدارية �لصالحية الكتساب احلقوق والتحمل �اللتزامات وإذا كانت أهلية الوجوب  بت إال للشخ

صو الطبيعي ص وغرضه، وعليه فال يت ص املعنوي مقيدة بطبيعة هذا الشخ  حلقوقتمتع �ير أن ، فإن أهلية الشخ
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ص املعنوي  صيقة بضفة اإلنسان كحقه يف سالمة بدنه، أو حقوق األسرة كاألبوة والبنوة وحقوق الزوجني. بينما الشخ الل
تكون أهليته حمصورة يف حدود الغرض الذي يهدف إىل حتقيقه، لذا له احلق يف ممارسة األعمال واكتساب احلقوق 

 .1والغرض الذي وجد من أجله"والتحمل �اللتزامات، مبا ال يتعارض 

  التمتع بسلطة القرار`نيا: 

  ة.ئات سلطات إداريذه اهليهتبار يعين ذلك متتع اهليئات اإلقليمية واملصلحية مبباشرة بعض مظاهر السلطة العامة �ع

صادرة عن اهليئات اإلقليمية واملصلحية قرارات  ىل جواز طلب دي إمما يؤ  داريةإويرتتب على ذلك اعتبار القرارات ال
القانون  واستخدام وسائل إلداريةاعقود إلغائها والتعويض عنها أمام جهة القضاء اإلداري، كما هلذه اهليئات سلطة إبرام ال

  باشر.ء املالعام عند مباشرة وظائفها كنزع امللكية اخلاصة لتحقيق املنفعة العامة أو االستيال

  `لثا: استقالل موظفي األشخاص االعتبارية

 لنظام الذي يسريالفة عن ي خمتي خضوع موظفي هذه اهليئات لنظم خاصة فيما يتعلق �لتعيني والرتقية والتأديب، وهأ
، لى موظفي الدولةتطبق ع اليت على موظفي احلكومة، لذلك تستقل هذه اهليئات بنظم وقواعد وظيفية غري النظم العامة


ص خاص يقضي ما دام أن موظفي هذه اهليئات يتبعون شخصا إدار أن  لك. غريذالف خب مستقال ما مل يوجد ن
عمومي عنهم، إذ وظف الفة املاستقالل موظفي اهليئات اإلقليمية أو املصلحية بنظم وظيفية خاصة ال يعين انتفاء ص

ص إداري عام ك م موظفون نالك أ�هل ما يعتربون موظفني عموميني أسوة مبوظفي الدولة، أل�م يعملون خلدمة شخ
  وميون خيضعون ألحكام وقواعد خاصة {م.عم

  رابعا: أهلية التقاضي

أي أنه جيوز ملمثلي هذه اهليئات رفع الدعاوى �مسها مباشرة سواء كانت هيئات إقليمية ومصلحية دون احلاجة إىل رفعها 
ص املعنو    .2ي "على الدولة، ويرتتب على ذلك عدم قبول الدعوى يف حالة ما إذا رفعت على غري ممثل الشخ
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 خامسا: مسؤولية األشخاص املعنوية

ص نشاطه، وعلى  ص املعنوي تقوم على اعتبار أن هؤالء هم األداة اليت ميارس بواسطتها هذا الشخ إن نيابة ممثلي الشخ
صادرة عنها سواء متثلت  ص االعتباري، لذا تتحمل تلك اهليئات مسؤولية األعمال ال هذا األساس تتحدد مسؤولية الشخ

  1األعمال يف صورة أعمال مادية أو قانونية وتستقل كل هيئة مبسؤوليتها عن الدولة "هذه 

صادرة عنها حىت  صلحية عن األعمال ال هليئات لرقابة اعت تلك لو خضو . وعليه تقوم مسؤولية اهليئات اإلقليمية وامل
نها ت تعترب صادرة عاهليئا ل هذهالسلطة املركزية اليت قد متارسها هذه األخرية عليها أو على أعماهلا، ذلك أن أعما

حق الرقابة  رية سوىاألخ و�ا مستقلة عن الدولة وال متلك هذهوحدها، تتحمل مبفردها مسؤولية هذه األعمال لك
�. حتمل املسؤولية  ضرورةلتايلواإلشراف، دون أن يغري ذلك من حقيقة إسناد العمل للهيئات اإلقليمية واملصلحية و

  سادسا: االستقالل املايل

د صرف فيها يف حدو ها �لتل منكا، تستقل  لكل من الدولة واهليئات اإلدارية إقليمية كانت أو مصلحية أموال خاصة { 
ص املعتوي ذمة مالية مستقلة. أما �لنسبة للمال العام ف هذا املال  اؤل عما إذا كانر التسلقد ½القانون مما يعين أن للشخ

يتبع عىن هل ما مبألخرى؟ اة هي يقتصر على الدولة وحدها أم ميكن للهيئات اإلقليمية واملصلحية أن متلك أمواال عام
ص {ا هذه الوحد ه أم تعترب هذ دارية،ات اإلالوحدات اإلدارية من منشآت كاملدارس واملستشفيات أمواال عامة ختت

  املنشآت أمواال كأموال األفراد؟ 

ص من أشخاص القانون العام دومينه العام أي أمواله العامة اليت ميتلكها ويتصرف فيها،  الرأي الراجح أن لكل شخ
ص آخر أن يستعمل هذه األموال إال مبوافقته"�ملقابل ال جي   . 2وز ألي شخ

  املطلب الرابع: �اية الشخص املعنوي

ص املعنوي ميكن أن تن  ص الطبيعي تنتهي �لوفاة، فإن حياة الشخ ى وmسباب ي األخر تهي هإذا كانت حياة الشخ
ص، منها زوال أي رکن أ قومات اليت ينشط أو امللشرو اآو شرط من  يؤدي حتققها إىل زوال الشخصية القانونية هلذا الشخ

ص املعنوي وعليه سوف  ص املعنوي استنادا إليها، مما يؤدي إىل انقضاء هذا الشخ لفرعني ان خالل متطرق نالشخ
  التاليني إىل زوال األشخاص املعنوية اخلاصة، مث زوال األشخاص املعنوية العامة.
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  زوال األشخاص املعنوية اخلاصة  حاالتالفرع األول: 

  تنقضي األشخاص املعنوية اخلاصة بتحقق أحد األسباب التالية:

ص املعا - 1  كما لو   و فنائها،أي، نتيجة حل هذه ا$موعة نو نقضاء جمموعة األشخاص أو األموال املكونة للشخ
  املعنوية.انسحب كل األشخاص املكونني له، أو نفاذ كافة األموال املكونة لألشخاص 

ص املعنوي من أجله، أو حتول هذا الغرض إىل أحد األغراانقضاء الغر  - 2  شروعة قانوn ض غري املض الذي نشأ الشخ
ص املعنوي إذا تبني أن غرضه ا   شروع منذ نشأته،ي غري محلقيقبعد أن كان الغرض قبل ذلك مشروعا، �لطبع يزول الشخ

ص املعنوية أيضا يف حالة ص املاستحالة حتقق الغرض الذي وجد من أجله الش كما تنقضي الشخ   عنوي. خ

ص املعنوي إذا كانت نشأته مرتبطة مبدة زمنية معينة، إذ انتهاء املد - 3 ه ص املعنوي يف هذزول الشخية احملددة للشخ
  احلالة �نقضاء األجل احملدد له، ما مل جييز القانون مد هذا األجل.

ص املعنوي -4  ذا حتقق سبب و القضاء إذلك اختيار
 أو جربا، إما عن طريق السلطة اإلدارية أسواء كان  حل الشخ
ص  ص املعنوي املقررة يف نظامه، يضاف إىل هذه احلالة حالة دمج شخ    آخر.يفعنوي ممن أسباب حل الشخ

  زوال األشخاص املعنوية العامة حاالت الفرع الثاين:  

ص معنوي أصيل وبقية األشخاص األخرى، فالدولة  �لنسبة لألشخاص املعنوية العامة البد أن  منيز بني الدولة كشخ
ص معنوي تستمد وجودها، من العناصر املكونة هلا وهي الشعب واإلقليم والنظام السياسي الذي تنبثق منه  كشخ

ت دولة يف "، كما لو اندجم1السلطة، ومن مث تنقضي الدولة �نقضاء أحد هذه العناصر أو األركان أو �نقضائها مجيعا
أخرى أو تفككت إىل عدة دول. أما بقية األشخاص األخرى سواء كانت مرفقية أو مصلحية، فإنه من املمكن انقضاء 
صور زواهلا نتيجة التخلي عن  هذه األشخاص بذات األداة اليت أدت إىل إنشائها، فبالنسبة لألشخاص اإلقليمية ميكن ت

و بدمج جزء من اإلقليم يف آخر، أما األشخاص املرفقية أو املصلحية فإ�ا هي نظام اإلدارة احمللية الالمركزية مثال أ
ص مرفقي  األخرى تنقضي �نتهاء الغرض الذي أنشأت من أجله، أو �الستغناء عن املرفق ذاته، أو �دماجه يف شخ

ية الوصائية أو القضاء آخر كما تنتهي األشخاص اإلدارية أيضا نتيجة حلها، إما من جانب املشرع أو السلطة اإلدار 
 .2حبسب النظام القانوين املقرر هلا"
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 العامة للتنظيم اإلداريالقواعد  :املبحث الثاين

�لرغم من اختالف التنظيم اإلداري من دولة ألخرى، إال أن أساليب التنظيم اإلداري ترتكز أساسا يف أسلويب املركزية 
ال يعين أن الدولة ختتار أحدمها لتنظيم السلطة اإلدارية فيها، إذ من املسلم به أن اإلدارية والالمركزية اإلدارية، بيد أن ذلك 

الدولة املعاصرة سيما إذا كانت موحدة ال تستطيع أن �خذ mحد األسلوبني على حنو مطلق، فاألغلب واألعم أن �خذ  
زن بينهما، إذ من الشائع تغليب أحدمها كل دولة بقدر من املركزية وقدر آخر من الالمركزية. وليس شرطا أن يتم التوا

صادية ومبا حيقق مصلحتها  صادية واجتماعية واقت على اآلخر وذلك حسب ما تعيشه كل دولة من ظروف سياسية واقت
  وأهدافها خدمة لتنظيمها اإلداري.

متكررة أو مماثلة يف أكثر من دولة، إال أن ذلك ال حيول دون وجود بعض األسس العامة  مانظوعليه من النادر أن جند 
اليت حتكم كال األسلوبني، فاملركزية تعين حصر الوظيفة اإلدارية يف الدولة بيد احلكومة، بينها الالمركزية يقصد {ا توزيع 

صلحية، حبيث متارس هذه األخرية بعض تلك الوظيفة بني احلكومة وبعض األشخاص اإلدارية اإلقليمية أو ا مل
صاصات اإلدارية حتت إشراف ورقابة احلكومة دون أن يؤدي ذلك إىل املساس �ستقاللية األشخاص املعنوية.   االخت

والثابت ®رخيا أن أسلوب املركزية اإلدارية كان األسبق يف الوجود سيما يف النظم اإلقطاعية القدمية، أين كان يسعى احلكام 
اإلقطاعيني، ولقد ساعدهم على ذلك  امتيازاتاالستحواذ على السلطة السياسية واإلدارية وتركيزها بيدهم للحد من  إىل

�لبساطة نسبيا يف ظل فكرة الدولة احلارسة اليت كانت سائدة آنذاك يتسمدور السلطة اإلدارية الذي كان حمدودا.  

 خمتلف ا$االت، �إلضافة إىل التقدم العلمي الذي عرفه القانون لكن وبتطور مهام الدولة وتزايد وظائفها وتشعبها يف
وز نظر
ت اإلدارة العلمية، بدت احلاجة ملحة إىل ظهور أسلوب حديث للتنظيم اإلداري يتالءم مع التطورات رب اإلداري ب

داري وحاجته امللحة املتجسدة ويقوم يف الوقت نفسه على أسس فنية وعلمية سليمة، سيما بعد ز
دة حجم اجلهاز اإل
لضمان كفاءة األداء الوظيفي فكان تطور أسلوب املركزية من مرحلة الرتكيز اإلداري إىل مرحلة جديدة هي عدم الرتكيز 
اإلداري والذي مبوجبه يكون للملك ممثلون يف األقاليم يقومون بسلطة البث يف بعض األمور دون الرجوع إىل الوزارات يف 

  ..وحتقيق أكرب قدر من الفعالية اإلدارية -ة احلاجات اليومية للمواطنني العاصمة، بغية تلبي
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ومع تطور املصاحل اإلدارية لألقاليم املختلفة ومتيزها وتنوعها من إقليم آلخر، ظهرت احلاجة امللحة إىل مشاركة اجلمهور يف 
صاصاZا إىل هذه  ارسها من خالل جمالس حملية ماألقاليم لتإدارة أقاليمهم، واستجابة لذلك خولت احلكومة بعض اخت

  .1، مث انتقل هذا األسلوب لباقي دول أورو� "1832منتخبة وكان ذلك يف اجنلرتا عام 

 شاركة يف إدارةأجل امل دة منغري أنه ومع ثبوت عجز نظام عدم الرتكيز اإلداري عن تلبية حاجات اجلمهور املتزاي 
صاصات مع ق اذ الستقالل يف اخترب من ادر أكشؤو�م احمللية، بدت احلاجة إىل ضرورة حتويل األقاليم املزيد من االخت

  ية اإلدارية.القرارات، األمر الذي دفع بظهور نظام الالمركز 

صر األمر على اإلدارات احمللية، بل حىت اهليئات املرفقية واملصلحية أصبح  يف  تمتع بسلطة البتألخرى تات هي ومل يقت
هليئات ، ويبقى من حق اإلداريةاكزية أمورها دون الرجوع إىل اإلدارة املركزية أو احلكومة تطبيقا يف ذلك ألسلوب الالمر 

صدر من قبل هؤالء األشخاص وهي املركزية مباشرة سلطة ا صرفات اليت ت   اية اإلدارية.ف �لوصا تعر ملرقابة على الت

ات سلو�ن من مقومضمنه األما يتو بناء على ما تقدم سوف تتعرض لدراسة كل من أسلوب املركزية والالمركزية اإلدارية  
  التاليني:  ملطلبنياالل الدولة من خ وأركان مع حتديد مزا
مها وعيو{ما يف إطار تنظيم السلطة اإلدارية يف

  

  املطلب األول: املركزية اإلدارية 

ينصرف مدلول املركزية اإلدارية يف صورZا األصلية إىل احتكار هيئة إدارية وحيدة يف الدولة للوظيفة اإلدارية، حبيث تتوىل 
بنفسها دون أن تشاركها يف ذلك هيئة أخرى، السلطة اإلدارية  مظاهرهذه اهليئة اليت يكون مقرها عادة يف العاصمة مجيع 

وتباشر ذلك بنفسها أو بواسطة موظفني يعملون �مسها وخيضعون يف �اية األمر لرÇسة عليا واحدة وفق قواعد وأحكام 
تعرف هذه اهليئة �حلكومة املركزية وما يتبعها من موظفني يعملون يف العاصمة أو يف األقاليم �مسها وهم  2موحدة"

خيضعون هلا خضوعا رÇسيا ®ما. وللمركزية اإلدارية أركان، كما هلا تطبيقات نتعرض إىل هاتني الفكرتني من خالل الفرع 
  متعلقا بتقدير نظام املركزية اإلدارية.األول والثاين على أن يكون الفرع الثالث واألخري

 

  

  

 

                                                           
  165...163 – ۔بقمرجع سا ۔د1
  131 ص -مرجع سابق ۔الوجيز يف القانوnإلداري۔اویمالطسليمان ۔د2
 



57 

 

  القرع األول: أركان املركزية اإلدارية

  تقوم املركزية اإلدارية على األسس وأركان تكمن هذه األركان فيما يلي: 

  أوال: تركيز السلطة  

يف الدولة، فال  لوظيفة اإلداريةوهلا اليت ختتقوم املركزية اإلدارية على استئثار احلكومة املركزية يف العاصمة بكل السلطات ا 
اصمة على مجيع يف الع وزراءيقتصر عملها على جزء معني من اإلقليم وإمنا يشمل إقليم الدولة ككل، حبيث يشرف ال

  هذا النظام للبلد
ت املنتخبة.  املرافق العامة، إذ ال جمال يف مثل

   التدرج اإلداري بني املوظفني`نيا: 

اإلدارية.  الوظيفة هتتطلبا مجبميع  لقيامإذا كانت الوظيفة اإلدارية مركزة يف يد هيئة واحدة، فإنه يتعذر على هذه اهليئة ا
رجات دون على ملوظفامن أجل ذلك تقوم هذه اهليئة بتوظيف موظفني يعملون على متثيلها، حبيث يرتب هؤالء 

ص صاعدة يتكون منها ما يعرف �لسلم اإلداري وصوال إىل قمة هذا السلم أال وهو من   داري األعلى.ئيس اإلب الر مت

الدرجة  موظفيوظفو كل درجة من درجاته فيما يقومون به من وظائف إىل كما يقتضي نظام السلم اإلداري أن خيضع م  
صدر الدرجة العليا والذي ترتكز بيده السلطة صل إىل من يت   1األعلى منها حىت ن

 `لثا: السلطة الر�سية  

ث تقرر املركزية، حيام قري لقو د الفجتسد السلطة الرÇسية املظهر الرئيسي واحلقيقي للمركزية اإلدارية، كما تعد العمو 
ص، يف املقابل تقرر مسؤولية الرئيس ع  وسيه أمام رئيسهمال مرؤ لى أعللرئيس سلطة على املرؤوس بشكل طبيعي وبدون ن

الرÇسي. وإذا  هورية يف النظاميس اجلمىل رئاألعلى وصوال إىل الوزير الذي يكون مسئوال أمام الربملان يف النظام الربملاين وإ
ص كيف طبيعة السلطة الرÇسية فنقول �mا ليست حقا مطلقا، بل هي جمردما أردn أن ت ره الرئيس طبقا اص يباشاخت

صادرة  تظلم من األوامريؤوس أن املر  للقوانني واللوائح ضمان حلسن سري املرافق العامة �نتظام واطراد هلذا يكون من حق ال
ما كلتظلم اإلداري،  امارسة أو مب ن فيها أمام القضاء اإلداريإليه إذا ما كانت مشوبة بعيب من العيوب إذ له حق الطع

 تنصب السلطة الرÇسية إما على األشخاص املوظفني أو على األعمال اإلدارية.

 

 

 

                                                           
  132ص –مرجع سابق  -"د/ هاين علي الطهراوي 1
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  سلطة الرئيس على األشخاص املرؤوسني - /1

ارة إىل أخرى حسب تكمن هذه السلطة يف سلطة التعيني والفصل أو التنزيل، كما تتضمن سلطة نقل املوظفني من إد 
احتياجات النشاط اإلداري يف حد ذاته، �إلضافة إىل الرتقية يف درجات وظيفية األعلى ومنح العالوات واملكافآت 

ص وþمر به القانون.   وتوقيع اجلزاءات التأديبية عند ارتكاب املوظفني ألخطاء وخمالفات إدارية يف حدود ما ين

  سلطة الرئيس على أعمال املرؤوسني  - /2

  تتمثل هذه السلطة يف سلطة التوجيه والرقابة على مباشرة الوظائف اإلدارية. 

فالتوجيه يتضمن سلطة إصدار األوامر والتعليمات واملنشورات املتضمنة تفسري القوانني واللوائح وكذا كيفيات تطبيقها 
صنيفها ضمن القرارات اإلدارية لكو�ا ال تنتج أ½ر قانونية كما ال ميكن الطعن فيها �لغاء  وتنفيذها، غري أنه ال ميكن ت

رؤوسني عدم خمالفتها بل عليهم أن يسهروا على احرتامها وتنفيذها وإال كان على أمام القضاء اإلداري وينبغي على امل
  الرئيس أن يوقع عليهم جزاءات �ديبية. 

صادرة من املرؤوس  أما الرقابة فتتجلى يف حق الرئيس يف إجازة أعمال مرؤوسيه وحق تعديل أو إلغاء أو سحب القرارات ال
صديق على أعمال أو احللول حملهم يف إصدارها من nحي ة أخرى، هذا ما يكرسه القانون أو ما يعرف حبق اإلقرار والت

  املرؤوس. 

صبح القرار ساري املفعول إال من ®ريخ موافقة الرئيس،  صرحية، كما ال ي صحة مثل هذا التصرف املوافقة ال وقد يشرتط ل
املرؤوس، لتبقى سلطة الرقابة منحصرة  ويف حاالت أخرى تكون املوافقة ضمنية كحالة عدم اعرتاض الرئيس على تصرف
  يف مدى احرتام مبدأ املشروعية �إلضافة إىل تقرير مدى مالءمتها للعمل اإلداري. 

ص املرؤوس   ص املرؤوس أو على عمله، فتتجلى الرقابة على شخ بناء على ذلك يكون للرئيس حق الرقابة إما على شخ
ص للمرؤوس عمل معني أو ينقله أو يرقيه   أو يوقع عليه جزاءا يف حدود معينة.  كأن خيص

أما �لنسبة لرقاية الرئيس على أعمال املرؤوس، تتجلى يف الرقابة السابقة والرقابة الالحقة. فمن الناحية األوىل للرئيس أن 
صدر للمرؤوس أوامر وتعليمات يلتزم املرؤوس �حرتامها، وهكذا ال خيضع املرؤوس للقانون فحسب، بل خيضع كذلك  ي

صدره إليه رؤساؤه من أوامر اليت كثريا ما �خذ صورة أوامر مصلحية.مل  ا ي
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استبدال  ا أو تعديلها أوإجازZ له حقفأما من nحية ½نية فللرئيس اهليمنة التامة على األعمال اليت يقوم {ا املرؤوس، 
ي س الدولة الفرنسليه جملإذهب  هذا ماغريها {ا أو إبطاهلا، �ملقابل ليس للمرؤوس حق االعرتاض على أعمال الرئيس 
صادرة إليه  لرئيس.من ا عند إقراره عدم قبول دعوى اإللغاء املرفوعة من املرؤوس ضد القرارات ال

 رع فيها للمرؤوسول املشدة خيلكن ورغم هذا اإلطالق والشمول الذي تتسم به السلطة الرÇسية، فإن مثة حاالت حمدو 
وال  اذ هذه القراراتيف اخت رؤوسن معقب من رئيسه، حينئذ ال ميكن للرئيس أن حيل حمل املسلطة اختاذ قرارات معينة دو 

  أن يعدل فيها أو يعقب عليها.

صاصه لرقابة رÇسية، فعلى الرئيس يف ه مل ينتظر حىت يستع الة أنذه احلأما إذا أخضع املشرع املرؤوس يف مزاولة اخت
صاصه، حينئذ يكون له احلق يف مباشرة صالحياته    سية.ه الرÇحتوهلا إ
ها سلطت اليتاملرؤوس اخت

ص تفي إقاعدة عامة ال تن ويقابل هذه السلطة الرÇسية اليت يتمتع {ا الرئيس واليت تعترب ن مرؤوسيه سؤولية الرئيس عمال ين
مهورية يف النظام  وأمام رئيس اجللربملاينانظام أمام الوزير الذي يعترب �اية السلم اإلداري إذ يسأل الوزير أمام الربملان يف ال

  الرÇسي.

  الفرع الثاين: ت صور املركزية اإلدارية

  صورتني: �خذ املركزية اإلدارية يف العمل

  اإلداريأوال: الرتکيز 

  ".1وهو ما يطلق عليه اسم املركزية املكثفة أو املطلقة 

صورة البدائية للمركزية اإلدارية، إذ مبقتضاها ترتكز السلطة اإلدارية كلها الوزراء يف  عمومياZا يف يدياZا و جبزئ وهي ال
ي السلطة لى ممثلعتعني يمور، على هذا األساس العاصمة، حبيث ال يكون ملمثليهم أية سلطة خاصة يف تصريف األ

  املركزية يف األقاليم أن يرجعوا إىل وزارZم يف كل شيء.

  `نيا: عدم الرتكيز اإلداري 

صورة غري مألوفة عما   صورة السابقة من صور املركزية اإلدارية، سيما عندما تعددت واجبات الوزير وتنوعت ب مل تعد ال
 2مل يعد يف إمكانه أن يقوم الوزير بكل كبرية وصغرية فيما يتعلق بشؤون الوظيفة اإلدارية "كانت عليه يف املاضي، إذ 

و�لتايل اقتضى العمل أن خيفف من املركزية اإلدارية حيث خيول بعض موظفي الوزارة يف العاصمة أو يف األقاليم سواء 
  .3جوع إىل الوزير "مبفردهم أو يف شكل جلان، سلطة البث �ائيا يف بعض األمور دون الر 

                                                           
صغري بعلي 1    54ص،  -مرجع سابق  - أ، د/ حممد ال
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و ملديري ألرتكيز الداخلي اف بعدم ا يعر ائبه أو املدير العام يف ديوان الوزارة، هذا منكأن يتخلى الوزير عن بعض سلطاته ل
  تخارجي. لاالرتكيز اإلدارات التابعة لوزارته يف األقاليم وهو ما يسمی بعدم 

ات دارة إحدى اهليئجملس إ ع رئيساإلدارية املصلحية، حيث يستطيكما يطيق أسلوب عدم الرتكيز اإلداري يف الالمركزية 
 nئب رئيس جملس نها علىانب مجاملتمتعة �لشخصية املعنوية أن خيفف من تركيز السلطة املمنوحة له عن طريق توزيع 

  اإلدارة أو مديري اإلدارات املختلفة.

صاصات الرئيس األعلى وس  ىل نظمة اإلدارية إيف امل لطاتهوهكذا يقتضي عدم الرتكيز يف السلطة أن ينتقل جانب من اخت
امه ي من التفرغ ملهاإلدار  لرئيساالنائب أو الوكيل للقضاء على الرتكيز املطلق يف السلطة هذا من : جهة وحىت يتمكن 

ضاء لطة جتري بني أعزيع السلية تو : اإلداري من جهة أخرى، مما يعين أن عماإلشرافية والتوجيهية اليت يقتضيها العمل 
ص املعنوي العام.  السلطة اإلدارية الواحدة داخل نفس الشخ

ل إلداري يطبق داختنظيم ايب اليف حني يرى جانب من الفقه أن عدم الرتكيز اإلداري ال يتعدى كونه أسلو� من أسال 
يتم  وائد إدارية حيثق عدة فحتقي كزية اإلدارية على حد سواء، إذ يؤدي هذا األسلوب إىلاملركزية اإلدارية أو الالمر 

ص من الرتكيز الشديد وما ينجر عنه من إضاعة للوقت.  التخل

صاال �كثر اكما حيقق نتائج جد إجيابية عند ما يتيح الفرصة للمرؤوسني يف اختاذ القرارات األ   حتكاكا الواقع واألكثر ت
صعو�ت اليت يطرحها النشاط اإلداري.  �ملشاكل  وال

صاص السلطة املركزية، �ملقابل  وعليه ميكن القول أن نظام عدم الرتكيز يؤدي تطبيقه إىل بقاء مجيع القرارات اهلامة من اخت
 ".1يكون لألجهزة احمللية أن تنوب عن السلطة املركزية الختاذ القرارات عن طريق التفويض 

سم الدولة دائرة يعملون �رئيس الو الئي الرتكيز يف اجلزائر أن الوايل واملدير يف ا$لس التنفيذي الو  ويتجسد تطبيق عدم 
كيز ما يتضح عدم الرت ضا
، كن القمأي أ�م ميثلون أجهزة عدم الرتكيز، فهم يتخذون القرارات �سم الوزراء يف العديد 

صاصات أكثر غري ك ال يتحول فإن ذل صاصاتأنه ومهما اتسع حجم هذه االخت جليا يف احلالة اليت يعطى هؤالء اخت
 ية.إىل ما يسمى �لالمركزية، هلذا جيب تفادي اخللط بني مفهوم عدم الرتكيز والالمركز 

 " 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 

ص، لذا كان التفويض ميثل االستثناء من املمارسة ا1 ص املخت ص غري الشخ لشخصية التفويض نعين به يف ا$ال اإلداري : ممارسة االختصاص من قبل شخ
صاص  لالخت
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 ويتمتع عدم الرتكيز اإلداري صور تظهر يف طريقتني مها: 

صاصات بني أعضاء السلطة اإلدارية بناء على - ما þمر به القانون دون حاجة إىل الرجوع إىل  إما عن طريق توزيع االخت

 الرئيس اإلداري.

 أو عن طريق اللجوء إىل تفويض جانب من سلطة الرئيس اإلداري إىل أحد العمال اخلاضعني لرÇسته. - 

صاصات املسندة إليه واليت يكون مصدرها القانون   ويكون تفويض االختصاص كأن يعهد الرئيس اإلداري بعض االخت

أحد مرؤوسيه، و�لتايل خيفف عىب العمل اإلداري عن الرئيس شريطة أن يسمح القانون �ختاذ مثل هذا اإلجراء، ومن إىل 

مث يكون للمفوض إليه سلطة القيام �لعمل املفوض فيه مع سلطة التقرير بشأنه، لكن دائما حتت إشراف صاحب 

صاص املسائل متوسطة صاص األصيل وعادة ما يشمل االخت األمهية أو األقل أمهية، لتبقى املسائل احلساسة أو  االخت

صاص �لتفويض �لشروط التالية: صاص الرئيس على أن يتقيد االخت  ذات األمهية من اخت

صاص األصيل ملزم مبمارسة مهامه بنفسه وال جيوز ممارسة التفويض إال إذا مسح له  -1  الرئيس اإلداري صاحب االخت

صاص �ألعمال اإلدارية ليس حق، بل املشرع بذلك، تطبيقا للقاع ص كون أن االخت دة اليت تقضي mنه ال تفويض إال بن

ص  واجب ومن مث ال جيوز التنازل عنه إال بن

جيب أن ينصب التفويض على جزء من مهام الرئيس وليس كل املهام حىت ال يتجرد الرئيس من مزاولة كل أعماله.  -2

ص املفوض (الرئيس) مسئو  -3 ال أمام الغري عن األعمال اليت مشلها التفويض، �إلضافة إىل مسؤولية يكون الشخ

صل الرئيس من املسؤولية ألن السلطة الرÇسية اليت ميارسها على املرؤوس جتيز له حق إلغاء القرارات  املفوض إليه وال يتن

 اليت صدرت نتيجة التفويض أو سحبها أو تعديلها.

ع فيه من جانب الرئيس املفوض وذلك عن طريق إصدار قرار �لغاء التفويض. التفويض عمل مؤقت وقابل للرجو  -4 

 غري أن التفويض يبقى {ذا الشكل يتشابه إىل حد ما مع أنظمة أخرى نردها تبعا: 

 * تفويض االختصاص وتفويض التوقيع:

صاص عن تفويض التوقيع يف النقاط التالية:    خيتلف تفويض االخت

صاص  -1 صاص  تفويض االخت صاص للمفوض إليه، أما تفويض التوقيع فاليتضمن نقل االخت يؤدي إىل نقل االخت

  .التفويضمن ممارسته رغم  الرئيساال مينع مک
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صاص يوجه -2 صفته ال بشخصه، لی املإتفويض االخت رياعی فيه االعتبار الشخصي يف اتفويضالتوقيعمبينوظف ب
املفوض إليه ألنه ينطوي على ثقة خاصة جيب أن تتوفر يف املفوض إليه لذلك جنده ينتهي بتغري املفوض أو املفوض إليه. 

صاص تكون منسوبة إليه، أما تقويض �لتوقيع فالقرارات  -3 صادرة عن املفوض إليه عند تفويض االخت القرارات ال
صادرة من املفوض   1إليه ال تنسب إليه، بل تكون منسوبة إىل الرئيس املفوض و�خذ مرتبة قراراته".  ال

  تفويض االختصاص واحللول فيه* 

صاص يف حالة غياب صاحب االختصاص األصيل  لتحقق مانع سواء كان هذا املانع إراد
   2تكون أمام حلول يف االخت
كاالستقالة أو كان غري إرادي كحالة املرض أو املوت، عندئذ حيل من يعينه املشرع حمل األصيل ليتوىل مباشرة كافة 
ص قانوين صريح يتضمن احللول، كما جيب أن يكون املوظف الذي حل  صاصات األصيل" بشرط أن يكون هناك ن اخت

  يب عن العمل من نفس درجته أو من الدرجة األدىن مباشرة. حمل األصيل املتغ

صوص حمددة ومنشئة حلالة احللول يف صلب الدستور منها نض املادة  بقوهلا ((إذا  1996ستور دمن  88ولقد وردت ن
وبعد أن  وجو�، ستورياستحال على رئيس اجلمهورية أن ميارس مهامه بسبب مرض خطري ومزمن جيتمع ا$لس الد

  .ملانعاوت بثب لتصريحاويقرتح �إلمجاع على الربملان  الوسائل. املالئمةبت من حقيقة هذا املانع بكل يتث

 m أعضائه، ويكلف بتويل  2 /3ثلثي  غلبيةيعلن الربملان املنعقد بغرفتيه ا$تمعتني معا، ثبوت املانع لرئيس اجلمهورية
صاها مخسة وأربعون ( الحياته مع مراعاة صالذي ميارس  جملس األمة، -) يوما رئيس 45رÇسة الدولة �لنيابة مدة أق

  من الدستور.  90أحكام املادة 

نصوص قالة وجو� حسب اإلجراء امل) يوما، يعلن الشغور �الست45ويف حالة استمرار املانع بعد انقضاء مخسة وأربعني (
  املادة. عليه يف الفقرتني السابقتني وطبقا ألحكام الفقرات اآلتية من هذه

  رية.ي لرÇسة اجلمهو النهائ لشغوريف حالة استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته، جيتمع ا$لس الدستوري وجو� ويثبت ا 

 

 

 

 

                                                           
ص  2011 /06 /22أملؤرخ يف  10/  1 1من القانون رقم  03 /70تفويض التوقيع هو ما نصت عليه املادة وكتطبيق حلالة 1 املتضمن قانون البلدية حيث تن

صاحل تواب الرئيس فيمحدود اهلام املدلب: ((... ميكن لرئيس ا$لس الشعيب ال   )).هلموکلةي تفويض إمضائه ل
  112سابقمرجع  ۔اإلداريالقانون  مبادئ۔ي او مالطسليمان د/ 2
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.�صريح �لشغور النهائي إىل الربملان الذي جيتمع وجو   وتبلغ فورا شهادة الت

صاها (  س خا�ت رÇسية. وال حيق لرئي) يوما، تنظم خالهلا انت60يتوىل رئيس جملس األمة مهام رئيس الدولة مدة أق

  الدولة املعني {ذه الطريقة، أن يرتشح لرÇسة اجلمهورية. 

�، دستوري وجو لس التمع ا$ان جيوإذا اقرتنت استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته، بشغور رÇسة جملس األمة ألي سبب ك

$لس الة، يتوىل رئيس ذه احلاهويف  ويثبت �إلمجاع، الشغور النهائي لرÇسة اجلمهورية وحصول املانع لرئيس جملس األمة

  الدستوري مهام رئيس الدولة.

ة عتاب الفقرات اليفحملددة اشروط يضطلع رئيس الدولة املعني حسب الشروط املبينة أعاله، مبهمة رئيس الدولة طبقا لل 

  من الدستور، وال ميكنه أن يرتشح لرÇسة اجلمهورية)).  90ويف املادة 

  ومن مث ميكن حصر أوجه االختالف بني تفويض االختصاص واحللول فيما يلي:

صداره لقرار افوض حاضر يف التفويضيکون امل -1 صاص كون صاحايف احللول يملتفويض، بيناوليس غائبا بدليل ب االخت

  سبب كان سواء كان املانع مؤقتا أو دائما. األصيل غائبا ألي

صاص يتحقق بقرار يصدر من الرئيس املفوض إىل املفوض إليه، أما احلاالتفويض يف  -2  صاص فيتم لول يف االالخت خت

  بقوة القانون وبدون قرار.

صاص بدرجة املفوض إليه، بينتكون القرار  -3  صادرة من املفوض إليه يف تفويض االخت ت لول فتكون قرارااحلما يف ات ال

  يف مرتبة قرارات األصيل الغائب.

لى املفوض عة للمفوض كون الرئيس املفوض مسئوال عن أخطاء املفوض إليه حبكم الرقابة الرÇسيييف التفويض  -4 

  ل حمله.ا من خلرتكبهإليه، أما يف احللول فاألصيل الغائب ال يكون مسئوال عن األخطاء اليت اختذها أو ا

  يض االختصاص واإل�بة يف االختصاص* تقو  

صة به أصال، ولذا يعرف األستاذ أويب   صاص من سلطة غري السلطة املخت تقوم النيابة يف القانون العام، على ممارسة االخت

OUBY  ا ((حالة الشغور الذي حيدث يف الوظيفة لدى غياب أو امتناع سلطة عامة، حبيث ال تستطيع�m النيابة

ممارسة اختصاصاZا، فتقوم سلطة عامة أخرى أعلى منها بتعيني nئب يقوم �لعمل بدال عنها، وذلك إىل حني صدور 

  ". 1))قرار ��اء هذه النيابة، أو انتهاء حالة الغياب أو االمتناع
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  ها:كر منمن خالل هذا التقدمي يتضح لنا أن النيابة تشبه التفويض اإلداري يف بعض النقاط نذ 

صل أو قاعدة يستند إليها حي -  1    تاج كل من التفويض واإلnبة إىل ت

صدر سواء بتعيني النائب أو املفوض إليه حي - 2   تاج كالمها إىل قرار ي

  أي حتديد مدة النيابة أو التفويض ا الطابع املؤقت،حيمل كل منهم - 3

  أما عدا ذلك، جنلهما خيتلفان يف نقاط كثرية: 

ص، يف الغالب األعم تكون هذه اجلاقرار تعيني  -1  صدر من اجلهة اليت يعينها الن ار صيل، بينما قر هة غري األلنائب ي
صدر عن األصيل نفسه.    التفويض ي

له مع وجود كن إعمااملادي، بينما التفويض ال يشرتط ذلك، بل مي إلnبة تتصدى ملعاجلة حالة غياب األصيلا -2
  األصيل.

صاصات األصيل، بينها يف التفويض اإلداري ال يكون إالتكون اإلnب -3  أصل عام، ذلك  جزئيا كة شاملة لكافة اخت
 ظيمضرور
®لتنة من ال ضرور اهو امالتفويضأن النيابة تقوم على مبدأ ضرورة سري املرفق العام �نتظام و�ضطراد. أما 

صاصات النا ن ميف كل األحوال  سع منهائب أو االداري واملعلوم أن الضرورة ال تقدر إال بقدرها، وبتعبري أدق فإن اخت
صاصات   املفوض إليه. اخت

ميارس األصيل جتاه املفوض إليه سلطة رÇسية، وله أن يلغي هذا التفويض أو يعّدله أو يوسع يف نطاقه يف أي وقت،  -4
صاصه مباشرة من القانون،  بينما األصيل الغائب ال ميارس هذه السلطة على النائب، ألن . هذا األخري يستمد اخت

  ".1ون فهو ال يتقيد إال بقرار النيابة وال خيضع إال للقان

 الفرع الثالث: تقييم املركزية اإلدارية 

  :قطتني التاليتنيالل النخا من للمركزية اإلدارية إذا أحسن تطبيقها مزا
 ال ميكن إنكارها، كما هلا عيوب جنمله

  أوال: مزا  املركزية اإلدارية 

  تتمتع املركزية اإلدارية مبزا
 ال ميكن إنكارها إذا ما أحسن استخدامها، منها: 

ة ة للدولة احلديثنت ضروريقوي السلطة العامة وتساعد على نشر نفوذ احلكومة املركزية وهيبتها، ومن مث فقد كات -1
 عند نشأZا.
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ني األفراد يف بدالة واملساواة قيق العىل حتإلبالد، مما يؤدي . إشراف احلكومة املركزية على املرافق العامة عرب كافة أحناء ا2
لطة دقيق نتيجة للس إلشراف لعامةاالدولة واالنتفاع �خلدمات، �إلضافة إىل التحكم يف تنظيم موحدا وإخضاع املرافق 

  الرÇسية.

لة كلها، دارية يف الدو النظم اإل جتانسحدة املصدر الذي تنبثق منه السلطة املركزية اإلدارية، فإنه يكفل و �لنظر إىل  -3 
  مما يعمل على تسهيل فهمها وتطبيقها.

  كن.ممكما أن املركزية اإلدارية تؤدي إىل التقليل من النفقات العامة إىل أقصى حد -4

د تنصور دولة ال تست ميكن يث الحبومما الشك فيه إن للمركزية اإلدارية فوائد مؤكدة، فهي ضرورية لكل دولة حديثة،  
  إىل مركزية إدارية فهي مبثابة العمود الفقري هلا.

صبح حمل نظر"  ، سيما �لنسبة للمرافق اإلقليمية وكذا املصاحل احمللية، وهو ما 1لكن جعل النظام اإلداري كله مركز
 ي
  سنعمل على تبيانه من خالل النقطة الثانية اليت تتضمن العيوب اليت تطرحها املركزية اإلدارية.

  ملركزية اإلداريةا`نيا: عيوب  

  ر منها: يوب نذكن العم�لرغم من املزا
 اليت تتمتع {ا املركزية اإلدارية، إال أ�ا يشو{ا العديد  

ليت جيب أن امهامهم  ية اإلدارية إىل انشغال الوزراء جبميع املرافق قومية وحملية على حسابتؤدي املركز  -1
  شراف ورسم السياسة العامة لوزارZم.يضطلعواجها وهي التخطيط واإل

ص تتالءم مع إدارة بعض املرافق العامة ذات الطبيعة الفنية اليت حتتاج املركزية ال -2  ن عإدارة مستقلة  إىل ختص
  األسلوب احلكومي.

ة حق إدارة قليميلية واإللوحدات احملية اإلدارية ال يتالءم مع روح الدميقراطية اليت يقتضي تطبيقها منح انظام املركز  -3 
  شؤو�م mنفسهم وبواسطة جمالس منتخبة.

اطل يف إجناز األعمال اإلدارية وكذا اختاذ القرارات نظرا لرتكيز أعباء الوظيفة ماملركزية تؤدي إىل ز
دة الروتني مع الت -4 
ا يقع من مشاكل والوزارة يف حد اإلدارية يف الوزارة، كما يؤدي هذا إىل اختاذ قرارات غري رشيدة ألZا غري متالئمة مع م

  .2ذاZا ال تعيشها، بل هي بعيدة عنها"

بعدما تطرقنا للمركزية اإلدارية من خالل املطلب األول، حناول أن نعرج لالمركزية اإلدارية كأسلوب ½ين من أساليب  
 التنظيم اإلداري من خالل املطلب املوايل.
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  طلب الثاين: الالمركزية اإلداريةامل

لية  حمشخاص عامة أخرى أة وبني ركزييقصد �لالمركزية اإلدارية هي توزيع الوظيفة اإلدارية يف الدولة بني احلكومة امل 
  ة املركزية. متارسها احلكوم ية اليتإلدار كانت أو مرفقيه تتمتع �لشخصية املعنوية و�الستقالل املايل مع خضوعها للوصاية ا

كيز للوظيفة اإلدارية يف إلدارية هناك تر ركزية اي املني املركزية اإلدارية وبني الالمركزية اإلدارية، ففن هنا حتتدم التفرقة بم      
  أيدي احلكومة املركزية وممثليها يف الوزراء.

ص معنوي عام متثله احلكومة  حبيثأما يف الالمركزية اإلدارية تسعى الدولة لتوزيع الوظيفة اإلدارية،   حتتفظ الدولة كشخ
. كذلك منح �1دارة بعض املرافق العامة القومية، مقابل منح إنشاء وإدارة املرافق احمللية ألشخاص معنوية مستقلة حملية "

مركزية يف بعض املرافق ذات الطابع اخلاص : الشخصية املعنوية العامة وهي األشخاص العامة املرفقية، وهكذا تظهر الال
 تعدد األشخاص املعنوية العامة، فتظهر إىل جانب الدولة أشخاص عامة حملية وأشخاص عامة مرفقية.

إلدارة الالمركزية ية أو احمللية �املرفق لعامةاو�لتايل تسمى األجهزة اإلدارية للدولة �إلدارة املركزية، بينما تسمى األشخاص  
 رية صورتني أساسيتني مها:و{ذا الشكل �خذ الالمركزية اإلدا

ة املستقلة لشخصية املعنويملشرع �اف ا: تعرف �إلدارة احمللية واليت تتحقق �عرت الصورة األوىل الالمركزية املرفقية 
ق إدارة حيت تعطي للسكان اطية الدميقر لوحدات حملية كأجزاء من إقليم الدولة، كما تستند الالمركزية احمللية إىل فكرة ال

 م mنفسهم بواسطة انتخاب جمالس متثل األشخاص املعنوية احمللية.مرافقه

ن تتمثل يف قدر م ملعنويةاخصية : تقوم عند منح مرفق عام قومي أو حملي الشالصورة الثانية الالمركزية املرفقية
ه هي يف إدارته وهذ ةة الفنيلكفاءيان اصاالستقالل وحينئذ يطلق عليها تسمية املؤسسة العامة أو اهليئة العامة، بغرض 

صلحية.   األشخاص العامة املرفقية أو امل

هذا األسلوب ال يستند إىل فكرة الدميقراطية، ومن مث فإن أسلوب التعيني هو املتبع وليس أسلوب االنتخاب عند اختيار  
  .2الرؤساء أو أعضاء جملس إدارة اهليئات العامة املرفقية أو املصلحية "

لالمركزية اع الثاين متييز يف الفر رية و بعد هذا التقدمي سندرس من خالل الفرع األول هلذا املطلب أركان الالمركزية اإلدا 
 ة اإلدارية.تقدير الالمركزيتعلقا بمخري اإلدارية عن بعض املفاهيم القانونية املشا{ة هلا، على أن يكون الفرع الثالث واأل
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  الالمركزية اإلداريةالفرع األول: أركان 

  التالة:  الثالثتتمتع الالمركزية اإلدارية بثالث أركان متيزها عما سواها، تتعرض هلا من خالل النقاط ا 

  الوطنيةأوال: وجود مصاحل حملية متميزة عن املصاحل 

تتعلق �لدولة كلها، هناك حاجات حملية أو خاصة Zم سکاnقليممعني آو  اليتإىل جانب احلاجات القومية العامة  
مجاعة من األفراد ينتفعون خبدمات يعض املرافق، لذا يستحسن أن ترتك تلك احلاجات احمللية أو اخلاصة ملن يستفيدون 

  لة mسرها.منها حىت ميكن للحكومة املركزية أن تباشر احلاجات القومية العامة اليت Zم مصاحل الدو 

ص عليها يف   ويالحظ أن تقدير املصاحل احمللية اليت تضطلع {ا اهليئات الالمركزية إمنا يقوم املشرع بتحديدها وذلك �لن
صاصات تلك اهليئات على حنو حمدد ودقيق  -القانون  أو يكتفي يف بعض األحيان �يراد قاعدة  -أي حيدد املشرع اخت

ص إىل ال صاصات  تحديدبفقول أن املشروع يسلك أحد الطريقني عامة مطلقة، ومنه خنل   . اهليئا®لالمركزيةاخت

صاص على الطريق األول  صاصات اهليئات الالمركزية على حنو حمدد، حبيث يورد هذا االخت : أن يقوم املشرع ببيان اخت
صاص أو نشاط غري الذي  أورده املشرع، فإذا أراد أن سبيل احلصر، حينها ال ميكن للهيئات الالمركزية أن متارس أي اخت

صاصاZا فإنه يتحتم عليه أن يصدر تشريعا جديدا حيدد من خالله االختصاصات اجلديدة، مثلما هو الشأن  يوسع اخت
صاصات اهليئات الالمركزية.  �لنسبة لألسلوب اإلجنليزي الذي يعمل على حتديد اخت  

صاالطريق الثاين صات اهليئات الالمركزية مبوجب قواعد عامة، حبيث تتوىل : مبقتضى هذا األسلوب حيدد املشرع اخت
اهليئات الالمركزية القيام �ألعمال اليت تتسم بطابع املصلحة احمللية كلها أو بعضها طبقا ملا هو حمدد قانوn، وهذا هو 

صاصات. اهليئاتيف حتديد  الفرنسياألسلوب    الالمركزية اخت

  ن السلطة املركزية`نيا: استقالل اهليئات الالمركزية ع 

يتحقق هذا االستقالل يف نظر جانب من الفقه، بضرورة اختيار أعضاء اهليئات الالمركزية عن طريق االنتخاب، حيث 
لتكوين ا$الس احمللية واملعرب يف نفس  األساسييعد االنتخاب شرطا ضرور
 لوجود الالمركزية اإلدارية، أي أنه الطريق 

ص املعنوي العام اإلقليمي كما يؤدي هذا النظام إىل حتقيق الدميقراطية اإلدارية إىل جانب  الوقت عن إرادة الشخ
ن الدميقراطية السياسية، حينا ميارس نواب األمة شؤون احلكم، مثل ما يكفل متاما حتقق الدميقراطية اإلدارية �لنسبة للشؤو 

 اإلدارية اإلقليمية.
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عضاء أرة أن يکوجنميع عين ضرو ال ي غري أن تقرير نظام االنتخاب �لنسبة الختيار أعضاء اهليئات الالمركزية اإلقليمية
 أن تكون أغلبية ية، علىملركز يئات منتخبني، إذ يتم اختيار البعض منهم عن طريق التعيني من قبل السلطة اهذه اهل

 ة اإلدارية.المركزيظام الوإال تكون السلطة املركزية قد أهدرت بنظام االنتخاب احمللي أو نالعناصر منتخبني 

واملالحظ أن انتخاب أعضاء اهليئات الالمركزية ال يظهر إال يف ظل الالمركزية اإلقليمية، أما 
لنسبةالامرکزية املصلحية 
  .1سلوب التعيني من قبل السلطة املركزية "فإن تکوين ا$الس اليت تشرف علی إدارة هذه املرافق ختضع أل

لطة إلقليمية عن السيئات اذه اهلهولعل مربر اختيار أعضاء اهليئات الالمركزية عن طريق االنتخاب، هو توفري استقالل 
صر  اء على اختيار أعض  يرتكزالدارية يف نظام الالمركزية اإل األساسياملركزية، لكن هناك جانب من الفقه يرى أن العن

اشرة ستقالهلا عند مبمر يف اد األاهليئات الالمركزية بطريق معني و�لتايل ال يرتكز على تكوين هذه اهليئات، بل يعو 
Zم دون أن يكون خاضعني يف ذلك ألوامر السلطة املركزية وتوجيهاZصاصا ذا االستقالل يتحقق ها، و أعضائها الخت

  حسب وجهة نظرهم يف:

ص الالمر  -1  ارة الفعلية بيدانت اإلدكيف إدارة املرافق العامة التابعة له، حبيث إذا   ئيسير كزي دور أن يكون للشخ
ص الالمركزي يف القيام بدور ½نوي فإننا نكون ظام نا عن مفهوم النقد خرج بذلك السلطة املركزية واحنصرت وظيفة الشخ

  الالمركزي.

ص اإلداري الالمركزي سلطة ذاتية  -2 يستمدو�ا من القانون، مبعىن أن يكون هلؤالء املمثلني احلق أن يكون ملمثلي الشخ
  2يف إصدار قرارات إدارية تنفيذية مبحض إرادZم دون أن يكونوا . خاضعني يف ذلك ألوامر وتوجيهات السلطة املرکزية

 إلقليمية هو شرطامركزية الال خالصة القول ميكننا القول أن تقرير نظام االنتخاب �لنسبة الختيار أعضاء اهليئات
ص أساسي ال ميكن أن يقوم بدونه نظام الالمركزية اإلقليمية، ألن املبتغى من إنشاء ا لقيام ي اإلقليمي هو الالمركز الشخ
ب عنهم من ميثلهم ويتو  اختيار م عبءبرعاية ومواجهة احلاجات اإلقليمية واحمللية ألفراد املنطقة والذي يقع عليهم وحده

 نتخاب.ريق االطك عن ية اليت تسند إليها مهمة اإلشراف على املصاحل احمللية ويكون ذليف اهليئة اإلقليم
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صرn فقط على تعيني  كما ال يتحقق استقالل اهليئات الالمركزية جتاه السلطة املركزية إذا ما ختلف أسلوب االنتخاب واقت
معه استقالل أعضاء اهليئات الالمركزية ما دام أمر السلطة املركزية ألعضاء هذه اهليئات، ذلك أن هذا األخري ال يتحقق 

صاصاZم استقالال عن السلطة املركزية،  اختيار هؤالء بيد السلطة، و�لتايل لن يتمكن أعضاء هذه اهليئات من مباشرة اخت
  1ية "مما يؤدي يف �اية األمر إىل إهدار استقالل اهليئات الالمركزية اإلقليمية من الناحية الواقعية والفعل

  داريةاإللوصاية ا`لثا: 

صاحل حملية تديرها هيئات مستقلة، لكن   يه ليس مطلقا، وعل ستقاللذا االهيقوم نظام الالمركزية اإلدارية على وجود م
رورية حىت ال دارية، لكو�ا ضاية اإلالوص فإن للسلطة املركزية حق الرقابة على اهليئات الالمركزية وهذه الرقابة يطلق عليها

  ية.القوم هذا ما يكفل االنسجام يف التسيري وإدارة املصاحلحتتل الوحدة اإلدارية يف الدولة 

ؤم والتوافق بني امة نوع من التالارية إقاإلد كما ال نعين �لرقابة إلغاء استقالل اهليئات الالمركزية، بل من جوهر الالمركزية  
ص الالمركزي وضرورة رقابة السلطة املركزية عليه من nحية أخرى. فامل ، قيم هذا التوافقيو الذي ع هشر استقالل الشخ

ص الالمركزي استقالال نسبيا، حبيث البد من وجود رقابة من السل ص عركزية طة املليبقى استقالل الشخ لى الشخ
الرقابة على و ئات الالمركزية لى اهليابة عالالمركزي لضمان احرتام السياسة العامة للدولة، حبيث تشمل الوصاية اإلدارية الرق

  أن متارس يف حدود ووفق ضوابط.  أعماهلا، على

  لرقابة على أعضاء اهليئات الالمركزية:ا -1

تتجلى هذه الرقابة يف أن يكون للحكومة حق تعيني بعض أعضائها إىل جانب األعضاء املنتخبني على أن يغلب  
املركزية لنفسها بسلطة أسلوب االنتخاب على أسلوب التعيني يف ا$الس املمثلة للهيئات الالمركزية. فتحتفظ السلطة 

صب السلطة التأديبية على األعضاء  ص املركزي من إيقاف أو عزل، كما تن التأديب إزاء أعضاء ا$الس املمثلة للشخ
 .2املعيني لكو�م موظفني يف احلكومة املركزية، وقد متتد يف بعض األحيان لألعضاء املنتخبني "
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  الالمركزية:الرقابة على أعمال اهليئات  -2

صديق، ويتصرف مدلول اإلذن يف حصول   تتمثل الرقابة على األعمال اليت تقوم جها اهليئات الالمركزية يف اإلذن والت
اهليئات الالمركزية على موافقة السلطة املركزية قبل قيامها مبباشرة اختصاص معني، لذا يكون اإلذن سابقا على القيام 

صديق فيأيت الح قا على العمل الذي قامت به اهليئة الالمركزية، حبيث ال يكون nفذا إال بعد موافقة �لعمل أما الت
السلطة املركزية، �إلضافة إىل اإلذن والتصديق تتجلى رقابة اهليئة املركزية يف بعض األحيان يف إبطال قرارات اهليئات 

  الالمركزية املخالفة للقوانني.

  حدود الوصاية اإلدارية  -3 

اليت متارسها السلطات املركزية على اهليئات الالمركزية ليست برقابة مطلقة، بل مقيدة بقيود مستمدة من مبدأ الرقابة 
استقالل اهليئات الالمركزية، و�لتايل ال ميكن للسلطة املركزية أن تتجاوز حدود رقابتها أو تتعداها، ولعل من بني القيود 

  اليت ترد على الوصاية اإلدارية جند:

يتطلب مبدأ استقالل اهليئات الالمركزية على السلطة املركزية أن تستقل mعماهلا حسب ما هو حمدد هلا، حبيث ال  -أ 
صل عليه القانون. عكس ما هو عليه احلال �لنسبة للسلطة الرÇسية اليت  تباشر السلطة املركزية رقابتها إال �لقدر الذي يت

صا قانوn خاصة أن يستلزم العامة دون املبادئتستمد مشروعيتها من    .ذلك ن

صاصاZا بنفسها ليأيت بعد ذلك دور الرقابة اإلدارية، حبيث ال جيوز للسلطة املركزية أن  -ب  تباشر اهليئات الالمركزية اخت
صاص هذه األخرية، غري أنه واستثناء جيوز أن حتلل السلطة امل ركزية حتل حمل اهليئات الالمركزية يف اختاذ قرار يكون من اخت

حمل اهليئات الالمركزية عندما متتنع هذه األخرية عن أداء العمل املفروض عليها ضماn لسري املرافق العامة وتلبية احلاجات 
  العامة لألفراد.

صاصاZا حتت إشراف اهليئات املركزية اليت هلا حق الرقابة  - ت إذا كانت اهليئات الالمركزية هي اليت تبدأ مبباشرة اخت
اإلدارية على األعمال دون أن يكون هلا احلق يف تعديل قرارات اهليئات الالمركزية أو تستبدهلا بغريها، ذلك أن حدود 

صديق أو  صديق دون حق التعديل أو االستبدال. الرقابة اإلدارية تقف عند حد الت   عدم الت

هذا ما يشكل الفرق بني الوصاية اإلدارية يف ظل النظام الالمركزي والسلطة الرÇسية اليت تتجلى يف النظام املركزي، حيث 
 يكون للرئيس سلطة تعديل أعمال مرؤوسيه أو إلغائها.
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ص الالمركزي إذا قامت السلطة املركزية �لتصديق على أعمال اهل -ث يئات الالمركزية، فإن هلذه اهليئات أو ملمثل الشخ
  1حق الطعن يف قرارات السلطة املركزية اليت تتجاوز فيها حدود الوصاية اإلدارية 

  ". الفرع الثاين: متييز الالمركزية اإلدارية عن بعض املفاهيم املشا©ة هلا 

اول التطرق كيز، هذا ما سنحدم الرت ية وعهناك بعض املفاهيم املشا{ة لنظرية الالمركزية اإلدارية، منها الالمركزية السياس
 إليه من خالل النقطتني التاليتني: 

 أوال: التمييز بني الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية 

ن السيادة ليت تكو الدولة ادول موحدة، فالدولة البسيطة هي تظهر الدول من حيث تكوينها يف صورة دول بسيطة أو 
ء لتنفيذية يف أدالسلطة الجأ اتالسياسي أن  التكوينفيها موحدة متجانسة، غري جمزأة داخليا وخارجيا، وال ينفي هذا 

طة ية أداء السلكيفبزي خاص المركوظيفتها اإلدارية إىل األسلوب املركزي أو األسلوب الالمركزي وملا كان األسلوب ال
دة يث يسود مبدأ وححبسيطة، لة الللدو  السياسيالتنفيذية لوظيفتها اإلدارية، فإنه ال يؤثر واحلالة هذه على التكوين 

 السيادة الداخلية.

ويلة جانب من ر لكل ديتقر  رة دول مركبة متكونة من عدد من الدويالتو يف حني هناك تركيب آخر للدول تظهر يف ص 
خلارجية النسبة للسيادة �ت، أما دويالخلية تشاركها الدولة االحتادية املركبة من جمموع سكان أقاليم هذه الالسيادة الدا

ة، مما الدولة االحتاديويالت و  الدفهي مقررة للدولة االحتادية دون الدويالت. وهكذا تكون السيادة الداخلية موزعة بني
لتشريعية يكون لسلطة اال اجمالحتادية وبني سلطات الدويالت، ففي يستوجب االزدواج بني السلطات العامة للدولة ا

ص �لتشريع يف املسائل العامة ن خاص بكل إىل وجود برملا إلضافة، . �هناك الربملان االحتادي ®بعا للدولة االحتادية خيت
ما  هذا التشريع مع دم تعارضععاة دويلة من الدويالت يتوىل سلطة التشريع املتعلق بشؤون هذه الوالية فقط، شريطة مرا
ص به الربملان االحتادي، نفس احلكم ينطبق على كل من السلطة التنفيذية والقضائ   ية.خيت

ل تتميز هذه الدو  وحدة إذيها مفوعليه فإن الالمركزية السياسية ال وجود هلا يف الدول البسيطة حيث تكون السيادة  
يظهر  ادا مركز
، حيثحدة احتاملت فيذية وقضائية، خبالف الدول املركبة أوبوحدة سلطاZا العامة من سلطة تشريعية وتن

 دول.فيها نظام الالمركزية السياسية نظرا لوجود نظام ازدواج السلطات العامة يف هذه ال
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 كل دويلة جزء منله يكون قتضاهة نظام سياسي يتعلق بنظام احلکم يف الو مبجيةوسبب ذلك أن نظام الالمركزية السياس
ظائف ياسية توزيع الو زية السلالمركاآخر يكون من مقتضى نظام  مبعىنالسيادة الدا" خلية إىل جانب الدولة االحتادية، و 

 االحتادية من nحية والدويالت من nحية أخرى. الدولة.السياسية يف الدولة بني 

عات القانون من موضو ندر ضيملا كان نظام الالمركزية السياسية نظام سياسي خاص بنظام احلكم يف الدولة لكونه و 
 ضمنالطرح يندرج  هو {ذاو دارية الالمركزية اإلدارية نظام إداري يعمل على توزيع الوظيفة اإل ربتعامبين، الدستوري

  موضوعات القانون اإلداري.

  اإلدارية وعدم الرتكيز`نيا: الالمركزية 

اليت يقوم  ملفهوم والعناصرن حيث امكزية يعترب عدم الرتكيز صورة من صور املركزية اإلدارية، واليت بدورها ختتلف عن الالمر 
  عليها كل حتها.

صرفات اليف نطاق عدم الرتكيز اإلداري ميكن ملمثل ا املركزية،  لطةلرجوع إىل الساية دون إلدار سلطة املركزية القيام ببعض الت
ت استقالل اهليئا لى خالفعكزي، إال أن هذا االستقالل يباشر يف حدود السلطة الرÇسية اليت يتميز {ا النظام املر 

   .اريةاإلدالالمركزية حيث يعد االستقالل أحد األركان اليت يستند إليها نظام الالمركزية 

صرفات يف نظام الرتكب فتتخذ التصرفات القانونية اإلدارية مبوج يز اإلداري �سم الدولة، بينما يتم إجراء مثل هذه الت
  .1نطاق الالمركزية اإلدارية اإلقليمية �سم وحلساب اهليئات : اإلقليمية بصورة مستقلة عن السلطة املركزية"

  الالمركزية اإلدارية قييمالفرع الثالث: ت

   نقطتني.يفالعيوب زا
 و هذا القرع إبراز هذه امللالمركزية اإلدارية مزا
 كما هلا عيوب، سنحاول من خالل 

  أوال: مزا  الالمركزية اإلدارية

ومل يعد  املرافق العامة ت وتعددتتؤدي الالمركزية اإلدارية إىل ختفيف احلسابعن احلكومة املركزية، سيما بعد أن تنوع – 1
ص السلطة املركزية لوحدها مبهمة اإلشراف عليها،  يفة سمح بتوزيع الوظركزية يالالم ومن مث فإن نظاممن املمكن أن ختت

زية دون املساس ة املركحلكوماإلدارية على هيئات مستقلة حملية كانت أو مرفقية مما يساهم يف ختفيف العبء على ا
  ة.زيهليئات الالمركاية على إلدار ا�ملصلحة العامة ما دامت احلكومة املركزية هلا حق االحتفاظ �لرقابة أو الوصاية 
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صلة املباشرة اليت تربط املرافق واهليئة الالمركزية اليت  -2 الالمركزية اإلدارية حتقق السري احلسن للمرافق العامة، نظرا لل
  تديرها واليت تسهر على ضمان جناح إدارة هذه املرفق.

صر على الالمركزية احمللية دون املرفقية، وإال فيا املغزى من  -3  الدميقراطية تقتضي ضرورة وجود نظام الالمركزية الذي يقت
وجود دميقراطية سياسية دون دميقراطية حملية يكون الغرض منها إعطاء املواطن حق املشاركة يف إدارة شؤونه احمللية بواسطة 

  .املنتخبةا$الس 

تطيع القول أن هلذا النظام فوائد مجة ال ميكن إنكارها لكونه خيلق يف املواطن القدرة على اختيار الناخب لذلك نس 
  األفضل الذي ميثله ويسهر على تسيري اإلدارة احمللية.

ناية  يؤدي إىل جتسيد العدالة يف توزيع الضرائب ألنه يف ظل املركزية ا$ردة حتظى مرافق العاصمة واملدن الكربى بع -4
صيبه من الضرائب  صغرية، أما يف ظل الالمركزية اإلدارية سيحظى كل إقليم أو وحدة حملية بت كربى على حساب املدن ال

  إلدارة مرافقه احمللية، كما ستحظى اهليئات العامة املرفقية �حتياجاZا املالية. 

 : عيوب الالمركزية اإلدارية `نيا

  :يكزية اإلدارية، إال أن هلا خصوما þخذون عليها بعض :العيوب جند منها مايلرغم املزا
 اليت تتمتع {ا الالمر 

  مساسها �لوحدة اإلدارية للدولة، نظرا لتوزيع الوظيفة اإلدارية بني السلطة املركزية واهليئات الالمركزية. -1 

  اهليئات الالمركزية أقل خربة وأكثر إسرافا من السلطة املركزية. -2 

صاصات -3    تؤدي الالمركزية إىل التنابذ بني هيئاZا املختلفة، ال سيما إذا كانت متارس ذات االخت

  تؤدي �ألفراد إىل أن يقّدموا مصاحلهم احمللية على املصلحة العامة.  - 4

صعب على اإلسراف  تنقى هذه االنتقادات أقل ما يقال عنها أ�ا االنتقادات يف الواقع مبالغ فيها إىل حد كبري فهي ت
  يف تطبيق الالمركزية اإلدارية ليس إأل. 

صر  إذ أن الالمركزية اإلدارية ال تتناول جيع مرافق الدولة وجل أوجه النشاط اإلداري فيها، بل كما أسلفنا الذكر تقت
الالمركزية اإلدارية  على املصاحل احمللية (الالمركزية املصلحية)، و�لتايل ال يوجد أي كأس وحدة الدولة اإلدارية، كما أن

ال تقوى وال تقوم إال �الستناد إىل املركزية التالية وحتت رقابتها ومن مث يقع على عاتق احلكومة على تقدمي يد العون 
انتهاء من مظاهر ذلك تعيني بعض األعضاء يف ا$الس املنتخبة ليساعدوا األعضاء  2للهيئات الالمركزية ألداء 

 تقدمي املساعدات الفنية واملالية للهيئات الالمركزية إذا كانت يف حاجة إىل ذلك.مع  خبربZماملنتخبني 
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  املبحث الثالث: التنظيم اإلداري يف اجلزائر

عاجلة التنظيم م، و عليه حناول مركزيةالدارة اجلزائر دولة كغريها من دول العامل، ينقسم تنظيمها اإلداري إىل إدارة مركزية وإ 
زية اإلدارية املرك طرق إىلول نتاإلداري اجلزائري من خالل هذا املبحث �لتطرق إىل مطلبني أساسيني، يف املطلب األ

 اين نعرج إىل دراسة اإلدارة الالمركزية أو احمللية.اجلزائرية، أما يف املطلب الث

  املطلب األول: اإلدارة املركزية اجلزائرية

  تتشكل اإلدارة املركزية من مؤسسات إدارية أساسية وهي: 

 لدراسة من خاللاوهلا �ف نتنرÇسة الدولة، احلكومة، املؤسسات الوطنية االستشارية، هذه املؤسسات اإلدارية سو  
  التالية.الفروع 

  الفرع األول: ر�سة الدولة 

 يفاملؤرخ  1 32-94تقوم رÇسة اجلمهورية على جمموعة من اهليئات حددها املرسوم الرÇسي رقم  
 من خالل دراسة ، ستتطرقتلفة)تتمثل يف األجهزة واهلياكل الداخلية (كاألمانة العامة، املدير
ت املخ29/05/1995

صب أال صب رئيس اجلمهورية وذلك عن طريق حتديد شروط ت هذا املطلب إىل أهم من صب و ويل اوهو من كذا ملن
  للرئيس يف ا$ال اإلداري. لالصالحيات والسلطات املخ

  األول: شروط تويل املنصب

ص لتويل 1996تطرق دستور  ما وضح نصب، ك. هذا امل املعدل واملتمم إىل حتديد الشروط الواجب توافرها يف الشخ
(يتخب رئيس اجلمهورية عن . مته على أن: ( 71أيضا اإلجراءات الالزمة لالستقالة من املنصب، حيث نصت املادة 

ملعري صوات الناخبني األقة من ة الطاب �حلصول على األغلبيطريق االقرتاع العام املباشر والسري، يتم الفوز يف االنتخ
  الرÇسية)). لالنتخا�تعتها. وحيدد القانون . الكيفيات األخرى 

ص املواد   حيث  1املتعلق بنظام : االنتخا�ت" 0 1/  1 2من القانون العضوي رقم  145إىل  132يكمل هذا الن
صيب املادة    لي: ((جيري انتخاب رئيسمن هذا القانون على ما ي 134تن
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، وإذا مل يتحصل املرتشح على 1اجلمهورية �القرتاع على اسم واحد يف دورين �ألغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها)) "
ص املادة   135األغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها يف الدور األول ينظم الدور الثاين حسب ما تؤكده الفقرة األوىل ن

ص املادة   2القانون وهذا بعد توافر مجلة من الشروط املوضوعية والشكلية"من نفس  من  73كما هي حمددة مبوجب ن
  الدستور، تتمثل الشروط املوضوعية فيما يلي:

   سية أخرى.ائرية األصلية غري مكتسبة نظرا ألمهية املنصب دون أن يكون متمتعا جبناجلنسية اجلز -1 

ص املادة  لدولةاإلسالم �عتبار أن ا -2   من الدستور. 2دينها اإلسالم كما هو وارد يف ن

  خاب.سنة كاملة يوم االنت 40لتويل املنصب أن يكون املرتشح ال يقل سنه عن  السن. يشرتط -3 

ن ل يف التايل: آكلية تتمثتعا �حلقوق الوطنية سواء كانت حقوق مدنية أو سياسية. أما الشروط الشأن يكون متم -4 
صريح ص ستوريالرتشح لد
جللس الدستوري �الضافة الل تکوين ملف يودعلدی ا$لس الد يقومبت املادة  حسب ن

  من نظام االنتخا�ت على أن يكون امللف يتضمن جمموعة من اإلثبا®ت هي: 157

  ثبات اجلنسية اجلزائرية لزوجه سواء كانت أصلية أو مكتسبة. إ - 

ضة أبويه أو عدم مناه 1942واء �ملشاركة إذا كان مولودا قبل جويلية س 1954إثبات وضعيته جتاه ثورة أول نوفمرب  -
  .1942للثورة التحريرية إذا كان مولودا بعد جويلية 

صريح العلين مبمتلكاته العقارية واملنقولة داخل الوطن وخارجه.ا -    لت

ص املادةتتخا�ت، حيث قانون االن ألحكامعم الرتشح بقائمة تتضمن عدد معني من التوقيعات طبقا د -  على  159 ن
طين أو جملس شعيب الو ة أو ا$لس التوقيع لألعضاء �$الس الشعبية البلدية أو الوالئي 600ضرورة تقدمي قائمة تتضمن 

  ت.ن نصف الوال
ألف توقيع من الناخبني ويشرتط أن تكون موزعة على أكثر م 75األمة أو قائمة تتضمن 

ملهمة لة أو الوفاة أو �نتهاء مدة ااملتمثلة يف حا 88هورية حسب احلاالت احملددة مبوجب املادة تنتهي مهام رئيس اجلم 
  تني: الرÇسية (مخس سنوات) مع عدم جتديد االنتخاب أو �الستقالة هذه األخرية تتخذ صور 

  

  

                                                           
صيغة حىت ن1 ص الدة حيتاج إىل إعادة ال صيغة اليت نراها تفي �لغرض رى أن ن صيغة اليت ورد هاتفيد أن االنتخاب يكون يف دورين، وعليه فال يستقيم الفهم ألن ال

 هي كالتايل: ((جيري انتخاب رئيس اجلمهورية �القرتاع على اسم واحد يف دورة أو

 دورتني �ألغلبية املطلقة لألصوات املعري عنها)).
  87 ںص۔مرجع سابق  ۔د / حممد صغريبعلی2
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  أ/ االستقالة احلكمية الوجوبية (بقوة القانون)

الة  الذي ينتج عنه استحيتمثل يف واقعة املرض اخلطري empêchementتستند االستقالة احلكمية إىل حصول مانع  
يوما جترى  60ئيس جملس األمة ملدة يوما، يتوىل يف هذه احلالة املهمة ر  45قيام رئيس اجلمهورية مبهامه ملدة تزيد عن 

  خالهلا انتخا�ت رÇسية.

وجب اقرتاح مقدم مب:  Vacance définitiveتتمثل يف إعالن حالة الشغور النهائي  أما من حيث اإلجراءات 
�إلمجاع من ا$لس الدستوري إىل الربملان الذي جيتمع بغرفتيه إلثبات " حالة الشm عضاء. أ 2/3لثي أعضائه ثغلبية غور

  ب/ االستقالة اإلدارية

صفة إراد   :واعد هي، بق ية، على أن تتقيد هذه االستقالةيكون لرئيس اجلمهورية حق تقدمي استقالة ب

  صيا.) من حيث السبب ميكن لرئيس اجلمهورية أن يقدم استقالته ألي سبب يراه ويقدره شخ1 

  شهادة الشغور.هليبلغ بغرفتيب) من حيث اإلجراء جيتمع ا$لس الدستوري ويثبت حالة الشغور مث جيتمع الربملان 2 

يوم على األكثر لغاية تنظيم انتخا�ت رÇسية ويف حالة ما  60ورية رئيس جملس األمة ملدة ) يتوىل مهام رئيس اجلمه3 
صب رئيس اجلمهورية بشغور منصب رئيس . ."جملس األمة يتوىل رÇسة الدولة رئيس ا$لس الدستوري  إذا اقرتن شغور من

  1وفق الشروط السابقة

  `نيًا: سلطات وصالحيات الرئيس 

صاصات إدارية واسعة تبعا للمركز الذي يتمتع به �عتباره قائ  نفيذية، ويشكل لطة التد السيتمتع بصالحيات واخت
 مدنيني  موظفنيتعيني السلطة السامية لإلدارة، حبيث تكمن صالحياته أساسا يف ممارسة أسلطة التنظيمية من

  والعسكريني وضمان أمن الدولة. 

  التنظيمية أ/ السلطة 

. العصر مقتضياتو ماشى ه السلطة للوجود بعد احلرب العاملية الثانية، حيث مت وضع دساتري جديدة تتذه تظهر 
ص تتضمن مبادى وأسس نظام احلكم مقيدة بذلك من سلطة الربملان املطلقة عن طريق حتديد ى سبيل عل اصاتهاخت

 لسلطة التنظيميةتسمية اليه بح عاصطلي ذال احلصر، ®ركة ما خيرج عن ذلك من اختصاص للسلطة التنفيذية وهو ا$ال
واليت  ربملانللدستور
سندةاملالت غري $اتالث ا اجلزائرتنظيملىفيو تمبفهومه الضيق الذي يعين أن السلطة التنفيذية هي اليت ت

  عامة وجمردة على شكل مراسيم وقرارات إدارية. تكونتظهر فيها بعد يف شكل قواعد 
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صاص املشرع فيعود لرئيس اجلمهورية وجمال تنفيذ القوانني يعود لرئيس  والسلطة التنظيمية تشمل ا$ال الذي خيرج عن اخت
  احلكومة. 

وتقتضى السلطة التنظيمية اختاذ اإلجراءات التنفيذية تكون إلزامية �لنسبة لإلدارة وللمواطنني بدو امليداnلتنظيمی واضحا 
داخل قيکلمکان عن طريق القرارات التنظيمية لتنظيم خمتلف املرافق العامة وهذه القرارات التنظيمية جدا يسمحللرئيس �لت

  تظهر يف شكل مراسيم رÇسية تتخذ يف جملس الوزراء وتنشر يف اجلريدة الرمسية بعد توقيع رئيس الدولة عليها.

  ب / سلطة تعيني املوظفني واملدنني والعسكريني 

ص املادة   صاص، غري أن رئيس اجلمهورية ال ينفرد لوحده مبهمة التعيني والعزل، حبيث  78تن من الدستور على هذا االخت
ميكن أن يضطلع رئيس احلكومة بسلطة التعيني أيضا، نظرا للثنائية اليت أصبحت تتميز {ا السلطة التنفيذية يف مستواها 

  ة ورئيس احلكومة.األعلى إذ يتقامسها كل من رئيس اجلمهوري

والطائفة التييعيينهارئيس احلكومة أصدر رئيس اجلمهورية مرسوما  اجلمهوريةوللتمييزبني طائفة املوظفينالذينيعی �م رئيس
  املتضمن التعيني يف الوظائف املدنية والعسكرية للدولة. 1989 /04 /10املؤرخ يف  44 /89رÇسيا رقم 

  الدولة ج/ امن 

على جتسيد أمن الدولة وضمانه يف شكل مظهر إداري من بني هذه املظاهر جند حالة التهديد ضد يسهر رئيس الدولة 
صعيد اإلداري حسب مواد الدستور من  واليت تتمثل  96إىل  91آمن الدولة، مما يسمح له �ختاذ كل إجراء مفيد على ال

  .يف حالة الطوارى، حالة احلصار، احلالة االستثنائية وكذلك حالة احلرب

 الوزير األول (رئيس احلكومة)الفرع الثاين : 

كما سبق وأن ذكرn، تقوم اهليئة التنفيذية إىل جانب رئيس اجلمهورية رئيس للحكومة يتوىل مسهامهويست مدها من 
ص  الدستور لکونه منصب مکرسی مبوجب دستور، يعملعليتنفيذسياسة احلكومة هلذا ميلك العديد من الصالحيات اليت ن

صادق عليه ا$لس الشعيب الوطين،  83الدستور منها املادة عليها  اليت ختول . له صالحية تنفيذ وتنسيق العمل الذي ي
صالحيات التنفيذية ووظائف إدارة  .املصاحل العمومية �إلضافة إىل القيام مبهمة التعيني يف الوظائف العليا املدنية وكذا ال  
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 أوال: التعيني يف الوظائف العليا املدنية 

صل عليا حدستور
 حبق تعني طائفة من موظفي الدولة تتضمن فئة الوظائف ال رئيساحلكومةيتمتع  من  85ملادة اسب ت
ر، على أن يتم التعيني مبوجب من الدستو  77-78الدستور بعد موافقة رئيس اجلمهورية دون املساس mحكام املادتني 

  فيذي صادر عن رئيس احلكومة.مرسوم تن

ة`نيا : الصالحيات التنفيذي  

صالحيات التنفيذية العمل على تنفيذ القوانني والتنظيما  نفيذيةاملراسيم الت ىل.والتوقيع ع -تقتضي من رئيس احلكومة ال

صادرة عن الربملان وكذا امل صادر  راسيمففي جمال تنفيذ القوانني والتنظيمات ينفذ القوانني ال ورية يتم عن رئيس اجلمه ةال
ص املادة  مل على توقيع املراسيم من الدستور يع 85التنفيذ مبوجب مرسوم تنفيذي يوقعه رئيس احلكومة حيث تن

م موظفي يني وعزل من مهااصة بتعم اخلالتنفيذية، سواء تعلق األمر �ملراسيم اليت تعمل على تنفيذ القوانني، أو املراسي
  ت.لوال
ايت تنظم املصاحل املركزية للوزارات واملصاحل اإلدارية يف الدولة، أو املراسيم ال

  `لثا: وظائف إدارة املصاحل العمومية

يف إطار املهام اليت ميارسها يف جمال تسيري الشؤون العمومية، ميتع رئيس احلكومة بنوعني من الصالحيات تتمثل يف تسيري 
الصالحيات بني أعضاء احلكومة، عن طريق تنظيم املصاحل املركزية للوزارات  مصاحل اإلدارة العمومية وتنظيمها، وكذا توزيع

صاحل، �إلضافة  ومصاحل رÇسة احلكومة واملصاحل اإلدارية الوالئية، �إلضافة إىل مهمة التعيني يف الوظائف العليا هلذه امل
صاصات بني أعضاء احلكومة ما عدا وزارة الدفاع الوطين والش ؤون ." اخلارجية اللتان ختضعان لرئيس إىل توزيع االخت

 1اجلمهورية

  الفرع الثالث: املؤسسات الوطنية االستشارية 

 خمتلف يفومة) اليت تعمل  واحلكيفورية تعد املؤسسات الوطنية االستشارية، خلية من خال
 اإلدارة املركزية (كرÇسة اجلمه
صعيد االجتماعي،  صادي أو الثقايفامليادين وا$االت سواء كانت على ال  نية عليا مادامتيئات وطه، وهى أو نة االقت

  من بني هذه اهليئات جند:ما سبق الذكر.ك  -®بعة لإلدارة املركزية 

من الدستور ) 171ا$لس اإلسالمي األعلى (م  -  

  ر)من الدستو  173ا$لس األعلى لألمن (م  -

  ) 256 – 95م رÇسي رقم ا$لس األعلى للشباب (مرسو  -
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  )101 -  96وم رÇسي رقم ا$لس األعلى للرتبية (مرس -

صادي واالجتماعي (مرسوم رÇسي رقم ا - لى للمرأة (املرسوم ا$لس األع -) .  225 - 9 3$لس الوطين االقت
  )98 – 9 7التنفيذي رقم 

ن م، ولعلل الغاية ستقاللنذ االمهذه املؤسسات تنوعت وتعددت وتكيفت تبعًا للتطورات السياسية اليت عرفتها اجلزائر 
ظام الشورى يف نابق مع ا يتطمإنشاء وخلق مثل هذه املؤسسات، هي ترشيد العمل اإلداري وتوجيهه وكذا تقوميه، هذا 
  لتالية:صور ااإلسالم، إذ يتمخض العامل الناتج عن هذه اهليئات يف شكل استشارة قد تتخذ إحدى ال

  االستشارة اإلجبارية:

ص قانوين يلزم اإلدارة قبل اختاذ القرار اللجوء إىل طلب االستشارة إذ تعد إجراءا جوهر
 يف ففي هذه احلالة  يكون هناك ن
، ولكن بعد إطالع اإلدارة على االستشارة املقدمة من اهليئة املعنية يكون هلا أحلق يف األخذ {ا أو 1إنشاء القرار"

  خمالفتها.

  االستشارة االختيارية:

ص قانوين يلزم اإلدارة، حبيث يكون يتخذ هذا النوع  ىل يار يف اللجوء إحق اخل إلدارةلمن االستشارة يف حالة انعدام ن
  طلب االستشارة.

  االستشارة املتبوعة qلرأي الواجب إتباعه:

رة اي مطابقا لالستشاإلدار  لقراراتكون اإلدارة أمام هذه احلالة ملزمة بطلب االستشارة مع تنفيذها، أي جيب أن يكون 
صادرة عن اهليئة االستشارية وإال كان القرار اإلداري �طال عادة ما ىل إستشارات موجهة هذه اال تكون املقدمة أو ال

  الوزارات، حىت تكون القرارات اإلدارية سليمة مطابقة للواقع املعاش.

  سنعمل على تسليط الضوء على هيئتني استشاريتني �عتبارمها أهم اهليئات مها:

صادي واالجتماعي ا$لس -   الوطين االقت

  جملس الدولة -

 

 

                                                           
صفقات العمومية املعدل  2010 /10 /07املؤرخ يف  236 /10وما بعدها من املرسوم الرÇسي رقم  02/  0 6" مثال على ذلك املادة 1 يتضمن تنظيم ال

صادرة بتاريخ    58، العدد 2010 /10 /07واملتمم. اجلريدة الرمسية ال
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  أوال: ا®لس الوطين االقتصادي واالجتماعي

وهذا  1968/10/16املؤرخ يف  610 -6 8مبوجب مرسوم رقم  1968مت إنشاؤه مباشرة بعد االستقالل سنة  
آنذاك وملا تغري هذا النهج السياسي  لتنفيذ ودعم سياسة احلكومة يف ظل االختيار االشرتاكي الذي تبنته الدولة اجلزائرية

املنطلق �نشاء ا$لس الوطين  1993 /10/05املؤرخ يف  225 /93صدر مرسوم رÇسي رقم  1989مبوجب دستور 
صادي واالجتماعي يتكون من  ميثلون املؤسسات العامة واخلاصة من  /50عضو موزعني كالتايل منهم  180االقت

صادية واالجتماع ية والثقافية أما النصف اآلخر من األعضا ميثلون اإلدارة العامة املركزية واحمللية وكذا القطاعات االقت
سنوات  3الشخصيات املؤهلني خبرباZم يتم تعيينهم من طرف رئيس اجلمهورية �إلضافة إىل طريقة االنتخاب ذلك ملدة 

أن الرئيس على سبيل املثال يتم انتخابه من قابلة للتجديد كما ميكن تعليق العضوية mغلبية أعضاء مكتب ا$لس إذ 
  طرف أعضاء ا$لس �ألغلبية املطلقة ويتم تقليده مبوجب مرسوم رÇسي.

صت املادة   من املرسوم mن ا$لس جهاز أستشاري للحوار  2إذ حدد املرسوم اإلطار العام لصالحيات ا$لس حينها ن
صادية واالجتماعية والثقافية.   والتشاور يف امليادين االقت

صادرة عن هذه   األخرية تستند إىل ومن مث جتد عمله يقتصر على تقدمي املشورة إىل اإلدارة املركزية حىت تكون القرارات ال
  دراسات وتوصيات لكن هذه االستشارات تبقى تفتقر إ القوة اإللزامية.

 `نيا : جملس الدولة 

للتحول من نظام قضاء موحد عرجانمالذي يعترب  1996من دستور  152لقد نشأ هذا ا$لس بناء على أحكام املادة 
صاصه يف ا$ال االستشاري، حيث يديل  إىل نظام قضائي مزدوج إذ يعد أعلى حمكمة إدارية يف اجلزائر �إلضافة إىل اخت
برأيه حول مشاريع القوانني وتعد هذه االستشارة استشارة إلزامية وال متتد إىل مشاريع املراسيم الرÇسية أو املراسيم التنفيذية 

  الف الدور االستشاري لكل من جملس الدولة الفرنسي واملصري. خب

فبعد مصادقة احلكومة على مشروع القانون خيطر األمني العام للحكومة جملس الدولةمبوجب إرسالية مرفقة بكل الو½ئق 
ل املشروع إىل وجب أمر صادر عنه ويف احلالة االستعجالية حييمبمث يقومرئيس الدولة بتعيني مقرر من بني مستشاري، 

 /08/29املؤرخ يف  26 1 /98رئيس اللجنة الدائمة اليت يف تتشكل هلذا الغرض هذا ما تضمنه املرسوم التنفيذي رقم 
  الذي حيدد أشكال واإلجراءات يف ا$ال االستشاري $لس الدولة. 1948

 

 

 



81 

 

و رأي غري ملزم ورية وها ضر اليت يراه يف النهاية يتقدم جملس الدولة برأي حول مشروع القانون ويقرتح التعديالت
 .كومةللحكومة، غري أنه مادام هذا الرأي صادرا عن هيئة متخصصة فله وقعه و�ثريه على احل

  املطلب الثاين: اإلدارة الالمركزية اجلزائرية 

ص املادة  ص على أن اجلماعات اإلقليمية  15لقد كان قوام ومنشأ اإلدارة احمللية أو اإلقليمية دستور
 حسب ن مته اليت تن
 تناوهلمانسللدولة هي البلدية والوالية، ومن مث نستنتج �ن اإلدارة احمللية تقوم على وحدتني إداريتني مها البلدية والوالية 

  .1ليني "تبعا من خالل الفرعني التا

  الفرع األول: البلدية

صر نحىت ال نغوص يف الدراسة التارخيية للتنظيم البلدي يف اجلزائر منذ االستقالل سوف  ي ة التنظيم البلدلى دراسعقت
  املتعلق �لبلدية. 2011 /06 /22املؤرخ يف  10/  1 1املكرس مبوجب القانون رقم 

  لىعقانون، حيث تقضي: (( تتوفر البلدية من ال 15للبلدية هيئات وهياكل حددZم املادة 

  الشعيب البلدي ا$لسهيئة مداولة:  -

  لس الشعيب البلديهيئة تنفيذية يرأسها رئيس ا$ -

 - إدارة ينشطها األمني العام للبلدية حتت سلطة رئيس ا$لس الشعيب البلدي ..........))

 ليةط التاتناول هذه اهليئات من خالل النقاوعليه فإن دراسة النظام القانوين للبلدية تتطلب 

  أوال: هيئة املداولة

تتمثل هيئة املداولة يف ا$لس الشعيب البلدي، يتكون هذا األخري من أعضاء خيضع تعدادهم حسب تغري عدد السكان 
  .2"، على أن يكون العضو املنتخب يتمتع �لشروط القانونية "

صاصه املتعلقة مبيشكل ا$لس من بني أعضائه جلان    :ا يليدائمة للمسائل التابعة $ال اخت

صاد واملالية واالستثمار. -   االقت

صحة والنظافة ومحاية البيئة. -   ال

صناعات التقليدية. Zيئة اإلقليم والتعمري -   والسياحة وال

صيد البحري. -  الري والفالحة وال
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  الر
ضية والشباب.و الشؤون االجتماعية والثقافية  -

، كما ميكن للمجلس أن يشكل من بني أعضائه جلنة خاصة لدراسة 1تعداد اللجان خيضع للكثافة السكانية للبلد
ت
صاصه كما هو مبني يف القانون   ، على أن تنتخب كل جلنة رئيسا من بني أعضائها.2موضوع حمدد يدخل يف جمال اخت

ري عادية كلما غ دورة يف، أو م �عداد نظامه الداخليجيتمع ا$لس يف دورة عادية كل شهرين، يف أول دورة له يقو 
من الوايل، كما ميكن أن  من أعضائه أو بطلب 3/2اقتضت شؤون البلدية ذلك سواء بطلب من رئيسه أو بعد موافقة 

بذلك  أن خيطر الوايل ربى علىرثة كجيتمع ا$لس بقوة القانون يف حالة الظروف االستثنائية املرتبطة خبطر وشيك أو كا
  فورا.

 هذه مقر البلدية، يف خول إىلن الدتعقد دورات ا$لس الشعيب البلدي مبقر البلدية ما مل تكن هناك قوة قاهرة حتول دو 
يف هذه  ن انعقاد الدورةعني مكاأن ي احلالة ميكن أن جيتمع يف مكان آخر من إقليم البلدية، أو خارج إقليم البلدية، على

  د استشارة رئيس ا$لس الشعيب البلدي.احلالة من قبل الوايل بع

ص سري ا$لس، حيدد رئيس ا$لس الشعيب البلدي ®ريخ وجدول أعمال دورات ا$لس �لتشاور مع اهليئة  أما فيما خي
إىل األعضاء مرفوقة مبشروع جدول األعمال إىل مقر سكناهم، بعد أن تدون  االستدعاءاتالتنفيذية، لتوجه بعدها 

أ
م على األقل من ®ريخ افتتاح الدورة مقابل وصل استالم، ويف حالة  10ت البلدية، وذلك قبل بسجل مداوال
  .3االستعجال ميكن ختفيض هذا األجل على أن ال يقل عن يوم واحد

 دعاء$لس بعد االستاجيتمع  ذا ملهذا وال تصبح اجتماعات ا$لس إال حبضور األغلبية املطلقة ألعضائه املمارسني، وإ
صاب القانوين يتم استدعاء ا$لس للمرة الثانية ويف هذه احل مهما   ماع ا$لس صحيحكون اجتيالة األول لعدم اكتمال الن

  كان عدد األعضاء احلاضرين.

، يضمن األمني العام أمانة اجللسة حتت إشراف رئيس 5تكون سرية تاستثناءا4تكون جلسات ا$لس علنية كأصل
  ا$لس الشعيب البلدي.

  

 

                                                           
  املتعلق �لبلدية 10/  1 1من القانون رقم  31املادة 1

  من القانون السابق 34، 3 3املادة 2
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 46غري أن هذه اهليئة ختضع لرقابة وصائية اليت تتعلق حبل وجتديد ا$لس الشعيب البلدي كما هو مبني حسب املواد من 
، ويكون 1، حبيث حيل ا$لس إذا حتققت حالة من حاالت احلل احملددة قانوn  10/  11من قانون البلدية رقم  51إىل 

أ
م اليت تلي حل  10من وزير الداخلية. يف هذه احلالة يعني الوايل خالل  مبوجب مرسوم رÇسي يتخذ بناء على تقرير
صرفا ومساعدين عند االقتضاء توكل هلم مهمة تسيري شؤون البلدية، لتنتهي مهامهم بقوة القانون مبجرد  ا$لس مت

صيباجللساحلديد  .2تن

صاصه عن طريق  املداوالت الىت حترر إلزاما �للغة العربية يعمل ا$لس على معاجلة الشؤون اليت تدخل يف جمال أخت
صبح nفذة بقوة صاملختکمةوتسجل حسب ترتيبها الزمين يف سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيساحمل اقليميا، لت

  . بينما املداوالت اليت تتضمن:3القانون بعد واحد وعشرون يوما من ®ريخ إيداعها �لوالية "

  امليزانيات واحلسا�ت. -

  ۔باتوالوصا
قبول اهل ۔

  اتفاقيات التوؤمة. -

  تابعة للبلدية.التنازل عن األمالك العقارية ال -

صادقة عليها من قبل الوايل " يوما من ®ريخ إيداع املداولة، إذا  30خالل  4هذه املداوالت ال تكون nفذة إال بعد امل
صادق عليها تعترب nفذة بقوة القانون كما يشرتط يف املداوالت أن تكون مشروعة غري خمالفة للقانون  انتهى األجل ومل ي

  إذا ما كانت ضمن احلاالت التالية:

  نظيمات.ملداوالت اليت تكون خارقة ألحكام الدستور وغري مطابقة للقوانني والتا -" 

  اليت متس برموز الدولة وشعاراZا. -

  غري احملررة �للغة العربية. -

  5املداولة الىت تتعلق مبصلحة شخصية ألحد األعضاء يثبت حضوره فيها -

                                                           
  القانون السابق من 46املادة 1
  من القانون السابق 48املادة 2

  عن قانون البلدية 56أملادة 3
صرف مباشر يف قطعة أرض  ((املصادقةأين أقر جملس الدولة مبدأ مفاده:  2002/06 /24املؤرخ يف  8 105أنظر القرار الرقم 4 على مداولة البلدية املتعلقة بت

صاص رئيس الدائرة ))، جملة جملس الدولة، ا صاص الوايل وليس من اخت لسنة  02لعدد حىت وإن كان األمر على سبيل التعويض عن قطعة أرض من اخت
  37، ص 2002

  201، ص 1994لسنة  2، ا$لة القضائية العدد 1993 /10/  24املؤرخ يف  89903القرار رقم 5
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 `نيا: اهليئة التنفيذية

  املنصب. ى هذاكيز علة الرت ألوىل رÇسة اهليئة التنفيذية رئيس ا$لس البلدي حناول من خالل دراسة هذه النقط

صدر القائمة اليت حتصلت على أغلبية أصوات الناخبني، ويف حا صب من ت وات يعلن رئيسا دي األصلة عاكيث يتوىل املن
صيب رئيس ا$لس أن الوايل، كما يعلن عنه صاق مبقوم عن طللعم املرشح األصغر سنا، ليحول بعدها حمضر تن ر ريق اإلل

يوما على األكثر اليت تلي إعالن  15لمة علنية يرأسها الوايل أو ممثله خالل البلدية وامللحقات اإلدارية وينصب يف ك
  نتائج االنتخا�ت.

، ميارس توعني أن الصالحيات، 1يساعده على أداء مهامه نواب خيتلف عددهم �ختالف نسبة سكان البلدية
صفته ممثال للبلدية وصالحيات تعكس صفته كممثل للدولة.   صالحيات ب

  رئيس ا®لس الشعيب البلدي بصفته ممثال للبلدية:أ/ صالحيات 

  ة.ثل البلدية يف مجيع املراسيم والتشريفات والتظاهرات الرمسية وأمام اجلهات القضائيمي -

  ل البلدية يف كل أعمال احلياة املدنية واإلدارية حسب ما هو حمدد قانوn.ميث -

  له مشروع جدول أعمال الدورات. عيه ويعدوله أن يستد يرتأس ا$لس الشعيب البلدي، -

  تنفيذ املداوالت. -

صرف. -   تنفيذ امليزانية كما þمر �ل

  احملافظة على أمالك البلدية. -

  ب/ صالحيات رئيس ا®لس الشعيب البلدي بصفته ممثال للدولة:

  ل الدولة عليمستو
لبلديةميث

  له صفة ضابط احلالة املدنية. -

  نظافة.نظام العام والسكينة والالسهر على احملافظة على ال -

  السهر على محاية األشخاص واملمتلكات. -

صفة ضابط الشرطة القضائية. -   يتمتع ب

  السهر على محاية الرتاث. -

                                                           
  املتعلق �لبلدية 10 /11من القانون رقم  69املادة 1
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 : إدارة البلديةا`لث

ا$لس اإلدارة حتت سلطة رئيس  ، توضع10/11تعد البلدية هيكال إدارً
 استحدثه قانون البلدية الساري املفعول رقم 
صاصات املسندة إليها مب   من القانون. 126ملادة وجب االشعيب البلدي، ينشطها األمني العام للبلدية ومتارس االخت

  الفرع الثاين: الوالية

الوالية مجاعة عمومية إقليمية تتمتع �لشخصية املعنوية، وهي أيضا دائرة إدارية غري مركزية للدولة تعمل على تنفيذ 
مية التضامنية والتشاورية بني اجلماعات اإلقليمية والدولة تنشأ مبوجب قانون، وهي اليوم خاضعة السياسات العمو 

  21/04/20121املتعلق �لوالية املؤرخ يف  07 /12ألحكام القانون رقم 

ص املادة    :2، وذمة مالية مستقلة وتتكون من هيئتني مهما09تتمتع الوالية �سم وإقليم ومقر رئيسي، حسب ن

  أ$لس الشعيب الوالئي. -

  الوالی.۔

  ها®ن اهليئتان سنتناوهلما �لدراسة من خالل النقطتني التاليتني:

  أوال: ا®لس الشعيب الوالئي

س سنوات، يتغري عدد هؤالء حسب تغري عدد سكان الوالية الناتج عن مخينتخب أعضاء ا$لس الشعيب الوالئي ملدة 
وبعد االنتهاء من نتائج الفرز جيتمع ا$لس الشعيب الوالئي حتت رÇسة املنتخب ، 3عملية اإلحصاء الوطين للسكان 

صيب رئيسه خالل  صد انتخاب وتن أ
م اليت تليي إعالن نتائج االنتخا�ت، هذا ويعترب ا$لس هيئة  0 8األكرب سنا، ق
  .4مداولة يف الوالية

الدورات وجو� خالل أشهر مارس يونيو، سبتمرب، ديسمرب إذ يعقد ا$لس أربع دورات عادية يف الستة، على أن تكون 
. كما ميكن للمجلس أن جيتمع يف دورة غري عادية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من 5ال ميكن مجعها

  الوايل، وجيتمع ا$لس كذلك بقوة القانون يف حالة كارثة طبيعية أو تكنولوجية.

85 
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لس الشعيب الوالئي مرفقة مبشروع جدول األعمال منرئيسه أو ممثله الذي يعني من إىل دورات ا$ االستدعاءاتترسل 
ضمن نواب الرئيس بعد أن تدون يف سجل مداوالت ا$لس الشعيب الوالئي وحيدد جدول أعمال الدورة و®ريخ انعقادها 

  1مبشاركة الوايل"

صاصه ال   مبا þيت:  املتعلقةسيما يشكل ا$لس الشعيب من بني أعضائه جلاn دائمة للمسائل التابعة $ال اخت

  الرتبية والتعليم العايل والتكوين  -

صاد واملالية  -   االقت

صحة والنظافة ومحاية البيئة  -   ال

صال وتكنولوجيا اإلعالم  -   االت

  والنقل  إلقليما Zيئة۔

  والسکنالتعمري ۔

صي -   د البحري والسياحة الري والفالحة والغا�ت وال

  جتماعية والثقافة والشؤون الدينية والوقف والر
ضة والشبابالشؤون اال -

  لتنمية احمللية، التجهيز واالستثمار والتشغيل ا - 

ق مداولة عن طري للجانا كما ميكنه كذلك تشكيل جلان خاصة لدراسة أية مسألة Zم الوالية، على أن تشكل هذه 
صادق عليها �ألغلبية املطلقة.   ي

صادي واجتماعي وثقايف وكذا صالحيات ا®لس ع مارية �لتعاون التذك ململعااإجناز : تتمثل يف صالحيات ذات طابع اقت
  ية إخل... قليم الوالازنة إلمة ومتو منسج البلد
ت، �إلضافة إىل ترقية االستثمار وتشجيع كل مبادرة ترمي  إىل حتقيق تنمية

  `نيا: الوايل 

 جتعل ت املخولة للوايللصالحيااىل : يعني الوايل مبوجب مرسوم رÇسي يتخذه رئيس اجلمهورية يف جملس الوزراء واستنادا إ
  منه ممثال للدولة ومن جهة أخرى ممثال للوالية.

  صالحيات الوايل qعتباره ممثال للدولة /1 

  عدا: ما الوالية.نشط وينسق ويراقب عمل ومصاحل الدولة املكلفة مبختلف قطاعات النشاط يف ي -أ 

                                                           
  من قانون الوالية 18، 17�إلضافة إىل اإلجراءات احملددة يف املواد  1
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 ميداnلرتبيةوالتکوينفيوالتنظيمالعمل الرتبوي

  الضرائبوحتصيلهاوعاء  ۔

  الرقابة املالية للنفقات العمومية -

  إدارة اجلمارك -

  مفتشية العمل -

  مفتشية الوظيف العمومي -

  اليت يتجاوز نشاطها �لنظر إىل طبيعتها أو خصوصيتها إقليم الواليةاملصاحل  -

  يسهر الوايل على محاية حقوق املواطنني وحر
Zم -ب 

  ميارس الرقابة الوصائية على البلد
ت -ت 

  ث ـ الوايل مسؤول على احملافظة على النظام العام واألمن والسكينة العمومية

  ل للواليةصالحيات الوايل qعتباره ممث /2

  يسهر الوايل على تنفيذ ونشر مداوالت ا$لس الشعيب الوالئي. -1

ميثل الوايل الوالية يف مجيع أعمال احلياة املدنية واإلدارية حسب األشكال احملددة قانوn، كما ميثل الوالية أمام  -2
  القضاء.

صرفها بعد مصادقة ا$لس عليها تساعد الوايل على أداء مهامه  -3 يعد الوايل مشروع امليزانية ويتوىل تنفيذها، كما þمر ب
تتمثل األجهزة التنفيذية يف تلك األجهزة اليت خولت صالحيات  استشاريإدارة مساعدة تتمثل يف أجهزة تنفيذية وأخرى 

صاحل اخلارجية   للدولة. إدارة الوالية وكذا امل

واليت تتكون من جملس الوالية،  1994/07/23املؤرخ يف  21 5 – 94إدارة الوالية: حددها املرسوم التنفيذي رقم  -
م الوايل املنتدب لألمن، األمانة العامة، الديوان، املفتشية العامة، مديرية. اإلدارة العامة مديرية اإلدارة احمللية، ومديرية التنظي

  العام، الدائرة.

ص املادة  - (يؤسس يف الوالية جملس والية جيمع  215– 94من املرسوم التنفيذي رقم  03املصاحل اخلارجية للدولة: تن
سميتها). تاکانتمحتت سلطة الوايل مسؤويل املصاحل اخلارجية للدولة املكلفني مبختلف قطاعات النشاط فيمستو
لواليةکيف

ارة اخلارجية هلا امتدادا على املستوى احمللي يف شكل مدير
ت، كما تعد هذه و عليه فان القطاعات الوزارية �ستثناء وز 
املصاحل اخلارجية ضمن أجهزة عدم الرتكيز، أل�ا ختضع مباشرة للدولة متارس صالحياZا على مستوى الوال
ت تعمل 
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ا ميكن أن يكون هلذه املدير
ت حتت رÇسة سلطة مدير يعني مبوجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير املعين، كم
  متثيل على مستوى الدوائر من بني هذه املدير
ت جند:

مديرية التنظيم والشؤون العامة، مديرية اإلدارة احمللية، مديرية الشبيبة والر
ضة، مديرية النقل مديرية الثقافة، مديرية الربيد 
التخطيط والتهيئة العمرانية، مديرية ا$اهدين، مديرية التكوين"، واملواصالت، مديرية الشؤون الدينية واألوقاف، مديرية 

صحة، مديرية الرتبية مديرية السياحة، مديرية الفالحة، مديرية التهيئة والتعمري والبناء، مديرية الري،  املهىن، مديرية ال
 مديرية التجارة.

لوطين هذا وختضع أعمال الوالية لرقابة إدارية إىل جانب هذا يوجد هيئات استشارية مثلما هى موجودة على املستوى ا
  تتمثل يف الرقابة التسلسلية والرقابة الوصائية.

ة فالرقابة التسلسلية متارسها السلطة املركزية على اإلدارة التنفيذية مبا فيها الوايل وكذا اإلدارة االستشارية، أما الرقابة الوصائي
  لى األجهزة.تتجلى يف الرقابة على األعمال والرقاية ع

صادقة واإللغاء واحللول إذ جند أن مداوالت ا$لس الشعيب الوالئي  الرقابة على األعمال كما أسلفنا الذكر تتجلى يف امل
ص املادة  صبح مداوالت  54ختضع هلذه اإلجراءات ميارسها خاصة وزير الداخلية حبيث تن من قانون الوالية: ((... ت

  ا$لس الشعيب الوالئي nفذة بقوة القانون بعد واحد وعشرون يوما من إيداعها �لوالية.... ))

صتضع استثناءا حبيث ت 5 5غري أن املادة  صاه ن : ((ال تنفذ إال بعد مصادقة الوزير املكلف �لداخلية عليها يف أجل أق
  ي املتضمنة ما þيت:ئس الشعيب الوالشهران، مداوالت ا$ل

  ميزانيات واحلسا�ت -

  التنازل عن العقارات واقتناءه أو تبادله -

  اتفاقيات التوأمة -

  اهلبات والوصا
 األجنبية -

صت  ص اإللغاء ن   من قانون الوالية على ما يلي: ((تبطل بقوة القانون مداوالت ا$لس الشعيب الوالئي : 53ويف ما خي

  خذة خرقا للدستور وغري املطابقة للقوانني والتنظيماتاملت -

  اليت متس برموز الدولة وشعاراZا -

  غري احملررة �للغة العربية -

صاصاتهاليت تتناول موضوعا ال يدخل ضمن  -   اخت

  املتخذة خارج االجتماعات القانونية للمجلس -
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  أعاله)). 23املادة  لس الشعيب الوالئي مع مراعاة أحكاماملتخذة خارج مقر ا$ -

عاله، فإنه يرفع دعوى أمام احملكمة أ 5 3وإذا تبني للوايل أن مداولة ما غري مطابقة للقوانني والتنظيمات طبقا للمادة 
صة إقليمياً يف أجل   ا.يوما اليت تلي اختاذ املداولة إلقرار بطال� 21اإلدارية املخت

ملداولة والية، ميكن للوايل أن يثري بطالن امن قانون ال 0 1/  56مبوجب املادة  أما إذا تعلق بطالن املداولة �حلالة احملددة
  يوما اليت تلي اختتام الدورة. 15خالل 

يف حني الرقابة الوصائية على األجهزة تتمثل يف الوصاية على ا$لس الشعيب الوالئي، حيث جنده معرضا للحل كما هو 
. 48ص املادة ينلوالية، وذلك عندما يتعلق األمر حبالة من احلاالت احملددة من قانون ا 47منصوص عنه مبوجب املادة 

غري أن حل ا$لس وجتديده يكون مبوجب مرسوم رÇسي يتخذ بناء على تقرير من الوزير املكلف �لداخلية، بعدها يتعني 
$لس، مندوبية والئية ملمارسة أ
م اليت تلي حل ا 10الوزير املكلف �لداخلية بناء على اقرتاح من الوايل وخالل 

صيب جملس جديد   .1الصالحيات املخول إ
ها إىل حني تن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  املتعلق �لوالية. 07/  12من القانون رقم  49" املادة 1
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  اخلامتة 

صب أعيننا التوجه السياسي للدولة ، فهو الذي يلقي على عاتقها  إن أمهية القانون اإلداري تتعاظم أكثر إذا وضعنا ن
صادي و جماالت أخرى  مهام كثرية يف ميدان احلركة التنموية ، حىت أنه كثر احلديث عن الدور اإلجتماعي للدولة و اإلقت

و ال يتيسر للدولة القيام mي مهمة من املهام املنوطة {ا إذا مل تستعمل الوسيلة القانونية اليت متكنها من بلوغ اهلدف 
  املنشود أال و هي اإلدارة .

إن القانون افداري يهتم �إلدارة العامة سواءا من حيث تنظيمها (إدارة مركزية ، إدارة حملية) ونشاطها مرافق عامة و ضبط 
  .إداري و أساليبها قرارات إدارية و عقود إدارية و وسائلها موظفني و أموال 

نية ، تظهر مبجرد اإلطالع على اجلريدة الرمسية أن للقانون اإلداري أمهية على جممل احلياة القانو يقول الدكتور أمحد حميو 
اليت تبدو يف الوقت احلاضر و كأ�ا جريدة للقانون اإلداري حبكم كثرة النصوص اخلاصة �إلدارة املركزية أو اإلدارة احمللية 

  أو املوظفني أو أموال اإلدارة ... إخل

صليني رئيسني  األول بعنوان ماهية القانون اإلداري و الذي بدوره قسمناه ومن خالل هذه املطبوعة اليت تطرقنا فيها إىل ف
إىل أربعة مباحث األول بعنوان نشأة القانون اإلداري و تطوره أما الثاين بعنوان مفهوم اإلدارة العامة و القانون اإلداري أما 

ص القانون اإلداري و أسسه أما الرابع و األخري فبعنوان مصادر    القانون اإلداري .الثالث فكان بعنوان خصائ

يف الفصل الثاين املعنون بـ التنظيم اإلداري فقد قسمناه إىل ثالث مباحث األول بعنوان األشخاص املعنوية أما الثاين 
  بعنوان األسس العامة للتنظيم اإلداري و األخري تكلمنا فيه عن التنظيم اإلداري يف اجلزائر 
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  قائمة املراجع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



92 

 

  قائمة املراجع 

  أوال qللغة العربية

  أ/ الكتب 

د / هاين علي الطهراوي ، ماهية القانون اإلداري ، التنظيم اإلداري ، النشاط اإلداري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، -1
  .2009 سنةعمان األردن ، 

  حسني داي اجلزائر العاصمة .األستاذ nصر لباد ، القانون اإلداري منشورات دحلب ، بدون طبعة ، -2

  2001د / حممد رفعة عبد الوهاب ، مبادئ القانون اإلداري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، افسكندرية ، سنة -3

حممد صغري بعلي ، القانون اإلداري ، التنظيم اإلداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، بدون طبعة ، عنابة اجلزائر ، د/ -4
  .2006سنة 

  .1978سليمان حممد الطماوي الوجيز يف القانون اإلداري ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، سنة د/ -5

  سليمان حممد الطماوي ، مبادئ القانون اإلداري ، الكتاب األول ، دار الفكر العريب ، بدون سنة النشر .د/ -6

يم السلطة اإلدارية و اإلدارة احمللية ، التنظيم القانون للوظيفة سامي مجال الدين ، أصول القانون اإلداري ، تنظد/ -7
  . 2004العامة ،منشأة املعارف �إلسكندرية ، مصر ، سنة 

  . 1990عمار عوابدي ، دروس يف القانون اإلداري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة الثالثة ، سنة د/ -8

  .2002ء األول ، النظام اإلداري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، سنة د/ عمار عوابدي ، القانون اإلداري اجلز  -9

  ب/ ا®الت 

  د/ بوبكر إدريس ، املراجعة الدستورية يف اجلزائر بني الثابت و املتغري ، جملة اإلدارة ، العدد األول .-1

  . 2002العدد األول جوان  د/ شوقي السيد ، مفهوم املصلحة �عتبارها غاية للحق ، جملة الدراسات القانونية ،-2

  . 2002د/ منور كعبور ، التفويض اإلداري ، جملة دراسات قانونية ، العدد األول ، سنة -3

  ج/النصوص التشريعية 

  الدستور -1

  املعدل و املتمم  1996دستور سنة 

  القوانني -2
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صادرة بتاريخ  1998ماي  30املؤرخ يف  98/01القانون العضوي - املتعلق مبجلس الدولة ، اجلريدة الرمسية ال
  . 37العدد  01/06/1998

صادرة بتاريخ  1998ماي  30املؤرخ يف  98/03القانون العضوي - املتعلق مبحكمة التنازع ، اجلريدة الرمسية ال
  . 39العدد  01/06/1998

  املتضمن قانون العقو�ت املعدل و املتمم . 1966جوان  08املؤرخ يف  66/156األمر رقم -

صادرة بتاريخ  26/09/1975املؤرخ يف  75/58األمر رقم - املتضمن القانون املدين ، اجلريدة الرمسية ال
  املعدل و املتمم . 78العدد  30/09/1975

كية اخلاصة من أجل املنفعة العامة املعدل و املتمم ، املتعلق بنزع املل 27/04/1991املؤرخ يف  91/11القانون رقم -
صادرة بتاريخ    . 37، العدد  01/06/1998اجلريدة الرمسية ال

صادرة بتاريخ  03/05/1998املؤرخ يف  98/02القانون - املتعلق �حملاكم اإلدارية ، اجلريدة الرمسية ال
  . 37، العدد  01/06/1998

صادرة بتاريخ  12/01/2010املؤرخ يف  12/01القانون رقم - املتعلق �إلنتخا�ت ، اجلريدة الرمسية ال
  . 1، العدد  14/01/2012

صادرة  25/02/2008املؤرخ يف  08/09القانون - املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلريدة الرمسية ال
  . 21، العدد  23/04/2008بتاريخ 

صادرة بتاريخ  22/06/2011املؤرخ يف  11/10القانون - ،  03/07/2011املتعلق �لبلد
ت ، اجلريدة الرمسية ال
  . 37العدد 

  املراسيم -3

صفقات العمومية املعدل و املتمم ،  07/10/2010، املؤرخ يف  10/236املرسوم الرÇسي رقم - ، يتضمن تنظيم ال
صادرة بتاريخ    . 58، العدد  07/10/2010اجلريدة الرمسية ال

  `نيا qللغة الفرنسية 

-JEAN –RIVERO : DROIT ADMINISTRATIF , 8em EDITION , 
DALLOZ,PARIS,1977 
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