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 : المقدمة
من المعلوم أن المرفق العام هو ذلك الجهاز أو الهيئة التي تنظم العالقة بين المواطنين 

حيث يهدف الى .ولة بتقديم خدمات عمومية للمواطنين تلبية الحتياجاتهم األساسية والد
و هذا نظرا لتزايد . تحقيق المصلحة العامة كون أن هذا المرفق مرتبط بشخص عام 

الحاجات األساسية للمواطنين و تنوعها يوما بعد يوم خاصة في ضل التطورات الحاصلة في 
ي و الثقافي مما حتم تطوير المرفق العام خاصة في مجال المجال االقتصادي و االجتماع

 .تسييره
ظهرت فكرة المرفق العام في الجزائر قبل االحتالل الفرنسي و لم يتم العمل به الى غاية 

 .حيث بقي محافظا على مضمونه القانوني و االقتصادي فقط 2691االستقالل 
ر في تسيير النشاطات اإلدارية ففي زمن الدولة الحارسة كان النشاط اإلداري ينحص 

السيادية كمرفق الدفاع واألمن والتعميم والقضاء، غير إن الوضع تغير في بداية القرن 
ور ما يسمى الدولة همما أدى إلى ظ,كية وحركات التأميم اب االشتر هالعشرين وانتشار المذا 

التجارية التي كانت الميادين واألنشطة الصناعية و  مختلفالخادمة نتيجة لتدخل الدولة في 
 . د والشركات الخاصة الألفر  مملوكة سابقا

بعد الثورة الفرنسية وتكرس معه تبلور مفهوم التقليدي لفكرة المرفق العام، فأصبح  و هدا
 تالقراراالمرفق العام هو أساس القانون العام ومعيار تطبيقه، وقد أكد على ذلك العديد من 

الذي تبناه مجموعة من الفقهاء الذين أسسوا مدرسة المرفق  1"بال نكو" راالقضائية أشهرها قر 
الذي كان له الفضل في إنشائه، واعتبا ره    Lean Duguitالعام على أرسهم ليون ديجي

 . 2معيار في تحديد اختصاص القضاء اإلداري

                              
أثناء قيامها بالعمل في معمل للتبغ تملكه الدولة في مدينة  Aniès BLANCOوتتلخص الدعوى في أن الفتاة بالنكو  1

ر فرفع ولدها دعوى للحكم على الدولة أمام المحكمة المدنية ات لها أضر بوردو، صدمتها شاحنة تابعة للمعمل وأحدث
اإلدارية مما أدى إلى إحالتها على محكمة التنازع للبت في  معتبرا الدعوةعلى االختصاص  Préfet،فاعترض المحافظ 

اري معتمدة القواعد مسألة االختصاص فقضت محكمة تنازع بأن الدعوى إدارية وأنها بالتالي من اختصاص القضاء اإلد
لتفصيل أكثر ارجع، فريحة حسين، شرح القانون اإلداري،  -فق العامة ومسؤولية اإلدارةاالتي طبقها مجلس الدولة بعدد المر 

                                                      . 70، ص 2010ئر ،اد ارسة مقارنة، د م ج، الطبعة الثانية، الجز 
حسين معمر، المشاركة في الملتقى الدولي المنظم من طرف مخبر الحالة المدنية لجامعة خميس مليانة، تحت مداخلة  1   
 .78ورهانة أدائه لخدمة المواطن، ص  الجزائرالمرفق العام في : عنوان

 أ   



 

 

 تتخلى أنفق ال يمكن افق العامة  تناسبه طريقة تسيير معينة، فهناك مر افكل نوع من المر 
لخصوصيتها وطبيعتها المتميزة وأخرى قابلة للتفويض جزئيا أو حتى  اعنها الدولة نظر 

التخلي عنها كليا عن طريق الخوصصة الكلية بمعنى أن أشخاص القانون الخاص هم 
 . الجدر على تسييرها بأكثر فعالية، لهذا تعددت طرق التسيير المرفق

د من صميم حياتهم ويتوقف االعامة تمس األفر  فقاولما كانت هذه الخدمات التي تقدمها المر 
 إدارتهافق في اعليها إلي حد كبير أداء واجباتهم ، كان من الضروري أن تخضع هذه المر 

فق العامة والتي يطلق عليها القدر من القواعد من حيث عملية إنشاء وتنظيم و إلغاء المر 
مثل في المصلحة العامة التي هي بالنظام القانوني وذلك من اجل تحقيق الغرض المرجو المت

ألهميتها حمتها بعض المبادئ التي وضعها الفقه وأطرها فيما بعد  ااألولى بالرعاية ونظر 
 . مهااالقانون و أعطاها قيمة القاعدة القانونية التي يجب تطبيقها و احتر 

عامة في حياة فق الايعود سبب اختيار لهذا الموضوع بالتحديد نتيجة لما لمسناه من أهمية المر 
كية أو دول سائرة في طريق اأو الدول اشتر  الرأسماليةد سواء كانوا ينتمون إلى دول ااألفر 
 .   النمو
 : يلي  انطالقا من هذه األفكار التمهيدية للموضوع ، يمكن حصر إشكالية للبحث فيما -  

 ئر ؟ افق العامة في الجز افيما يتمثل النظام القانوني لفكرة المر 
 : الفرعية األسئلةذه اإلشكالية مجموعة من هب عن ويترت
 ؟  تحكمهافق العمومية و القواعد القانونية التي االمر  ية هما- 2
 ؟ لها فق العمومية و نوع الرقابة التي تخضعاي طرق تسيير المر هما - 1

وافية    وقد سلكنا في عرض البحث مسلكا يتفق مع الغاية من اجل الوصول إلى عناصر 
 :  على اإلشكالية المطروحة قسمنا البحث إلي فصلين اثنين على النحو التالي ولإلجابة

طرق و إدارة و رقابة نتناول في الفصل األول ماهية المرفق العام، وفي الفصل الثاني 
 :  ويأتي تفصيل الخطة على النحو التاليالمرافق العمومية 

 تطرقنا لماهية المرفق العام  : الفصل األول 
   طرق و إدارة و رقابة المرافق العمومية: لثانيالفصل ا
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 أسباب اختيار الموضوع : 

 ذا الموضوع إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعيةهترجع أسباب اختياري ل   
فق العمومية والتي تعد عماد االمر  أهميةمن خالل معايشة الواقع ، كانت  تظهرفاألسباب الذاتية  -

سة النظام افق العمومية، دافعا في در اتنا اليومية المتنوعة تنوع المر احتياجا بتوفيرناحياة أي مجتمع 
 .    لمرفق العام لالقانوني 

وسيلة و  كونهمية بالغة باإلضافة إلى هأما األسباب الموضوعية فقد كانت لفكرة المرفق العام أ  -
وفعالة في حيوية  و ونظرية وفنية عميقةر الوظيفة اإلدارية في الدولة، قيمة همن مظامظهر 
 سة نظاميا القانوني ااإلدارة كحافز لدر  عمقالقانون اإلداري و  عمق

  
 هداف الموضوعأ:  

 : يلي وتتمثل فيما األهدافمن  جملةسة إلى تحقيق اذه الدر ه تهدف  
وتحديد  وم   مصدره،هالمف ذامنه ه الذي يستمد وم المرفق العام، وتحديد المعيارهتوضيح مف -

 . المرفق العام منه العناصر التي يتكون
 السلطةئر بصفة خاصة، وتوضيح افق العمومية بشكل عام وفي الجز اآليات إنشاء المر  -

 المختصة بذلك 
 . المختصة بذلك الجهةفق العمومية و اتنظيم المر  مفهوم -
تؤول اليه ئر بشكل خاص، وتحديد لمن افق العمومية بشكل عام وفي الجز اآليات إلغاء المر  -

 . فق العمومية امصير أموال المر  هوو مااإللغاء ،  سلطة
ئري من افق العامة، وموقف المشرع الجز االمر  تبيان المبادئ القانونية التي تحكم سير -

 . ب، وتنظيم االستقالة، ومبدأ المساواة المنتفعين أمام المرفق العام ااإلضر 
 المرافقابة فق المباشرة وغير المباشرة ، وكذا طرق رقاطرق إدارة المر  مختلفتحديد  -

 . العمومية

 : منهج الدارسـة  •
المتعمق أساسا بموضوع بحثي وذلك  التحليلي المنهجو هذه الدارسة هفي   اعتمدتهالذي  المنهجو  

،وكذلك  ومناقشتها بشرحهاالعمومية والقيام  للمرافقجع الخاصة بالنظام القانوني ابالرجوع إلى المر 

 ج



 

 

ج هالمنا على بالموضوع ،كما لم اغفل المتعلقةت اوالقرار تحميل وشرح نصوص الدساتير والقوانين 
التاريخي الذي اعتمدت في سرد الظروف التاريخية  كالمنهجعند الحاجة   بهاألخرى التي استعنت 

في  استعملتهالوصفي الذي المنهج ا إلى الوقت الحالي ،وكذلك هفق  العمومية وتطور النشأة المر 
 مية فق العمو اأنواع المر  مختلفوصف 

 

 : خطة البحث •
ذا الموضوع من خالل خطة مكونة من هذه التساؤالت يقتضي األمر تناول ه علىواإلجابة    

 : وخاتمة  وفصلينمقدمة 
المبحث األول  ، حيث تناولنا فيتنظيمهاالعمومية و  المرافقية هلما تخصيصهالفصل األول تم 

 . العموميةالمرافق ظيم فق العمومية وفي المبحث الثاني قواعد تناالمر  مفهوم
خالل   من  معالجتهأين تمت ,فق العمومية اطرق إدارة ورقابة المر  يهأما الفصل الثاني فعالجنا ف   

فق العمومية االمر    قبة اعن طرق مر  تكلمنافق العمومية ثم اإدارة المر  طرق فيه تناولنامبحثين ،األول 
 . من خالل المبحث الثاني 
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  ماهية المرفق العام : الفصل األول

 . تحتل نظرية المرفق العام مكانة بارزة في القانون اإلداري، فالموظفين العموميين
اإلدارية واألموال العامة  والمسؤولية اإلدارية واألشغال العامة، مردها ومرجعها فكرة  والعقود

 . المرفق العام
د، هو كون هذا اع معين ينشأ بين اإلدارة واألفر ا ون اإلداري على نز لذا فإن مناط تطبيق القان 

فق العامة وعلى هذا األساس فإن القضاء اإلداري هو الذي اسير احد المر  ع متعلق بتنظيم أوا النز 
ينظر في هذا النوع من المنازعات، وهكذا أصبح المرفق العام أيضا معيار لتحديد اختصاص 

 . 1القضاء اإلداري
مفهوم )نعرض في المبحث األول: يح ماهية المرفق العام قسمنا الفصل األول إلى مبحثينولتوض

القواعد القانونية العامة في تنظيم المرافق )المبحث الثاني ، ثم نعرض في (المرفق العام
 . (العمومية

 مفهوم المرافق العمومية :المبحث االول
دئ القانون اإلداري امت عليه نظريات ومباتعتبر فكرة المرفق العام بمثابة األساس الذي ق 
د، كما اعتمد عليها ار ولة إلشباع الحاجات العامة لألفرئيسيا من مظاهر تدخل الد ار مظه لكونه،

  أيضا لرسم مجال اختصاص كل من  القضاء العادي و اإلداري
فق العامة، ار الم لذلك يتردد بعض كبار الفقهاء الفرنسيين في تعريفهم للقانون اإلداري أنه قانون

فق العامة هي فكرة المركزية للقانون ار أن فكرة الم jezeويرى الفقيه جيز bonnardكالفقيه برنارد 
لتعريف و نبين ا و( المطلب األول)مفهوم المرفق العام نوضحلذا يتعين علينا أن  .2اإلداري
 .أنواع المرافق العمومية(المطلب الثاني) العناصر

                              
 ، عمان 1، دار الثقافة ، طوي، القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،التنظيم اإلداري،النشاط اإلدارياهاني علي الطهر  - 1

 . 260، ص 2009
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                             فق االعمومية االمر وعناصر  تعريفالمطلب األول 
 تعريف المرفق العام :الفرع االول

ليس من السهل تعريف المرفق العام وتحديد الدقيق لمدلوله الذي عرف تطوارت مرتبطة بتطور 
 . 1وظائف الدولة، لكن أغلب الفقه يرى أن عبارة المرفق غامضة وتثير الجدل

وبعضهم من استند في تعريفه إلى المعيار  ز على المعيار العضويبعض الفقهاء ارتك
 : ومنهم من مزج بين األول والثاني نوضح ذلك فيما يلي الموضوعي

 العضوي المعيار: أوال
 معينة بخدمة القيام تكفل االختصاصات،التي و السلطات من عامة منظمة هو العام المرفق 

 . مطرد و منتظم نحو على للجمهور تسديها
 بأساليب يتمتع و العامة باإلدارة مرتبط جهاز العام المرفق أن التعريف هذا خالل من يتضح
 .العامة السلطة

  الموضوعي  المعيار: ثانيا
 بهذا االضطالع ألن الحكام يتواله و ينظمه و يكلفه أن يجب نشاط كل بأنه العام المرفق يعرف
 على تحقيقه يمكن ال بحيث أنه لتطوره،و و االجتماعي التضامن لتحقيق عنه غنى ال النشاط
  .الحاكمة السلطة تدخل طريق عن إال وجه أكمل

 .عام نفع ذات بحاجة الوفاء بقصد عامة سلطة تباشره نشاط أيضا ويعرف
 إلى يهدف للحكام،الذي العليا اإلدارة أو للهيمنة عام،خاضع نفع ذو مشروع)  أيضا ويعرف
 هذه تحقق خاصة مشروعات وجود عدم أو كفاية عدم بببس للجمهور عامة حاجات إشباع

 .(استثنائي و خاص قانوني لنظام أي الخاصة القواعد من أدنى لحد يخضع ،و األغراض
 
 

                              
  532ص2669احمد محيو محاضرات في المؤسسات االدارية د م ج د ط الجزائر -2
 322ص  1002نشر والتوزيع الطبعة االولى االردن نواف كنعان القانون االداري الكتاب االول دار الثقافة لل-1



  مية و تنظيمهاوماهية المرافق العم                الفصل األول                                          
  

3 

 

 االضطالعهو كل نشاط يجب أن ينظمه ويتوّله الحكام ألن : " انه Duguitفقد عرفه األستاذ 
يمكن تحقيقه على أكمل وجه  بحيث الّ جتماعي وتطوره بأمر هذا النشاط لتحقيق التضامن اال

لذا يعد المرفق العام نشاطا ت تمارسه هيئة عامة بهدف إشباع . 1"بتدخل السلطة الحاكمةالإ
 .2حاجة جماعية

    المعيار المختلط : ثالثا
 السابقين العضوي والموضوعي على أساس أن المرفق العام  االتجاهينبين  االتجاهيجمع هذا 

بطة العضوية بين المشروع واإلدارة، اة من العناصر المستمدة بعضها من الر يقوم على مجموع
عتماد على أحد يمكن االّ  وبعضها اآلخر مستمد من مضمون النشاط الذي يمارسه المشروع والّ 
 . 2هاذين العنصرين دون اآلخر لتحديد المدلول الصحيح للمرفق العام

مشروع ذو نفع عام، خاضع للهيمنة أو اإلدارة :" هوفيعرفه بعض الفقهاء منهم روّلن بان المرفق 
 العليا للحكام، ويهدف على إشباع حاجات عامة للجهور، بسبب عدم كفاية أو عدم وجود

  العمومية المرافق عناصر :الثاني الفرع 
يقوم المرفق على عدة أركان أساسية ّلبد من توافرها لقيامه ، فال يمكن اعتبار نشاط معين مرفقا 

يف ستنادا إلى التعار كا. لذلك  نص صريحنجد إذا توافرت فيه هذه األركان    حتى  الا إعام
 : أربعة  هي،  مالعا فقالمر  يقوم عليهااستخالص العناصر التي  يمكنالسابقة 

المرفق العام هو تحقيق مصلحة  لوجود إن الهدف األساسي ابتغاء تحقيق المصلحة العامة –أوال
ن طريق إشباع الحاجات العامة المادية والمعنويةعامة أو نفع عام، ع  
نطاق السياسية العامة المرسومة  د المجتمع ومواطني الدولة ، وذلك فيااآلنية والمستقبلية ألفر 

 . 1والمحددة في مواثيق ومصادر النظام القانوني الساري المفعول في الدولة

                              
عالء عيشي الدين مدخل القانون االداري الجزء الثاني النشاط االداري وسائل االدارة اعمال االدارة دار الهدى عين مليلة -2

       02ص  1020الجزائر 
 عات الجامعية و المطب ناو ،ديية لالتنظيمات المحو  يئر زاالج ياالدار  ونعبد الصمد عبد ربو ،مبادئ القان -2

 . 119،صن س.ئر،دا،الجز 
السياسية ،جامعة محمد  كلية الحقوق و العلومرسالة ماجستر ،  مقارنة دراسة -فق العامة، اب في المر ااإلضر ، بلجبلعتيقة  - 3

 33،ص 2004-2003خيضر بسكرة، 
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عادة هي  (المنفعة العامة)ة العامة المصلح: " كما عرفها األستاذ سليمان الطماوي على أنها
 . 2"دالألفر  و االكتراثالخدمة التي تكون على قدر من األهمية،  

تحقيق المنفعة العامة يعتبر الهدف الوحيد من إنشاء : " ويقول األستاذ أندري دي لوبادار أنّ 
يمكن بغير  ال خدمة المرفق العام، وتتدخل السلطات العامة إلنشاء مرفق أو سد حاجة أو لتقديم

 .إنشائه أن تتحقق أو تؤدي على وجه سليم  بصورة كافية
منه نستنتج أن المصلحة العامة هي هدف كل وظيفة إدارية، بل وحتى المؤسسات التي تسيرها 

قتصادية إّنما تسعى إلى تحقيق المصلحة االّ الدولة والتي تكون غايتها تجارية بحتة كالمؤسسات 
 . العامة

على اإلدارة فمن الوظائف التي يمارسها األشخاص العاديون ما تتصل كذلك  ار كما أّنها حك
سة إلى احل خالل هذه الدر ابالمصلحة العامة كخدمات البناء والنقل كما سبقت اإلشارة في مر 
 قتصادية،ت التقنية واالّ حقيقة أن فكرة مصلحة العامة هي فكرة مرنة ومرتبطة بالتحوالّ 

في وقت  ئر ما كان خدمة عمومية مصلحة عامةاي، ففي الجز حسب التحول اإليديولوج
 حيث كان مثال ،31989ت اإليديولوجية بعد كية لم يصبح كذلك اليوم في ظل التحوالّ اشتر االّ 

مرفق النقل والصحة تحتكره الدول ويعتبر المنفذ الوحيد لها إلى أّنه تم فتح مجال للخواص، وهذا 
 .  4لخدمة العموميةما يؤدي بدوره إلى اتساع مجال ا

ما يترتب على فكرة المنفعة العمومية التي يستهدفها المرفق العام وهو مبدأ المجانية الخدمة  أول
 الذي يهدف إلى استفادة الجميع من خدمات المرفق بالتساوي وكذا خلق نوع من التضامن

 
 2629الفكر العربي دون ذكر الطبعة مصر سنة  سليمان محمد الطماوي الوجيز في القانون االداري دراسة مقارنة دار1-

 300صفحة 
  195هاني علي الطهراوي القانون االداري المرجع سابق الذكر ص -1
 90ص 1002الجزائر  03عمار عوابدي القانون االداري الجزء الثاني النشاط االداري د م ج ط -3
 21ص  1002زيع ط ثانية الجزائر عمار بوضياف الوجيز في القانون االداري جسور للنشر والتو  -35

 211عبد الصمد عبد ربه المرجع السابق ص  2
  302ص  2629سليمان محمد الطماوي الوجيز في القانون االداري  -6
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جد نص أو اجتهاد فق العامة فال يو اجتماعي،و المبدأ ليس مبدأ عام يطبق على جميع المر االّ 
 . قضائي يمنع الحصول على إتاوات مالية من المنتفعين من خدمات المرفق العام 

فق العمومية بمختلف أنواعها، وهذا المبدأ ايمكنها أن تكون مبدأ مشتركا لكل المر  إن المجانية ال
ت على فق العامة إّل انه مكرس دستوريا في بعض المجاّل اوان لم يكن مطبقا على جميع المر 

التعليم مجاني حسب الشروط التي : " أنّ  11996من دستور  53سبيل المثال تنص المادة 
 ".  يحددها القانون

واستعمال الطرقات ولكن هذه المجانية في بعض األحيان قد تكون   كما يخص األمر الصحة
 * نسبية عندما يدفع للمرتفقون

الرسوم القضائية ،وبذلك تكون مساهمة نسبية رسوما على استعمال المرفق مثل الرسوم الجامعية 
 .يكون المقابل مساويا لتكلفة المالية للمرفق العام االأي 

 
 : الخضوع للسلطة العامة  –ثانيا 

إن الدولة هي من تنشئ المرفق، وهي من تحدد له نشاطه وقواعده تسييره وعالقته بجمهور المنتفعين 
والدولة هي من تضع التنظيم  (.لسلطة على نشاط المرفقا)،ومن حيث بيان سبل اإلنتفاع ورسومه 

 الخاص بالمرفق وتبين أقسامه وفروعه وتعين موظفيه وتمارس الرقابة على النشاط واألشخاص 
 المرافق، وعلى الرغم من مساهمة األشخاص الخاصة أحيانا في إدارة (السلطة على المرفق كهيكل
  .اإلدارة العامة بةاشراف و مراقالعامة، فإن ذلك يبقى تحت 

 
                              

، الصادر في 76، ج ر، العدد1996نوفمبر  28بتاريخ : طية الشعبية الصادرائرية الديمقر ادستور الجمهورية الجز  - 1
 14، الصادر في 28، ج ر، العدد  2002أفريل  10المؤرخ في  03-02ومتمم بقانون معدل  1996ديسمبر  08

 أفريل 
م وم  2008نوفمبر  16، الصادر في 63، ج، ر رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08،معدل ومتمم  بقانون 2002

أصبح منصوص عليه في و  2016مارس  7المؤرخة في  14ج ر، رقم  2016المؤرخ في مارس  01 – 16بقانون رقم  
 .  2016مارس سنة  6المؤرخ في  01-16التعديل الدستور رقم  65المادة 

هي عموما المستفيدون من المرفق العام، كالمنخرطين في الهاتف المرضى في المستشفي والطلبة في المدارس : المرتفقون* 
 1995ئر ،ا ئر، ترجمة  رجال بن أعمر، د م ج ،الجز االعليا والجامعات، أنظر  محمد أمين بوسماح ، المرفق العام في الجز 

 .   130ص 
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 المرفق العام تنشأه الدولة : ثالثا
األصل هو أن يكون إنشاء الم ارفق العامة بواسطة الدولة، حيث يكون إنشائها بقانون من  

الجدير بالذكر بأنه ليس كل مشروع تنشاه الدولة يعتبر مرفقا عاما، إذ أنها كما تملك إنشاء 
قت القيام بمشروعات خاصة وفي هذه الحالة يتعين الرجوع فق العامة ،تستطيع في ذات الو راالم

أن األمر يصبح متسما بالصعوبة، إذا كان النظام القانوني يتصف  إلى قصد المشرع، إال
  بالقرائن ستعانة حة يتعين التعرف على قصد المشرع و هذا عن طريق االّ رابالغموض وعدم لص

ّنه إذا تعذر الكشف عن قصد المشرع في هذا فيما يخص هذه النقطة ذهب األستاذ لوبادير أ
الشأن، فإنه بوجه عام اعتبار المشروعات التي تنشؤها أو تديرها  سلطة عامة م ارفق عامة 

نيه الدولة في هذه الحالة ،أّما إذا تولى إنشاء أو إدارة هذه المشروعات  افتراض،على أساس 
على ذلك، أو أن  صراحةأن ينص المشرع أشخاص القانون الخاص فيجب ّلعتبارها م ارفق عامة 

 . 1يوجد عنصر غير عادي يخالف األوضاع المعروفة في القانون الخاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 251ص  2663ن ط بغداد س علي محمد بدير القانون االداري د -2

                                                         321عمار بوضياف الوجيز في القانون االداري ص 2-
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 . خضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص واستثنائي: بعا ار 
مجموعة األحكام والقواعد والمبادئ القانونية التي تختلف "الخاص و االستثنائي يقصد بالنظام القانوني 

اختالفا جذريا عن قواعد القانون الخاص بصفة عامة وعن قواعد النظام القانوني الذي يحكم 
  3."المشروعات الخاصة بصفة خاصة

إذا كانت األركان الثالثة السابقة محل إجماع الفقه، فان الركن ال اربع أثار خالفا فقهيا واسعا، 
 : يتمحور هذا الخالف فيمايلي

القول إن خضوع المشروع لنظام قانوني خاص ركن ّلزم لقيام المرفق  ترى طائفة من الفقه إلى
العام، بينما يرى أنصار الطائفة الثانية إن الخضوع لهذا النظام القانوني الخاص و اّلستثنائي ّل 

 يعد ركنا ضروريا لقيام المرفق العام 
قانوني خاص يعد  ذهب جانب من الفقه إلى القول بان خضوع المشروع لنظام: االتجاه األول-

ن المرفق العام يعني أركنا ّلزما لقيامه ،ركن ّل غني عنه من أركان المرفق العام ،فقد قيل ب
القانون  على القانون المشترك االمتيازات االستثنائيةالنظام القانوني، فهو مجموعة من الوسائل و 

 .  العام
قيل انه عبارة عن نشاط معين يخضع  فلم يعد المرفق العام مجرد تنظيم و إنما هو نظام، لهذا

فأي مرفق عام يخضع لقدر معين من القواعد القانونية، فالم ارفق العامة .لنظام قانوني معين
ليست كلها على نمط واحد كما أنها ّل تدار بالطريقة نفسها، ولكن يجمع بينها بعض القواعد 

 . ب إدارتهاالقانونية التي تطبق عليها جميعا أيا كان شكلها أو أسالي
يرى جانب أخر من الفقه أن الخضوع للنظام القانوني ليس ضروريا و ّل زما : االتجاه الثاني

لذا قيل ّل يمكن التسليم و قبول وجهة نظر أنصار التعريف . ّلعتبار نشاط معين مرفقا عاما
العامة  رافقالمكقرينة تطبق على  الالضيق، فال يجوز اللجوء إلى فكرة النظام اإلداري الخاص إ

 التي تتولى إدارتها التنظيمات الخاصة
 
 

_______________ 
 315ص  1021مصلح ممدوح الصرايرة القانون االداري الكتاب األول دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة االولى االردن -2
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 : حول هذا الركن يفضل إبداء بعض المالحظات المهمة اآلتية  رأيناقبل إبداء 
دث في كثير من األحيان تالقي بين المدلوّلت الثالثة، إذ يتولى شخص معنوي عام إدارة يح: أوال

 1. نشاط ينطوي على نفع عام و يخضع هذا النشاط لنظام قانوني خاص و استثنائي
يمكن استبعاد فكرة النظام القانوني الذي يحكم  حة بان الراتجاه الثاني صيقر أنصار االّ : ثانيا

بصفة كلية و مطلقة، ولكنهم يرون أن الخضوع لهذا النظام القانوني هو مجرد  العامة المرافق
 . 2نتيجة وليس ركنا ّلزما لوجود و قيام المرفق العام
القائل باعتبار الخضوع لقواعد و أحكام  بالرأيو نحن من جانبنا نرى انه من الصعب التسليم 

بأنه مرفق عام ، بل انه ركن ضروري و  القانون اإلداري مجرد نتيجة تترتب على تكييف النشاط
ّلزم و مكون للمرفق العام لذا قيل و بحق عندما يكون القانون اإلداري هو القانون الواجب 
 . التطبيق يكون هناك مرفق عام ، وليس ّلن هناك مرفقا عاما يجب تطبيق القانون اإلداري

رفق العام هو مجموعة األحكام والمقصود بالنظام قانوني الخاص واّلستثنائي الذي يحكم ال
والقواعد القانونية التي تختلف اختالفا جذريا عن قواعد القانون بصفة عامة وعن قواعد النظام 

 . القانوني الذي يحكم المشروعات بصفة خاصة
ما دامت فكرة المرفق العام قد لعبت وتلعب دوار أساسيا في تأمين وجود القانون اإلداري كقانون 

واعد الخاص ومختلف عنه جوهريا ومادامت كذلك هي أداة السلطة العامة في الدولة مستقل عن ق
 المصلحة العامة بالمفهوم اإلداري، يخضع المرفق العام لنظام قانوني أغراضلتحقيق 

خاص واستثنائي ليتالءم وينطبق عليه في إنشائه وتنظيمه وتسيره وفي  إلغائه وفي الرقابة 
 .  3عليه

 
 

 

                              
  112ص  1002عمان  02االداري دار وائل للنشر ط  علي خطار الشطناوي الوجيز في القانون - 1
63.63عتيقة بلجبل االضراب في المرافق العامة ص -2  

 . 228،229،ص ص،  نفسه علي خطار الشطناوي ،الوجيز في القانون اإلداري ، المرجع-3
 .62،61عمار عوابدي، المرجع السابق، ص ص ،  -4
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ةفق العاماأنواع المر : انيالمطلب الث  
وية التي ننظر افق العامة نسقا أو شكال واحدا،  و انما تتعدد أشكالها وتتنوع بذلك تبعا للز اال تتخذ المر 

فق تختلف من حيث النظر إلى موضوع نشاطها أو طبيعة امنها إلى المرفق للتعرف عليه، فالمر 
نشاطها ،وكذلك من حيث أداة اإلنشاء ومن حيث  النشاط، ومن حيث المعيار اإلقليمي الذي يمتد إليه

                                             الشخصية المعنوية من ناحية تمتعها أو عدم تمتعها بها  
 . من حيث طبيعة أو نوعية النشاط المرافقتقسيم : الفرع األول

فق إجتماعية وأخرى ارى اقتصادية ومر فق إدارية وأخافق إلى مر اوية يمكن تقسيم المر امن حيث هذه الز 
 . مهنية

فق اوهي المر ، 2"فق اإلدارية البحتة أو المحضةاالمر " يطلق عليها الفقه اسم :ارية دفق اإل االمر  -أوال
سها مرفق الدفاع واألمن والقضاء ثم مرفق االعامة التقليدية التي الزمت الدولة منذ زمن طويل، وعلى ر 

فق عادة ما تتسم بارتباطها بالجانب السيادي للدولة األمر الذي يفرض قيامها امر وهذه ال الصحة والتعليم
فق العامة اإلدارية أهمية اوللمر  3.د بما في ذلك من خطورة كبيرةابهذه النشاطات  وأن ال تعهد بها لألفر 

تها لذلك حيوية في بناء الدولة  وتقديم خدمات جوهرية للمواطنين وبدونها ال معنى لوجود الدولة ذا
لي  أو المذهب اتتوالها جميع الدول عن طريق أجهزتها اإلدارية سواء كانت تعتنق المذهب الليبر 

 .كيااإلشتر 
فق العامة اإلدارية هي األقدم واألكثر تنوعا، إال أن الفقه وجد صعوبة في تعريفها ولجأ اورغم أن المر  2

فق التي ال تعتبر اتلك المر " بحيث عرفها بأنهاجانب من الفقه إلى تعريفها عن طريق التحديد السلبي، 
   ."فق صناعية أو تجارية أو مهنيةامر 
 
 
 
 
 _______________ 
 193ص  2620فؤاد مهنا مبادئ واحكام القانون االداري مؤسسة شباب الجامعة د ط االسكندرية -1



  مية و تنظيمهاوماهية المرافق العم                الفصل األول                                          
  

10 

 

سائر نشاطاتها  ألنها في  للقانون العامفق عن غيرها بأنها تخضع من حيث األصل اوتتميز هذه المر 
                                     .وسيلة القانون العام واستثناءا لقواعد القانون الخاصتستخدم 

  المهنيةفق العامة االمر  -ثانيا
المالي   ستقاللفق التي تتمتع بالشخصية المعنوية و االّ افق العامة المهنية هي تلك المر اتعتبر المر 

ت السلطة العامة اابة و توجيه النشاط المهني وقد منحها القانون حقوق وامتياز وكون موضوعها رق
بهدف تنظيم المهنة و رعاية مصالح أعضائها، من أهم الخصائص الذاتية التي جعلتها متميزة 

 : عن غيرها من الهيئات تتمثل فيما يلي

لها استقالل مالي  واداري فق و افق العامة المهنية بشخصية معنوية كغيرها من المر اتتمتع المر -
 . في ظل قانون منشئ لها

تلعب دور مباشر لتحقيق الصالح العام ألنها متخصصة لتنظيم مهنة معينة من خاللها تقوم  -
 . بتحقيق وتقديم خدمات عامة و إشباع حاجات عامة

انون و فق حيث تأتي على شكل نقابة وفقا للقافق تميزها عن باقي المر اتأخذ هذا نوع من المر -
 ن طرف أبناء المهنة إجباريا و بقوة القانونمط فيها انخر التنظيم ويكون خاصة االّ 

المؤرخ  104-91ئر، منظمة المحامين التي يحكمها القانون رقم اومثال على هذه النقابات في الجز 
 للمحامين من هذا القانون نجده قد فرضت التسجيل بالنسبة 7ورجوعا للمادة  1991جانفي  8في 

 :في جدول المنظمة بقولها
لم  يكن مسجل في جدول منظمة المحامين وذلك  ما يجوز ألي كان يتخذ لنفسه لقب محام الّ " 

 ". من قانون العقوبات 243تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 
                              

 لسنة 2العدد ر، ج ،1991 جانفي 8 في المؤرخ المحاماة لمهنة المنظم  04-91 القانون أحكام أنظر أكثر، لتفصيل2-1
 .56 العدد ر، ج المحاماة مهنة تنظيم يتضمن 2013 سنة أكتوبر 29 في المؤرخ 07-13 رقم بقانون والمتمم المعدل 1991

               1893ئر ،از جج، ال.م.حماد محمد شطا، تطور وظيفة الدولة، الكتاب األول، نظرية المرفق العام، د-:  أنظر
  André de Laubadère, Traite de Droit Administratif, Tome 1, 8 éd, L.G.D.J, Paris, 1980, Page 687. .91  

 .327،326عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، المرجع السابق، ص ص، -1
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لق فق المهنية كالمنضمة الوطنية للمحامين فيما يتعائري بعض المر الجز اولقد أخضع المشرع 
بمنازعتها لجهة القضاء اإلداري سواء فيما يشمل المنازعات الناتجة عن التسجيل في المهنة أو 

 . من قانون المحاماة 20أي منازعة أخرى تطبيقا للمادة 
ختصاص القضاء اإلداري يعني تغيير فق المهنية الّ اينبغي أن يفهم من أن إخضاع المر  ال

فق إدارية إذ يظل ا،هي األخرى مر 1ى مستوى المنظمةطبيعتها أو اعتبار هياكل التسيير عل
   . 2ختصاص القضاء اإلداري داخل الدولةالمرفق مهنيا ولو خضع الّ 

                              
 12.12االكاديمية العربية المفتوحة الدانمارك ص  عمار بوضياف محاضرات في النشاط االداري قسم قانون عام-2 
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:  ية دفق االقتصااالمر  –ثالثا   
فق حديثة النشأة نسبيا ظهرت نتيجة تدخل الدولة في الميدان االقتصادي، بحيث أصبحت اوهي مر 
د وتعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل اصناعية مماثلة لنشاط األفر ول نشاطات تجارية أو االدولة تز 

 . المشروعات الخاصة، ومن أمثلتها مرفق النقل، مرفق البريد والمواصالت  ومرفق الكهرباء
فق من افق دعا الفقه والقضاء إلى ضرورة تحرير هذه المر اوبسبب طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المر 

  4.لعامالخضوع لقواعد القانون ا

فق االقتصادية إشكاال على المستوى القانوني، تمثل في إيجاد معيار فاصل بين اولقد أثار ظهور المر 
 :  فق االقتصادية على النحو التاليافق اإلدارية والمر االمر 

اإلدارية،  فقاعن المر  فق اإلقتصاديةاإختلف الفقه حول تحديد المعيار الذي يميز المر : موقف الفقه / أ
  1: ددت معايير التمييزفتع

يعتمد هذا المعيار على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي، فإذا اتخذ : المعيار الشكلي -2
المشروع شكل المشروعات الخاصة كما لو تمت إدارته بواسطة شركة، فإنه مرفق اقتصادي وبعكس 

خدام أساليب السلطة العامة، فهو فها وباستاذلك لو تمت إدارته بواسطة اإلدارة أو تحت رقابتها  واشر 
 مرفق عام إداري

فق اإلدارية واالقتصادية على أساس الغرض ااتجه هذا المعيار إلى تمييز بين المر : معيار الهدف  -1
فق االقتصادية تقوم بنشاط صناعي أو تجاري يهدف إلى تحقيق الربح، االذي يستهدفه المرفق، فالمر 

فق اإلدارية إلى تحقيق الربح بل افي حين ال تسعى المر . لخاصةمثلما هو الحال في المشروعات ا
 . داتحقيق المنفعة العامة   واشباع حاجات األفر 

 
__________________ 

  329ص  1002المحمدية الجزائر  1الوجيز في القانون االداري جسور للنشر والتوزيع ط عمار بوضياف، -2
  321ر ص سليمان محمد الطماوي المرجع سابق الذك–1
 13ص1022/1021بغداد كمال النظام القانوني للمؤسسة العامة المهنية في الجزائر رسالة ماجيستر ج الجزائر _3
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يعتمد هذا المعيار على النظام القانوني الذي يخضع له المشروع فإذا كان : معيار القانون المطبق-3
العكس من ذلك إذا كان يخضع ألحكام يخضع ألحكام القانون الخاص اعتبر المرفق اقتصاديا ،وعلى 

 . القانون العام فهو مرفق عام إداري
ويقوم هذا المعيار على . وهو أكثر المعايير الفقهية شيوعا بالنظر لدقته: معيار طبيعة النشاط -4

فإذا كان هذا المرفق يمارس نشاطا يعتبره القانون تجاريا فيما . وله المرفقاأساس طبيعة النشاط الذي يز 
المرفق على هذا النحو تجاريا، ويعتبر المرفق العام إداريا إذا كان النشاط الذي  علىد الو قام به األفر 

   2.يمارسه إداريا ومما يدخل في نطاق القانون اإلداري
إن عملية تصنيف المرفق العام من قبل القاضي، تجرى على مرحلتين، : موقف القضاء اإلداري / ب 

يمكن إثبات  ضايفترض أن المرفق العام له الطابع اإلداري، إال أن هذا اإلفتر ففي المرحلة األولى 
العام اإلقتصادي  وفي المرحلة الثانية يعمل القاضي على البحث عن مدى توفر معايير المرفق. عكسه

 :وهي ثالثة

د افر بمعنى أن يكون نشاط المرفق مماثال للنشاط الممارس من قبل األ :طبيعة نشاط المرفق العام
  .والمنشآت الخاصة

( أن يمول المرفق من قبل موارد متأتية، من تأدية المستفيدين من خدماته بدالت أي : مصادر التمويل -
 . ، تشكل ثمنا للخدمات المقدمة)مقابل مالي

   .وهو أن يدار المرفق العام وفقا ألساليب القانون الخاص: طريقة التشغيل -

 

_______________________ 
 22 25ر بوضياف المرجع السابق للذكر ص عما-2
 50محمد سليمان الطماوي مبادئ القانون االداري دراسة مقارنة ص _1
 الحقوق كلية اإلداري، قانون تخصص الماستر، شهادة لنيل مذكرة ،الجزائر في المرفقية الالمركزية رفيق، محمد سعيد بن -3

 .20 ص ،2014ئر،سنةا،الجز 2013 بسكرة

 



  مية و تنظيمهاوماهية المرافق العم                الفصل األول                                          
  

14 

 

 : فق العامة اإلقتصاديةافق العامة اإلدارية  والمر ابين المر التمييز  -

 : فق من خالل الجدول التالياحصر أهم أوجه اإلختالف بين هذين النوعين من المر  يمكن

من حيث الجهة 
 القضائية المختصة  

من حيث العاملين 
 به 

من حيث القانون 
 الواجب التطبيق  

  

القضاء اإلداري ممثال 
اإلدارية في المحكمة 

 أو مجلس الدولة  

هم موظفون  
عموميون 
 يخضعون 

لقانون الوظيفة 
 العامة 

المرفق   القانون العام  
 العام اإلداري 

القضاء العادي ممثال 
في المحاكم اإلبتدائية 
والمجالس القضائية 
 والمحكمة العليا  

هم عمال  
يخضعون لتشريع 

 العمل  

مزيج مابين 
القانون العام  

 ص والخا

  

المرفق العام 
 اإلقتصادي 

   
 

 
___________________  

 12محاضرات في النشاط االداري مرجع سابق الدانمارك ص عمار بوضياف، الوجيز -2    
632ص1002النشاط االداري دراسة مقارنة دار الكتب د ط مصر–زكرياء المصري اسس االدارة العام التنظيم االداري -1  
193ص  2620واحكام القانون االداري مرجع سابق االسكندرية فؤاد مهنا مبادئ -3  
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االجتماعيةفق االمر  –بعاار   
فق المخصصة لتقديم إعانات افق التي تستهدف تحقيق خدمات اجتماعية للجمهور، مثل المر اوهي المر  

زيج من فق مايحكم هذا النوع من المر  2.حةاكز الر اكز الضمان االجتماعي والتقاعد ومر اللجمهور ومر 
قواعد القانون العام والخاص، كما تمثل منازعتها أمام القضاء اإلداري وأحيانا أخرى أمام القضاء 

والذي تناول المنازعات في 2661جويلية  3المؤرخ في  11-92مثل ما جاء في القانون رقم . العادي
 3دي واإلداريئري االختصاص بين القضاء العاامجال الضمان االجتماعي حيث وزع المشرع الجز 

المتعلق يالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي  01/02/2623في  المؤرخ22-23 ايضا قانون رقم
  نجد المشرع قد وزع االختصاص بين القضاء العادي والمحاكم االدارية 

  ا اإلقليميهفق العامة بحسب نطاقاتقسيم المر : الفرع الثاني 
فق عامة افية التي يغطيها نشاطها إلى مر اجغر فق العامة حسب المساحة الاتنقسم المر 

  .محلية(فق عامة إقليمية اومر ) وطنية قومية
 

 :    فق العامة الوطنيةاالمر  -أوال
فق التي يمتد نشاطها ليشمل جميع إقليم الدولة، كمرفق الدفاع ومرفق القضاء ومرفق اوهي مجموع المر 

ف اإلدارة المركزية افق، فإنها تخضع إلشر اهذه المر  لعمومية وأهمية النشاط الذي تقدمه اونظر . الصحة
فق لنشاطها وتحقيقا افي الدولة من خالل الوازارت أو ممثليها في المدن، ضمانا لحسن أداء هذه المر 

 . 4للمساواة في توزيع خدماتها
 

____________________ 
 1_

الجريدة .االجتماعي نالضما لت في مجابالمنازعا لقالمتع 1983 جويلية 02المؤرخ في 15-83 مرقـ ونالقان 
 22/20/1222المؤرخ  22/11ينظر بالقانون رقم  -2       .1983 جويلية 05الصادر في  28الرسمية العدد

  327، ص  اريدفي القانون اإل   الوجيز، فضياو عمار ب -3
 .181ت،ص .ط،  د.نشرل،دار الجامعة الجديدة ل اريدالقانون اإل محمد فؤاد عبد الباسط،  - 5
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 : فق العامة المحلية االمر  -ثانيا
سكان  المرافقوالبلدية، وينتفع من خدمات هذه  كالواليةيقتصر نشاطها في جزء من إقليم الدولة 

 . 1ف عليهااإلقليم وتتولى السلطات المحلية أمر تسييره واإلشر 
  بإنشائها ماااللتز وفق العامة افق اتقسيم المر :الفرع الثالث 

  .فق اختيارية وأخرى إجباريةام بإنشائها إلى مر افق العامة وفقا لاللتز االمر  تتقسم
 فق العامة االختيارية االمر : أوال

فق العامة أن يتم إنشائها بشكل اختياري من جانب الدولة وتملك اإلدارة السلطة ااألصل في المر 
أو النشاطات التي يمارسها  فق  وخدماتهااتقديرية واسعة في اختيار وقت ومكان إنشاء هذه المر 

 . وأساليب إدارتها
يملكون الوسائل القانونية  فق العامة كما الّ اد إجبار اإلدارة على إنشاء المر ايملك األفر  من ثم الّ 

 . 2التي يمكنهم حملها على إنشائها أو مقضاتها لعدم إنشائها لها
فق اا هو الحال بالنسبة لمعظم المر فق العامة كمائري بهذا النوع من المر القد أخذ المشرع الجز  

منه ،وقانون  124إلى   107في المواد من  310-11واألنشطة المحلية وفقا للقانون البلدية 
 منه 101إلى  80من المواد  407-12ية رقم الوالّ 
 : فق العامة اإلجباريةاالمر : ثانيا 

 رة تكون ملزمة بإنشائهافق العامة اختيا ري فإن اإلدااإذا كان األصل أن يتم إنشاء المر 
   
 
 

                              
  1 121محمد بعلي الصغير القانون االداري ص  - 1
 65ص  1003لبنان  1ازن راضي ليلو الوسيط في القانون االداري المؤسسة الحديثة للكتاب طم-1
 -http://www.aoموقع    1022انماركمنشورات االكاديمية العربية الدضي، الوسيط في القانون اإلداري، امازن ليلو ر  - 2

academy.org  1513: عال الساعة 21/02/1010فحص يوم   
 . 2011يونيو  03، العدد الصادر 37المتعلق بالبلدية، ج ر 2011يونيو  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  - 3
 . 2012ير افبر  29، الصادر في 12العدد  ،12ية، ج رن المتعلق بالوالّ 2012ير افبر  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  - 4
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ذلك إنشاء اإلدارة لمرفق األمن والصحة فهي : عندما يلزمها القانون أوجهة إدارية اخرى ومثال
 . 1فق إجبارية بطبيعتها وتهدف لحماية األمن والصحة العامة امر 
أوردت قد تلتزم السلطة التنفيذية بإنشاء المرفق العام بناء على نصوص تشريعية صريحة سواء   

في الدستور أو في القانون، فالنصوص الواردة في قوانين الجهات التي تضع على عاتقها القيام 
فق يجعل السلطة المركزية الحق في ممارسة اختصاصات الوصاية ابإنشاء  وادارة تلك المر 

شاء لتجاء إلى القضاء إذا رفضت اإلدارة إند في االّ ااإلدارية على هذه الجهات وكذلك حق األفر 
 . 2راد من أضر االمرفق للمطالبة بالتعويض عما يلحق األفر 

 
  اداة انشائهافق العامة من حيث اتقسيم المر : الرابعالفرع 

 . فق تنشأ بنص تنظيميافق تنشأ بنص تشريعي ومر اوية إلى مر افق من هذه الز اتقسم المر 

  فق عامة تنشأ بنص تشريعيامر : أوال

ألهمية الوطنية القصوى، التي يفرض المشرع أمر إنشائها بموجب فق ذات ااوهي عادة مجموع المر 
 .وقواعده نص تشريعي ليمكن أعضاء السلطة التشريعية من االطالع على نشاط المرفق وضرورته

 والحقيقة أن أهمية المرفق واحتالله لهذه المكانة مسألة يتحكم فيها طبيعة النظام السياسي السائد في
  . الدولة

 أن أهمية المرفق واحتالله لهذه المكانة مسألة يتحكم فيها طبيعة النظام السياسي السائد في والحقيقة  
 .الدولة

 فق تنشأ بنص تنظيميامر : ثانيا   

 1فق العامةاما يخول التشريع األساسي في الدولة للسلطة التنفيذية صالحية إنشاء المر عادة  

                              
 112نواف كنعان مرجع سابق ص  -2
 65مازن راضي ليلو مرجع سابق ص  -1
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ت امرسوم تنفيذي، كما يحق للوالية أو البلدية بقرار سواء على المستوى المركزي بمرسوم رئاسي أو ب 
  2.فق عامة على المستوى المحلي التي من شأنها تلبي حاجات الجمهوراإدارية ،إنشاء مر 

 

  فق بالنظر لتمتعها أو عدم تمتعها بالشخصية المعنويةاتقسيم المر : الفرع الخامس 

 عامة ليست لها شخصية معنوية  مرافق: أوال

التي تدار بواسطة هيئة عامة ليس لها شخصية معنوية، تكون ملحقة مباشرة بأحد  مرافقالإن هذه 
ومندمجة فيها وتابعة لها تبعية كاملة، وال يكون " الدولة، الوالية، البلدية" األشخاص المعنوية اإلقليمية 

كان ذلك لهذه الم ارفق أي ذاتية خاصة بها  وانما تذوب في كيان الشخص المعنوي العام سواء 
 3.الشخص هو الدولة أم شخص إقليمي آخر

  فق ذات شخصية معنويةامر : ثانيا

مع ما يترتب  بالمؤسسات العامةفق تدار من هيئة ذات شخصية معنوية عامة تسمى اإن هذه المر 
على ذلك من نتائج قانونية كاستقالل المرفق بذمة مالية بعيدة عن مالية الدولة، وبالتالي يتحمل نفقاته 

فيكتسب المرفق  4.وأرباحه  وخسائره، وترفع عليه الدعاوى القضائية بصفة مستقلة أي له حق التقاضي
، بالالمركزية المرفقية أو المصلحيةفي هذه الحالة نوعا من الالمركزية، ولقد اتفق الفقه على تسميتها 

 وذلك لعدم الخلط بينها وبين الالمركزية اإلقليمية

 

 _________________________ 
 . 328، ص  اريدفي القانون اإل  زالوجي، افضيو عمار ب-2
يمارس رئيس الجميورية السلطة التنظيمية في المسائل "" ى لتنص ع 1989لسنة  يئر االجز  الدستور من 116المادة  -1

 .  1996 لالمعد الدستور نم125ذا النص المادة ه ويقابل"  الغير مخصصة للقانون
بعالقات  الجماعية في القطاع الخاص ،الجريدة الرسمية عدد  لقالمتع 16/11/1971المؤرخ في  71-74 رقممر االا -_2

 . قانون الوالية من ،146،147،148 المواد -(4).  1971سنة  101
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 العموميةفق االقانونية االعامة في تنظيم المر   عدالقوا: المبحث الثاني 
فق، ألن ما صلح من القواعد واآلليات اون واحد يحكم المر بداية ينبغي اإلشارة أنه من الصعب سن قان

فمرفق القضاء مثال يختلف في طبيعته عن مرفق التعليم، وهو ما دفع . لمرفق قد ال يصلح لمرفق آخر
ئري إلى تخصيص كل قطاع بقانونه األساسي، حتى أنه نجم عن صدور قانون الوظيفة االمشرع الجز 

   2.مرسوما منظما لقطاعات مختلفة 90العامة الجديد، صدور أكثر من 

فق، فقد اتفق الفقهاء على أن هناك مبادئ أساسية اواذا كان يتعذر سن قانون عام يحكم كل المر  
   3.فق العامةامشتركة ما بين مختلف المر 

و تنظيمها و  فقافق العامة التطرق لقواعد إنشاء المر اوتقتضي د ارسة النظام القانوني للمر 
 .)المطلب الثاني(المبادئ االساسية التي تحكم سيرها و  )المطلب األول( الغائها

 
  عموميةفق الراوتنظيم والغاء الم انشاء: المطلب االول

الغائها من جهة التنظيم و  فق من جهة  واسوف نتعرض في هذا المطلب إلى المقصود بإنشاء المر 
 . ثانية

العامة   انشاء المرافق: الفرع األول     
لدولة المرفق العام حينما ترى أن هناك حاجة جماعية للمواطنين يجب إشباعها عن تنشئ ا

طريقها وبواسطة سلطتها اإلدارية، إّما ألن المش روع الذي يحقق هذه الحاجة الجماعية ال يقبل 
د عادة بمبادرتهما الفردية  واما ألن المبادرة الفردية إذا حصلت لن تحقق إشباع هذه راعليه األف

 .2اجة الجماعية للمواطنين على نحو كافي ومالئمالح
 
 

___________________  
  .332ص  3012النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة ، -بعلي محمد الصغير، القانون اإلداري،التنظيم اإلداري- 2

 . 321عمار بوضياف، المرجع السابق، ص _1
. 31ص بن سعيد محمد رفيق، المرجع السابق،-3  
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 تختلف (الفرع األول)فق العامة الوطنية اباإلضافة إلى ما قيل نجد أن الجهة التي تنشئ المر  
، ويرجع ذلك أساسا لقواعد توزيع االختصاص اإلداري (الفرع الثاني)فق العامة المحلية االمر  من

 . بالدولة
 إنشاء المرافق العامة الوطنية : أوال

ت الحكومة ضرورتها أة الوطنية هو تأسيس مشروعات عامة ر فق العاماالمقصود بإنشاء المر 
ة السلطة العامة التي تتمتع رادإلشباع الحاجات العامة، واألصل أن هذا اإلنشاء يتم بمحض إ

فق العامة والقاعدة راد التدخل في إنشاء المرابسلطة تقديرية كاملة في هذا الشأن وليس لألف
فق العامة يجب أن يكون بقانون أو بناء على قانون صادر ار العامة في هذا الشأن أن إنشاء الم

فق العامة وهذا ما يرجع إلى رامن سلطة التشريعية بتخويل السلطة التنفيذية سلطة إنشاء الم
 . اختالف والنظم القانونية والسياسية السائدة بالدولة فنأخذ على سبيل المثال فرنسا و مصر

 
 ئرالجز فق العامة في ااانشاء المر :ثانيا

 :حلافق العامة الوطنية بعدة مر القد مرت مسألة إنشاء المر 
 3691ر فق العامة قبل دستو اإنشاء المر : المرحلة األولى-1

 :فق العامة الوطنية حيث تم إنشاءاحل بتباين وسائل وأدوات إنشاء المر اتتميز هذه المر 

ئري االبنك المركزي الجز :مثل قانون بعضها بموجب عمل تشريعي 31-12-1963  وخالل هذه
ك حيثاوالشركة الوطنية سوناطر  مرسوم فق العامة يتم أحيانا بموجباالمرحلة كان إنشاء المر   

 ،وبعضها األخر بموجب عمل إداري مثل الهيئة الوطنية للقوى العاملة1963نهاية عام  تم
 . 1962-12-13مرسوم 

 

_____________________ 
 292ص  2625ة الكتاب االول نظرية المرفق العام د م ج د ط الجزائر حماد محمد شطا تطور وظيفة الدول-2
 .122، ص1006النظرية العامة للقانون االداري دار الجامعة الجديدة د ط مصر رفعت عبد الوهاب ،  محمد_1
 .64، العدد 1963دبسمبر 10، نشر في ج ر،المؤرخة في 1963ئرية الشعبية لسنة ادستور الجمهورية الجز _3
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 1965-12-31العامة في فترة األمر  المرافقإنشاء : المرحلة الثانية -2
يتم إنشاء المؤسسة العامة على اختالفها  كان1965-12-31مكرر من األمر  5بموجب المادة 

إال أن  األمر صادر عن رئيس مجلس الثورة في هذه المرحلة بموجب عمل له قوة التشريع
على تنظيم   Ordonnanceأي األمر  والوسيلة القانونية الممارسة العملية قصرت هذه اإلدارة 

  قطاعات أو فئات المؤسسات، أّما إنشاء أي مؤسسة عامة وطنية فقد كان بموجب عمل إداري 
 .Dècretمرسوم

منه نجدها قد جاءت بالشكل  05ورجوعا لألمر المشار إليه أعاله وتحديدا نص المادة 
وجب مرسوم باستثناء المؤسسات التي لها أهمية وطنية كية بماتحدث المؤسسة االشتر "التالي

 ".والتي تحدث بموجب قانون
 

وبين  يتضح من هذا النص أن المشرع ربط بين أداة اإلنشاء نص تشريعي أو نص تنظيمي
أهمية المرفق فإن كان يحتل مكانة بارزة ونشاطه سيعود بالنفع العام على مجموع اإلقليم دون أن 

ه ،فإن إحداثه يتم بموجب نص تشريعي،  وان ثبت خالف ذلك تعين يخص جزء معينا من
 .2إحداثه بموجب نص تنظيمي

 
 

 

 

 

__________________ 
 .331عمار بوضياف، المرجع السابق، ص _ 2
 .129ص مرجع سابقمحمد الصغير بعلي، القانون اإلداري،- 1

 126ص1002توزيع الطبعة االولى د م القبيالت القانون االداري الجزء األول دار وائل للنشر والحمدي -3
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 1976في ظل أحكام دستور  فق العامةراإنشاء الم: المرحلة الثالثة -1
1كي وبناء على أحكام دستور افي ظل االختيار االشتر 

الوطنية من  إنشاء المؤسسات أصبح1976
 .سالمتعلقة باختصاصات المجل 2منه151صالحيات اإلدارة المركزية، فأحكام المادة

__________________ 

ذي القعدة عام  30مؤرخ في  97-76ن الصادر باألمر رقم 1976ئرية الشعبية سنة ادستور الجمهورية الجز _2
 .94، العدد 1976نوفمبر  24، ج ر، المؤرخة في 1976نوفمبر سنة  22الموافق 1396

المجاالت التي خولها له الدستور يشرع المجلس الشعبي الوطني في : " على أنه1976من دستور  151تنص المادة _1
 .تدخل كذلك في مجال القانون

د وخاصة الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين في إطار االحقوق والواجبات األساسية لألفر -
 .متطلبات  الدفاع الوطني

 .اصة الزواج والطالق والبنوة واألهلية والموارثالقواعد العامة المتعلقة بقانون األحوال الشخصية وقانون األسرة ،وبخ-
 .درار المتعلقة باألفراظروف اإلستق

 .التشريع األساسي الخاص بالجنسية
 .القواعد العامة المتعلقة بمركز األجانب 
 .القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي

د الجنايات والجنح والعقوبات المناسبة  لها والعقود بخاصة تحدي(زائية جءات الائي واإلجر االقواعد العامة للقانون الجز 
 .ءات المدنية ، وطرق التنفيذاالشامل،وتسليم المجرمين القواعد العامة لقانون اإلجر 

 .مات المدنية والتجاريةاالنظام العام االلتز 
 .التنظيمية اإلقليمية  التقسيم اإلداري للبالد 
 .االجتماعيةالمبادئ األساسية السياسية االقتصادية و 
 .تحديد السياسة التربية و سياسة الشباب 

 .الخطوط السياسية لسياسة الثقافية
 .ر المخطط الوطنياإقر 

 .نية الدولةاالتصويت على ميز 
ئب و الجبايات والرسوم والحقوق بجميع أنواع  وتحديد وعائها اإحداث الضر 

 .ونسيجهما القواعد العامة لنظام الجهوري
 .تعلقة بنظام السنوي و القرض و التأمينقواعد العامة الم

 .القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،وقانون العمل والضمان االجتماعي
 .القواعد العامة المتعلقة لحماية المجاهدين وأول الحق من ذويهما

 .وانات والديانات الخطوط العريضة لسياسة األعمال اإلقليمية والبيئية و نوعية الحياة، وحماية الحي
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فق العامة أو مؤسسات وطنية االشعبي الوطني ال تشمل على االختصاص التشريعي بإنشاء المر 
،ولذلك فإن إنشاء المؤسسة العمومية الوطنية كان يتم بموجب مرسوم صادر عن رئيس 

 .115الجمهورية من خالل ممارسة السلطة التنظيمية المخولة له بموجب المادة
 :1989فق العامة في ظل أحكام دستور اإنشاء المر : لرابعةاالمرحلة -4

 المؤسسات العامة فق العامةالم يجعل إنشاء المر  1989ر الدستور السابق فإن دستور اعلى غر 
1من اختصاص القانون، حيث لم تنص المادة 

منه على صالحية واختصاص السلطة  122
 .بذلك التشريعية المجلس الشعبي الوطني

 29، أصبح البرلمان يشرع، بموجب ما نصت عليه  الفقرة 1996يل الدستوري سنة وبموجب تعد
2من المادة

فق ا،وبناء عليه فإن إنشاء المر "إنشاء فئات المؤسسات" من الدستور في مجال 140
سيم رئاسية أو تنفيذية، ما االعامة الوطنية يبقى أصال من اختصاص التنظيم بموجب إصدار مر 

 .عما هو سائد في فرنسا اؤسسات، وهو الوضع الذي ال يتعد كثير عدا مجال فئات الم
ترك االختصاص إصدار " والحقيقة أن هذا ما يتماشى مع ما هو سائد في القانون من حيث

فق العامة للسلطة اإلدارية هو اتجاه سليم ألنه يعطى االختصاص للجهة األقدر ار إنشاء المر اقر 
عاة المصلحة ا ر اإلنشاء مر االسرعة الكافية التخاذ قر  على تقدير لزوم اإلنشاء، لما يضمن

 .3ءات وآليات عملية إصدار القانون من طرف البرلماناالعامة، أمام تعقيدات  واجر 
 
 

________________ 
 .ث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليهاحماية التر 

 .النظام العام للغابات
 .النظام العام للمياه

 ".نياشينها و وضع ألقابها الشرفية إنشاء أوسمه الدولة و
 .2016مارس سنة 6بموجب التعديل الدستوري المؤرخ في  140 المادة-2
يد نظرية المرفق العام في القانون الجزائري د م فاروق عبد الحم محمد_3 .217محمد صغير بعلي المرجع السابق، ص -1

 .27، ص 2622جامعة الجزائر 
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 ة المحليةفق العاماإنشاء المر :  ثانيا

 ئر يقودنا بالضرورة إلى د ارسة قواعد قانونافق العامة في الجز اإن الحديث عن أداة إنشاء المر 
الوالية والبلدية، فالوالية هي الجماعة اإلقليمية لدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية 

المجلس الشعبي :  اوللوالية هيئات هم 07-12المستقلة حسب المادة األولى من قانون رقم 
 .الوالئي والوالي

 
وأول ما يستوقفنا في هذا التعريف هو تمتع الوالية بالشخصية المعنوية ، هذا يعني تتمتع بجميع 

م العقود ااآلثار التي تنجم عنها الشخصية المعنوية من ذمة مالية مستقلة تمنحها القدرة على إبر 
فق محلية وهذا حسب ما نصت ارتها على إنشاء مر باإلضافة إلى قد 1والتمتع باألهلية التقاضي

 .من القانون المشار إليه أعاله4148، 2146،3147عليه كل من المواد 
 

أما عن البلدية فهي الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة وتتمتع هي األخرى بالشخصية المعنوية 
 .شعبي البلدي وهيئة تنفيذيةوالذمة المالية المستقلة ويدير البلدية مجلس منتخب هو المجلس ال

 
 
 
 

__________________________ 
، )د ارسة مقارنة(كي ائري بين المفهمين التقليدي واالشتر امحمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام في القانون الجز -2

 .28المرجع السابق، ص 
ينشئ مؤسسات عمومية والئية  تتمتع  يمكن المجلس الشعبي الوالئي أن:" 07-12من قانون  146تنص المادة -1

 .بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي قصد تسير المصالح العمومية
تأخذ المؤسسة العمومية الوالئية  شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إدا ري أو :" من القانون سالف الذكر147تنص المادة -3

 ".جو منهامؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المر 
من القانون سالف الذكّر  تحدث المؤسسات العمومية الوالئية بموجب مداولة من المجلس الشعبي  148تنص المادة -5

 "... .من هذا القانون 54الوالئي طبقا ألحكام المادة 



  مية و تنظيمهاوماهية المرافق العم                الفصل األول                                          
  

25 

 

 
 فق محلية يتبن ذلك من خالل اختصاصات المجلس الشعبياوتتمتع بقدرة مالية على إنشاء مر 

 يمارس العديد من الصالحيات التي تمس الجوانب المختلفة في شؤون اإلقليم، ويتم البلدي فهو
1ذلك عن طريق إنشاء مؤسسات عمومية وذلك حسب المواد 

2و 153
 من القانون البلدية 154

.10-11 

 تنظيم المرافق العامة: الفرع الثاني 

 مفهوم عملية تنظيم المرفق العام :  أوال 

 فقه القانون اختلف ، الواجبة التشريعية باألداة إنشائه تحقق بعد تثور سالةم العام المرفق تنظيم
 مفهومان لعملية ظهر االختالف لهذا تبعا و ، العامة المرافق تنظيم مفهوم تحديد حول اإلداري
 . ضيق وآخر واسع مفهوم ، العامة المرافق تنظيم

 الواسع المفهوم : 3
 وعنصر ، العامة المرافق وأهداف وظائف تحديد مثل عناصر عدة تشمل العملية هذه يجعل  

 وكدا والتسيير باإلدارة المختصة والسلطات الهيئات وتحديد وسيرها إدارتها طرق وبيان إنشائها
 وكدا ، وخارجيا داخليا األفقية والفنية والوصائية الرئاسية والتنظيمية القانونية العالقات تحديد
لغاء دمج عنصر  . وميةالعم المرافق وا 

 الضيق المفهوم : 0
 للمرافق الداخلي والتسيير التنظيم في العامة المرافق تنظيم عملية عملية يحصر المفهوم هذا  

 . العامة للمرافق واإللغاء والتعديل االنشاء دون العامة
 
 

_____________________ 
 ومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة يمكن للبلدية ان تنشئ مؤسسات عم" 20_22من القانون  223تنص المادة -2

 "المالية المستقلة من اجل تسيير مصالحها 
تكون المؤسسات العمومية البلدية ذات طابع اداري او ذات طابع صناعي " من القانون سالق الذكر  225تنص المادة -1

 ...."زن ايراداتها ونفقاتها تجاري ويجب على المؤسسة العمومية البلدية ذات طابع صناعي وتجاري ان توا
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 السلطة المختصة بتنظيم المرفق العام: ثانيا 

 التنفيدية والسلطة التشريعية السلطة بين القانونية النظم في العام المرفق تنظيم سلطة تتأرجح  
 واإلداري الدستوري القانون فقه ينقسم إذ ، دولة كل في السائد الدستوري النظام يقرره لما وفقا

 الدولة في العامة المرافق تنظيم بعملية تختص أن يجب التي السلطة ماهي مسألة صبخصو 
 : هما رئيسيين إتجاهين إلى

 اإلختصاص صاحبة هي التشريعية السلطة: 3

 يد في الدولة داخل العام المرفق تنظيم سلطة وتركيز حصر بحتمية اإلتجاه هذا أنصار يرى  
 القرارات نطاق في التنفيدية دورالسلطة ينحصر يثبح ، وأصال أساسا التشريعية السلطة
. والقرارات اللوائح مجال في أو الدولة في العامة المرافق تنظيم بعملية والمتعلقة فقط التنفيدية
 المرافق تنظيم سلطة وتركيز حصر أن حجية إلى العام القانون فقه  من القسم هذا رأي ويستند
 اإلقتصادية والحريات للحقوق األكيدة القانونية الحماية قيحق التشريعية السلطة يد في العامة

 .التنفيدية السلطة تقيد بحيث الدولة لمواطني

 اإلختصاص صاحبة هي التنفيدية السلطة:  0

 السلطة إختصاص من الدولة في العام المرفق تنظيم عملية بجعل اإلتجاه هذا أنصار يرى  
دارتها وتسيرها العامة المرافق تنظيم عملية أن وحقيقة حجة أساس على التنفيدية  من هي وا 
 السلطة بمسؤوليتها تضطلع التي ، الدولة في اإلدارية التقليدية الوضيفة اختصاص صميم

 . التنفيدية

   

 

 

   ____________________ 
  20-96عوابدي المرجع السابق للذكر ص ص عمار - 2
 21-22عمار عوابدي المرجع نفسه ص ص  – 1
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  اإلتجاهات هذه من الجزائري مشرعال موقف: 1

 من به يمتاز لما نظرا ، المجال هذا في للحقيقة األقرب هو األخير الرأي هذا أن جليا ويبدو  
 1.العامة والحريات الحقوق على خوف وال ، وموضوعية وواقعية منطقية

 إلختصاصا مسؤولية التنفيذية السلطة يعطي الذي الثاني باالتجاه الجزائري المشرع عمل 
 تختلف ال ومجردة عامة قانونية قواعد بسن األخيرة هذه تقوم أذ ، للدولة العامة المرافق بتنظيم
 .التشريعية السلطة عن الصادرة القوانين عن والمادية الموضوعية الناحية من

 المشرع طرف من اإلتجاه بهذا األخذ حقيقة إلتماس من تمكننا التي األمثلة بين ومن  
 رئيس يمارس: "  منها األولى الفقرة تنص حيث 2669دستور من 212 المادة نجد الجزائري
 الواضحة اإلشارة وهنا ،"  للقانون المخصصة غير المسائل في التنظيمية السلطة الجمهورية

 للدولة اإلدارية الوظيفة في المساهمة في التنفيذي للجهاز تابع كشخص الجمهورية رئيس لحق
 للبرلمان يحق ال الذي المجال في يصدرها التي المستقلة(  اللوائح)  ماتالتنظي بإصدار وذلك

 . فيه التدخل

 بإصدار األول الوزير تكفل إلى الثانية فقرتها في المادة نفس أشارة فقد أيضا ثاني وكمثال  
 مستقال ليس األول الوزير به يتكفل الذي فالتنظيم ، القانون تطبيق على يحتوي الذي التنظيم

 رئيس يصدره الذي التنظيم أن حين في تنفيذها أو القوانين وجود على وجوده في يستند نهأل
 .وجوده في لها يحتاج ال الجمهورية

 

 

 
 

                              
 132ص  2112الجزائر  1جبار جميلة دروس في القانون االداري منشورات كلية ط – 1
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 إلغاء المرافق العامة: الثالث الفرع

 إشباعها إلى بنشاطه العام المرفق يهدف التي الجماعية العامة الحاجة أن الدولة ترى قد  
 تنشأ وحينئذ معينة، ظروف لوجود نتيجة العامة المرافق غير أخرى ةبوسيل إشباعها ،يحسن
 ؟ ذلك يتم فكيف العام المرفق إلغاء مسالة

 العام المرفق إلغاء ماهية: أوال 

 العام المرفق إلغاء مفهوم:  3

 الحاكمة الهيئات العام،العتراف المرفق لنشاط حد وضع هو العام المرفق بإلغاء المقصود  
 لإلدارة منحت التي التقديرية األمور ومن. العام المرفق وجود الستمرار حاجة هناك دتع لم بأنه
 التقديرية السلطات ضمن يندرج العام المرفق إلغاء فكذلك العامة، المرافق وتتظيم إنشاء هي

 فوائد بين والموازنة العام، المرفق إلى الحاجة عدم أو الحاجة مدى اإلدارة تقدر حيث لإلدارة،
 األسباب و والمالبسات الظروف ووزن إللغائه المناسب الوقت واختيار العام، المرفق ارومض

 (1).العام المرفق إلغاء من والمبررات

 

 العام المرفق بإلغاء المختصة الجهة:  0

 عدم ذلك وراء من قاصدا معينة بإجراءات التقيد عام مرفق أي إلغاء في المشرع اشترط لقد 
 يتم اإللغاء أن األصل ويقضي ، ومصالحهم باإلفراد ضرر من عليه يترتب وما لإللغاء التسرع
  بقانون اإللغاء يكون أن فيجب بقانون اإلنشاء تم إذا أنه بمعنى بها أنشأ التي الوسيلة بنفس

 

 

                              
 223حماد دمحم شطا المرجع السابق للذكر  ص -1
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 فرنسا في العامة المرافق إلغاء يخص ما ففي ، ذلك بخالف يقضي نص وجد إذا إال كذلك،
 أن يجب المبدأ هذا أن على ، 1948 أوت 17 قانون بموجب وذلك التنظيمية للسلطة يرجع
 في الحكومة صالحية تحديد إلى تدخلها يؤدي أن يمكن أخرى دستورية أحكام مع منسقا يكون
 . لغائهاإو العامة المرفق إنشاء

 الرجوع علينا وبالتالي العامة المرافق إلغاء لطرق صريح نص أي الجزائري المشرع يحدد ولم  
 اإلنشاء وسيلة من وأرفع أعلى بوسيلة إنشائها في اتبع الذي األسلوب بنفس العامة القواعد لىإ
 كل على تحوي مركبة سلطة من اإللغاء قرار إصدار يكون أن الجزائري المشرع إشترط ولقد ،

 .(1) العامة للمصلحة حماية اإلنشاء قرار في شارك من

 امالع المرفق إلغاء آثار و مبررات: ثانيا

 مبررات إلغاء المرفق العام:  3

 كان التي العامة الحاجات إشباع ترك إلى العامة المرافق إلغاء مبررات و أسباب رد ويمكن
 ، للتأميم مقابل كمفهوم الخصخصة خالل من ذلك ويتحقق الخاص للنشاط العام المرفق يتوالها
 القطاع دور وزيادة الحكومة دور تقليل خالها من يتم التي العملية بأنها الخصخصة وتعرف
 : فئتين إلى تصنيفها فيمكن الخصخصة أشكال عن أما الممتلكات وامتالك إدارة في الخاص

  األولى الفئة:  أوال

نما ، العامة المؤسسات أو المشاريع ملكية نقل أو بيع بالضرورة تتطلب ال وهي    تتمثل وا 
 القطاع إلى األعمال بعض تفويض أو ، اإلدارة مسؤوليات إسناد في التخصيص عمليات
 : منها الخاص

 ، الجديدة يعرالمشا بعض وتمويل ودار إقامة الخاص القطاع فيها يتولى التي العمليات - 
 .( وسواها BOT مثل تمويلية بصيغة)

                              
 23-24ص  2112جامعة النجاح الوطنية فلسطين ( رسالة ماجستر)م المرافق العامة اكثم وجيه عبد الرحمان سليمان تنظي – 1
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سنادها الخدمات بعض تقديم عمليات -  من بدال الخاص القطاع إلى تنافسي أساس على وا 
 أعمال القمامة،أو جمع كعمليات البلديات تقدمها التي الخدمات مثل)  مالعا القطاع من توفيرها
 (. الخاص القطاع طرف من العام المرفق وصيانة بناء

  الثانية الفئة : ثانيا

 إلى العام القطاع من المساهمة حصص أو المشاريع ملكية نقل أو البيع عمليات وتشمل  
 : منها تلفةمخ بأشكال ذلك يتم أن ويمكن الخاص، القطاع

 الطرح أو اإلصدار عمليات ،  المزايدة بأسلوب البيع عمليات ، المباشر البيع عمليات-2
 . العام لالكتتاب

 . مماثال نشاطا أو النشاط ذات يمارس آخر عام مرفق مع عام مرفق دمج -1

 الذي الغرض تحقق حيث الديمومة، بطابع تتسم ال ومؤقتة عارضة جماعية حاجة إشباع -3
 . إلغاؤه يستوجب أجله من المرفق نشأأ

 إلى بها يعهد أن يمكن العام المرفق يقدمها التي الخدمة بان التوفير بدافع الدولة تقدر -5
 (1).أخر عام مرفق

 آثار إلغاء المرفق العام: 0

 المشروعية مبدأ هو والذي األول المبدأ ، لمبدأين يخضع أن يجب عام مرفق نشاط إلغاء إن
 العامة اإلرادة أفاق مع يتوافق تصرف الدولة هيئات تصرف ضرورة في أهميته لىتتج والذي
 . بحقوقهم التعسف فتقيهم باألفراد تتعلق واألهمية دستور، أو ميثاق في الجماعة بلورتها التي

 العامة المرافق نشاط إلغاء بشأن أهميتها ومدى األشكال توازي قاعدة وهو الثاني المبدأ أما  
عادة  مكملة قاعدة جوهرها أصل في تكون أن تعدو ال القاعدة هذه أن أموالها، خصيصت وا 

                              
  242مرجع سابق ص  3عتيقة بلجبل النظام القانوني للمرافق العامة مجلة المنتدى القانوني ع -  1
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 األشكال بنفس يلتزم أن التصرف مصدر على تفرض فهي ، له ومؤكدة المشروعية لمبدأ
 . بالشرعية التزما ، تعديله أو إلغاؤه المراد القرار إصدار في اتبعت التي واإلجراءات

 اإلجراءات هذه في األصل بل ، شكليات كونها من أكثر على تركز األشكال تقابل قاعدة   
 الجماعة مصلحة حماية وبالتالي العامة لألموال المديرين إرادة على تفرض مقصودة قيود أنها
 . اإلداري القانون في األساس وهي

 القانون عليها نص التي الجهة إلى تضاف أمواله فان العام المرفق إلغاء يتم عندما حيث  
 الشخص أموال إلى تضاف المرفق أموال فان ذلك على ينص لم فان ، بإلغائه ادرالص

 . المرفق هذا يتبعه كان الذي اإلداري

 يتم أموالها مصير فان مستقلة عامة معنوية أشخاص يديرها التي العامة للمرافق بالنسبة أما  
 العام القانون شخاصأ احد أو الدولة تكون كأن األموال هذه مصدر معرفة خالل من تحديده
 . لها منحها فيتم األخرى اإلقليمية

 المرافق أحد إلى تؤول األموال فإن الخاصة والهيئات األفراد تبرعات مصدرها كان إذا أما  
 إلرادة احترما ، له مقاربا غرضا أو إلغاؤه تم الذي المرفق غرض نفس لها التي العامة

 ( 1) المتبرعين

 إلغاء لطرق صريح نص أي المشرع يضع لم أين الجزائري التشريع في التطبيقية األمثلة من
 في اتبع الذي األسلوب نفس إتباع و العامة القواعد إلى الرجوع علينا وبالتالي العامة المرافق
 يكون إصدار أن الجزائري المشرع اشترط ولقد ، اإلنشاء وسيلة من وأرفع أعلى بوسيلة إنشائه
 . العامة للمصلحة منه حماية اإلنشاء قرار في شارك من تشمل بةمرك سلطة من اإللغاء قرار

 
 

                              
 .126حماد محمد شطا المرجع السابق للذكر ص  -2
 69مازن راضي ليلو المرجع السابق للذكر ص  -1
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 . فق العموميةاالمر  التي تحكم سير ئ األساسية دالمبا: المطلب الثاني 
 و لقواعد ذلك سبيل في تخضع و لألفراد العامة الحاجات إشباع إلى العامة المرافق تهدف
 هي المبادئ العام،هذه القانون فقهاء ابه وسلم اإلداري القضاء أحكام عليها استقرت مبادئ
 أو العامة للمرافق العام القانوني النظام تسمى .لوظيفتها وأدائها عملها استمرار تضمن التي

 العامة المرافق تنظم و تحكم التي القانونية المبادئ
ليوم فق العامة لمجموعة من المبادئ إستقر عليها القضاء  والفقه، وأضحت ااتخضع المر  حيث    

 : وتتمثل أهم هذه المبادئ في ما يلي. فقامن المسلمات في نظرية المر 

 
 واطراد بانتظام العامة المرافق سير دوام) االستمرارية مبدأ)  :أوال 

 العامة المرافق   خدمات من المنتفعين مساواة) المساواة مبدأ) اثاني
 تعديلوال للتغيير العام المرفق قابلية) التكييف مبدأ)  :اثالث
 

 واطراد بانتظام العام المرفق استمرارية مبدأ  :الفرع األول
 

 أساسية خدمات لهم تقدم مرافق وجود منها معينة أسس على اليومية حياتهم أمور الناس يرتب
 تحقق حتى و ، معيشتهم أحوال تنظيم عليها يتوقف ما وغالبا عنها االستغناء يمكنهم ال

 التي الخدمة تكون أن يفترض  العامة الحاجات إشباع وهو منها المرجو الهدف العامة المرافق
 الحياة في شلل إلى سيؤدي سيرها في خلل أي أو توقف أي ألن االستمرار وجه على تؤديها 

 هذه من مرفق تعطل عن ينجم الذي االرتباك مدى اإلنسان يتصور أن اليسير ومن العامة
  العامة المرافق بإنشاء الدولة تكتفي ال أن ضروريال من كان لذلك ، قصيرة لمدة ولو  المرافق

  
 ______________ 
  120حماد محمد شطا المرجع السابق ص -2
 332عمار بوضياف مرجع سابق ص -1
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 تؤدي أن يجب العامة المرافق أن أي. للخدمات وتقديمها استمرارها ضمان إلى تسعى بل
 . توقف أو انقطاع دون , نتظموم ومستمر دائم بشكل المنتفعين لجمهور خدماتها
 العامة المرافق جميع سير تحكم التي األساسية القواعد وأهم أول أن على اإلداري الفقه أجمع

 .واطراد بانتظام العام المرفق سير دوام مبدأ أو للجمهور خدماتها تقديم في انتظامها
 ذلك، تفرض العامة قالمراف نشاط طبيعة ألن تطبيقه الواجب من أصيل مبدأ المبدأ هذا إن

 و أحكامه في القضاء أقره فقد المبدأ هذا على صراحة تنص ال التشريعات معظم أن ورغم
 .وجوده تفرض نتائج المشرع عليه رتب
 الموظفين استقالة وتنظيم اإلضراب، تنظيم :منها نتائج عدة المبدأ هذا تطبيق على يترتب

 .الفعلي الموظف ونظرية العموميين
 

 .اإلضراب ظيمتن :أوالا 
 مؤقتة بصفة و معينة لمدة أعمالهم أداء عن معين مرفق في الموظفين توقف باإلضراب يقصد
 تلبية على اإلدارة لحمل كوسيلة إليه يلجأ و  نهائيًا،  وظائفهم ترك إلى نيتهم تنصرف أن دون

 طلباتهم
 األضرار إلى ئجهنتا تتعدى وقد المرفق في العمل سير على الخطورة بالغة نتائج ولإلضراب

 تحريمه ومدى اإلضراب، بشأن موحد موقف هناك وليس الدولة في واألمن االقتصادية بالحياة
 استمرار لدوام ضماناً  عليه وتعاقب تحرمه دول و ضيق نطاق في به تسمح دول  فهناك
 .العامة المرافق

 على نص قد 61 ادةالم في تحديدا و 76 دستور أن نجد الجزائري القانوني للنظام رجعنا إذا
 ممارسته القانون ينظم و به معترف اإلضراب حق الخاص القطاع في : يلي ما

 
 

    _____________________ 
 .266ظريفي نادية المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية حالة عقد االمتياز المرجع السابق ص -2
 1029مارس  09في  02-29من التعديل الدستوري رقم  60المادة -1
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 على حفاظا العام للقطاع بالنسبة به مسموح غير اإلضراب أن النص هذا خالل من يتضح
 التنظيم على متوقفة الخاص للقطاع بالنسبة ممارسته تبقى و العامة، المرافق سير دوام

 من بقمس بترخيص يكون و مفتوحا يكون فال محدودة زمنية مدة يتجاوز ال أنه أي له القانوني
 .العامة السلطة طرف
 به، معترف اإلضراب في الحق التالي النحو على 57 المادة نص جاء فقد 96 دستور في أما
 لممارسته حدودا يجعل الحق،أو هذا ممارسة القانون يمنع أن يمكن.القانون إطار في يمارس و
 المنفعة ذات ميةالعمو  األعمال أو الخدمات جميع في األمن،أو و الوطني الدفاع ميادين في

 حتى قانونية لقيود اإلضراب إخضاع ضرورة النص هذا خالل من يتضح للمجتمع الحيوية
 .خدماته تأدية في العام المرفق يستمر
 .االستقالة تنظيم : ثانياا 

 :  الموظفين استقالة تنظيم المبدأ هذا تطبيقات من
 الضوابط بعض قرر قد المشرع أن إال ، العام الموظف حقوق من حقا االستقالة تعتبر فحيث
 تقديم فى الموظف حرية بين التوفيق بهدف االستقالة في للحق الموظف استعمال تقيد التي

 .واطراد بانتظام العامة المرافق سير مبدأ و استقالته
 هذه تنظيم عليه يجب بل بإرادته أو عفوية بصفة العمل عن نهائيا ينقطع ال العام الموظف إن

 المرفق في خلل إحداث دون وظيفته عن التخلي له تضمن قانونية إلجراءات قاوف االستقالة
 . العام
 . الفعلي الموظف نظرية تقرير : ثالثاا 
 اختصاصات ممارسة في للقانون خالفاً  تدخل الذي الشخص ذلك الفعلي بالموظف يقصد
  العاديين فرادلأل يجوز ال أنه شك وال المختص القانوني الموظف صفة متخذاً  عامة وظيفية

 
 

_________________________ 
  225-222ظريفي نادية المرجع السابق للذكر ص ص -2
 113نسرين شريفي القانون االداري التنظيم االداري دار بلقيس للنشر د س ن الجزائر ص -1
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 على وحرصاً  القاعدة هذه على استثناء أنه غير ، قانونية غير بصورة عامة وظيفة يتولون أن
 إدارة إلى األفراد يضطر عندما والثورات الحروب ظروف في العامة المرافق سير استمرار دوام

 الصادرة لألعمال القانونية اآلثار ببعض والفقه القضاء اعترف السلطة من أذن دون المرفق
 اإلداري القضاء أقره ما وهذا سليمة عنهم الصادرة األعمال فتعتبر فعليين، كموظفين منهم
 ظروف ظل في األشخاص من مجموعة طرف من البلدي المرفق إدارة قضية في نسيالفر 

 األشخاص هؤالء أعمال أن الدولة مجلس اعتبر فقد البلدي المرفق بها يمر كان استثنائية
 الموظف نظرية تعتبر وبذلك ، القانوني الموظف صفة يحملون ال أنهم رغم صحيحة و شرعية
 . الفرنسي اإلداري ءالقضا اجتهاد صميم من الفعلي

 
 .المنتفعين بين المساواة مبدأ :الفرع الثاني

 تؤدي بأن المرافق إدارة على القائمة الجهات التزام أساس على المنتفعينبين  المساواة مبدأ يقوم
 بينهم تمييز دون منها االستفادة شروط فيهم تتوافر ممن الجمهور من يطلبها من لكل خدماتها
 يسمح ما هو و االقتصادي، أو االجتماعي المركز أو الدين أو اللغة أو لونال أو الجنس بسبب
 تقدم التي العامة المرافق وظيفة احترام إلى ويؤدي العام للمرفق السيادي الطابع بإعطاء
 المطلوب الشروط فيهم توفرت متى المنتفعين جميع عليها الحصول في يتساوى عامة خدمات
 . بها االنتفاع و خدماتها على للحصول توفرها
 الجميع بمساواة تقتضي التي الحقوق وا عالنات والمواثيق الدساتير من أساسه المبدأ هذا يستمد
 مطلقة وليست نسبية مساواة العامة المرافق أمام المساواة أن غير بينهم، تمييز بال القانون أمام
 في األفراد يتواجد وأن بها،يطل فيمن المرفق بخدمات االنتفاع شروط تتوافر أن مقتضياتها ومن

 بخدمات االنتفاع بتنظيم الخاصة والقواعد القانون يتطلبه الذي المركز
 

________________________ 
  2669من دستور  06.32ينظر المادتين -2
 .222.ص.1021.الجزائر . مدخل القانون االداري الجزء األول دار الهدى للطباعة و النشر . عالء الدين عشي -1
 259ص. مبادئ القانون االداري . عمرو عدنان -3
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 أعباء تحمل في أو بالخدمات االنتفاع في سواء المتساوية بالمعاملة الحق لهم يكون ثم المرفق
 .االنتفاع هذا

 وتوافرت ظروفهم تماثلت متى المنتفعين بين المساواة مبدأ تحترم أن اإلدارة على أخر بمعنى
 األفراد من طائفة في االنتفاع شروط توافرت إذا أما , القانون ددهاح التي االنتفاع شروط فيهم
  يميز أن أو األخرى دون األولى للطائفة الخدمات يقدم أن للمرفق فإن غيرهم دون
 والمياه الكهرباء مرفق رسوم كاختالف ظروفهم الختالف تبعاً  للطائفتين بالنسبة المعاملة في

 بعض اإلدارة منح مع يتعارض ال المبدأ هذا فإن ذلك عوم القرى، و المدن لسكان بالنسبة
 من باالنتفاع المعاقين أو للعجزة كالسماح خاصة العتبارات األفراد من معينة لطوائف المزايا
 شروط بعض من الشهداء أبناء إعفاء أو مخفضة رسوم بدفع أو مجاناً  النقل مرفق خدمات
 .بالجامعات االلتحاق

 فإن بخدماته المنتفعين بين وميزت المبدأ بهذا المرفق إدارة على قائمةال الجهة أخلت إذا أما
 احترام على المرفق إدارة على المشرفة الجهة إلجبار التدخل اإلدارة من يطلبوا أن للمنتفعين
 يدار المرفق كان أو ذلك عن اإلدارة امتنعت ،فإن ملتزم بواسطة يدار المرفق كان إذا ، القانون
 بمبدأ أخل الذي القرار إلغاء طالبين القضاء إلى اللجوء األفراد حق من فإن مباشرة بطريقة
ذا المنتفعين بين المساواة  التعويض طلب في الحق لهم فإن القرار هذا من ضرر أصابهم وا 
 المناسب

  
 
 
 
 
 _______________ 
  333.332 الوجيز في القانون االداري ص عمار بوضياف-2
  322.ص. 1002 2االداري الجزء األول دار وائل للنشر ط حمدي قبيالت القانون-1
 325.322سليمان محمد الطماوي الوجيز في القتانون االداري ص 3
 325محمد رفعت عبد الوهاب مرجع سابق ص -5
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 والتعديل للتغيير العام المرفق قابلية مبدأ :الفرع الثالث
 ومتغيرة متطورة حاجات وهي دلألفرا العامة الحاجات إشباع إلى العامة المرافق تهدف

 الوجه على العامة المنفعة يحقق ال أصبح العام المرفق تنظيم أن تبين ما فإذا باستمرار،
 تعديل إلى تلجأ أن اإلدارية للسلطة كان المرفق من المنشودة الغاية يحقق ال أو  األكمل
  إدارته أسلوب حيث من العام الصالح يحقق بما تسييره وطريقة العام المرفق نظام وتطوير
 على تطرأ التي والمتغيرات الظروف مع يتالءم بما يؤديه الذي النشاط وطبيعة وتنظيمه
  .باستمرار المتغيرة األفراد لحاجات ومسايرة المجتمع

 جانب من بها المسلم و العامة المبادئ من يعتبر الذي التكيف و للتغيير المرفق قبلية مبدأ إن
 اإلدارة بطريق إدارتها أسلوب كان أياً  العامة المرافق لكافة بالنسبة يسري القضاء و الفقه

 .االلتزام بطريق أم المباشرة
 العناصر و العوامل حسب الدولة في العامة المرافق تسيير و تنظيم المبدأ هذا يتضمن
 فالمرفق بالتالي و المستجدة و الطارئة المعطيات و الظروف مع التكيف و للواقع المالئمة
 يعبر ال قد الماضي في عام نشاط عن يعبر الذي المرفق ألن المكان و الزمان في يتغير العام
 تعبر 76 دستور بموجب كانت الجزائر في الخارجية التجارة :ذلك مثال و الحاضر في عنه
 عمليات أصبحت حيث الدولة، طرف من محتكرة تعد لم 89 دستور بعد لكن عام مرفق عن

 .خاصة بمشاريع تنظم اداالستير  و التصدير
  دعت كلما المرفق إدارة على القائمة اإلدارية الجهات حق من أن المبدأ هذا تطبيقات من

 يتالءم بما تغييرها أو بالمرفق الخاصة واللوائح النظم لتعديل المنفردة بإرادتها تتدخل أن الحاجة
 باستمرار والمطالبة ذلك على االعتراض في الحق المنتفعين ألحد يكون أن دون والمستجدات

 الشخصي مركزهم في التغيير أثر ولو معينة وطريقة بأسلوب المرافق عمل
 
 

_____________________ 
 32.36.ص. 1020.الجزائر.ط.د.نادية ضريفي تسيير المرفق العام و التحوالت الجديدة دار بلقيس-2
 113.ص.دة للنشر االسكندرية د س القانون االداري دار الجامعة الجدي.عبد الباسط محمد فؤاد-1
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 اإلدارة أسلوب واستبدال المرافق هذه إدارة طريقة تغيير اإلدارة لجهة يجوز بالتنظيم يتعلق فيما
 عن تسير التي العامة بالمرافق يتعلق فيما و .العكس أو المباشرة غير اإلدارة بأسلوب المباشرة
 ما حسب لتعديلها العقود هذه في أيضا خلتتد أن في الحق لإلدارة فإن االمتياز عقود طريق
 يمنح التعديل هذا أن غير .العامة المصلحة تحقيق أجل من المستجدة الظروف مع يتفق

 . بالتعويض العامة السلطة مطالبة حق للمتعاقد
 

 :في تتمثل أساسية مبادئ ثالثة على يقوم عام مرفق كل أن سبق مما و من هنا نستخلص
 المرفق قابلية ومبدأ المنتفعين بين المساواة مبدأ و اطراد و بانتظام العام قالمرف استمرار  مبدأ
 . التغيير و للتعديل العام
 النظام وتمثل أنواعها، بمختلف العامة المرافق كل على تطبق و تحكم القواعد و المبادئ هذه

 للمرافق القانوني امالنظ تكون التي القانونية النظم أنماط كأحد العامة للمرافق العام القانوني
 .العامة
 
 

                 
 
 
 

                                                         
  ______________________ 
  12الذي ينظم العالقات بين االدارة و المواطن ج ر العدد  2622جويلية  5المؤرخ في  232-22 المرسوم -2
 256الف للذكر ص مازن راضي ليلو المرجع الس-1
 191فهمي مصطفى بوزيد القانون االداري ص -3
 2669من دستور  6.32ينظر المادتين -5
 259عمرو عدنان مبادئ القانون االداري مرجع سابق -2
 2629و دستور  2626دستور  -9
 22.20اكثم وجيه عبد الرحمان سليمان مرجع سابق ص -2
 352عمار بوضياف المرجع السابق ص - 2
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   :ة الفصل االولخالص
يبدو مما سبق قوله ان المرفق العام من المواضيع االساسية في القانون االداري حيث يعتبر  

نواة الفانون االداري من الجانب القانوني من خالل الدراسة السابقة نستخلص انه ال يمكن ان 
الهداف و يكون اامرفق العام مفهوم جامع و مانع و بشكل مجرد و حيادي اال في ضوء ا

الغايات االدارية االجتماعية و االقتصادية التي تحدد له مسبقا و هده المرافق تتنوع و تتقسم 
اما مسالة تعيين الجهة المسؤولة و المختصة بانشائه و تنظيمه . وفقا للزاوية التي ينظر منها 
ت في الفقه بين فاالولى و هي كما سبقت االشارة اليه تارجح. و كيفية الغاء المرافق العامة 

السلطتين التشريعية و التنفيدية و قد تكون الى هذه االخيرة اقرب باعتبار ان انشاء المرافق 
العامة يدخل في االطار التنظيمي و تحقيق المصلحة العامة التي تعتمدها سياسة الدولة فينشأ 

النظر و دون  المرافق العامة كل ذلك باالعتماد على ما يحتاجه االفراد في المجتمع بغض
اما الثانية أي الغاء المرافق . الدخول في الجدل الفقهي حول أي السلطتين أولى بانشاء المرافق

.العامة و التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لالدارة و تخضع لقاعدة توازي االشكال  
بادئ ان حسن سير المرفق العام وادائه لمهامه االساسية ال يتأتى اال بخضوعه لمجموعة م

هي مبدا استمرارية خدمات المرفق و مبدأ المساواة و   :تضمن حسن سير المرفق العام و التي
 .مبدأ تكييف و تطور المرفق العام

غير ان هذه المبادئ الثالثة يطلق عليها عادة المبادئ العامة التقليدية و هذه التسمية توحي   
خيرة كانت ثمرة لتطبيق المبادئ السابقة في هذه اال. بوجود مبادئ حديثة لتسيير المرفق العام 

 مبدأ المجانية و مبدأ حياد االدارة, مبدأ الشفافية  :الواقع العملي و هي 
 
 
 

___________________  
موقع   1022مجلة قانون و أعمال مبدأ استمرارية سير المرافق العمومية بانتظام و اطراد و تطبيقاته في التشريع الجزائري-2  

22.00ساعة  23/02/1010فحصه يوم تم   http://www.droitetentreprise.or     
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 العمومية  المرافقطرق إدارة و رقابة  : لفصل الثانيا
للسلطة العامة بعد انشاء المرفق العام يكون لها ان تختار الطريقة المثلى الدارته من جهة 

 .هة أخرى اخصاعه للرقابةو من ج,
و طبيعة النشاط الذي  المرافقالعمومية تبعا الختالف و تنوع  المرافقتختلف طرق ادارة  

اخذ العمومية فان السلطة المختضة ت المرافقو الختيار طريقة ادارة مرفق من ,تؤديه 
 .الخ...... سياسية و اجتماعية و اقتصادية :  باعتبارات مختلفة و متعددة

العمومية الخارجة عن الشرعية القانونية يستدعي تحريك كافة أنواع  المرافقأن نشاط  كما
و تحقيق العدالة و حماية ,  الرقابة عن أعمال االدارة العامة لضمان سيادة مبدأ الشرعية

 .المصلحة العامة
و عليه في هذا الفصل سوف نتناول طرق ادارة المرافق العمومية وطرق رقابته وفق من 

   : الل المبحثين التاليينخ
   المرافق العمومية ادارة طرق : المبحث االول
  رق مراقبة المرافق العموميةط: المبحث الثاني 

 طرق ادارة المرافق العمومية : المبحث األول 
تعددت طرق وكيفيات ادارة المرفق العام بما ينسجم مع الظروف الميطة بمجال تدخل 

وعليه فانه .ظاهر تدخل الدولة في مختلف المجاالت والميادين اإلدارة خاصة بعد تعدد م
 :يمكن تسيير المرفق العام ب

 
 
 
 
 

__________________ 
  22ص  1025ج النجاح الوطنية فلسطين ( رسالة ماجستر) تنظيم المرافق العامة .اكثم وجيه عبد الرحمان سليمان-2
  356. ص.1002االردن  2الثقافة للنشر والتوزيع ط نواف كنعان القانون االداري الكتاب األول دار-1
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 (االستغالل المباشر،المؤسسة العامة:)طرق عامة:أوال
 (االمتياز)طريق خاصة:ثانيا
 (االستغالل المختلط)طريقة مختلفة:ثالثا

 االدارة المباشرة للمرافق العمومية :المطلب االول 
 الطرق العامة:اوال   

 :وتاخد شكلين هما, إلدارة العامة بنفسها بالقيام بتلك المهمةتتمثل في تكفل السلطة أو ا
 االستغالل المباشر طريقة :الفرع األول 

يقصد به لجوء اإلدارة العامة إلى إدارة مرافقها ومصالحها العامة بأموالها وموظفيها :تعريفه*
. لمعنويةدون أن تنفصل مرافقها العامة أو تستقل عنها قانونيا حيث التكتسب الشخصية ا

 تولي البلدية إدارة مرفق النقل مباشرة بموظفيها وأموالها:مثال 
 :النتائج القانونية المترتبة عن التسيير بهدا االسلوب-
 :من حيث الموظفين 2- 

تكون عالقة العمل قائمة أصال بين اإلدارة المنشئة للمرفق وبين الموظف العامل به وعليه 
 .ة إلغاء المرفقتبقى عالقة العمل قائمة في حال

 :من حيث األموال  1-
األموال المخصصة إلدارة المرفق العام في شكل استغالل مباشر هي ملك لإلدارة العامة 

 المنشئة للمرفق اد اليتمتع بذمة مالية مستقلة كما تؤكده قوانين اإلدارة المحلية ومع دلك 
 
 
 
  ____________________ 
 22-20انون البلدية رقم من ق 221-222ينظر المادتين  -2
                                                316المرجع السابق ص ، الوجيز في القانون اإلداري،بوضياف عمار - 1
 320نواف كنعان  المرجع سابق  ص -3
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يمكن أن تقتضي مقتضيات التسيير وفعاليته منح المرفق العام ميزانية مستقلة لكن مع 
 .المرافقلتوازن المالي لهده ضرورة ضمان ا

 :من حيث األعمال 3-ب
 جميع تصرفات المرفق المسير بهذه الطريقة تبرم من الناحية القانونية من طرف السلطة

 .المختصة بإنشاء المرفق العام
 :من حيث المنازعات 5-ب

ع بأهلية نظرا لعدم اكتساب المرفق العام المدار بهدا االسلوب للشخصية المعنوية فانه اليتمت
التقاضي حيث يمثل أمام القضاء لدى الطعن في أعماله وتصرفاته أمام الجهة القضائية 

 .المختصة بواسطة الممثل القانوني للجهة اإلدارية المنشئة للمرفق
 :التسيير عن طريق المؤسسة العامة :الفرع الثاني

 :تعريف-2
طريق المؤسسات العامة و التي  العامة عن المرافقيقصد به لجوء اإلدارة العامة لتسيير 
وعليه و خالفا لطريقة االستغالل المباشر فان طريقة .تعد مرافق عامة مشخصة قانونيا 

المؤسسة العامة تقتضي منح المرفق العام االستقالل القانوني و ذلك بإضفاء الشخصية 
 .المعنوية عليه

ذات األهمية و تخفيف  العامة المرافقتهدف طريقة المؤسسة العامة غالى حسن إدارة 
عبء تسييرها و متابعتها عن الجهة اإلدارية تنشئها بموجب تمتعها بكل من األشكال من 

 .االستقاللين اإلداري و المالي 
 
 
 
 
 
 ______________________ 
 150/152. القانون االداري ص. محمد الصغير بعلي -2
  192ص  1003 2طبعة . دار وائل للنشر و التوزيع . الوجيز في القانون االداري . علي خطار شطناوي -1
 02-21من قانون الوالية رقم  251-252ينظر المادتين -3
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 :إنشاء و إلغاء المؤسسات العامة-
 :إنشاء و إلغاء المؤسسات العامة الوطنية- 2

ما عدا مجال فئات المؤسسات الذي يعود ( السلطة المركزية)يكون من اختصاص التنظيم 
 (السلطة التشريعية)القانون  الختصاص

لغاء المؤسسات العامة المحلية-1  :إنشاء وا 
مداولة من طرق المجلس :يكون من اختصاص كل من الوالية و البلدية ويستلزم ذلك 

 (البلدي أو الوالئي حسب الحال) الشعبي 
 

 :انواع المؤسسات العامة-
سسات عامة إدارية و أخرى مؤ :باعتماد التقسيم الثنائي تقسم المؤسسات العامة إلى 

 (صناعية،تجارية)اقتصادية
 إذن كيف نميز بين هذين النوعين من المؤسسات؟

 :ظهرت عدة معايير للتمييز بين المؤسسة العامة الدارية و المؤسسة لعامة االقتصادية منها
 :المعيار الموضوعي *

 .اري بمعناه الواسعتكون المؤسسة العامة إدارية اذا كان موضوع نشاطها يتصل بمجال إد
انتاج مواد او تقديم : أما المؤسسة العامة الصناعية التجارية فهي التي تمارس نشاطا تجاريا 

 .خدمات
 
 
 _____________________ 
  129. ص مرجع سابق النظام القانوني للمرافق العامة. عتيقة بلجبل -2
. الطبعة الخامسة . ديوان المطبوعات الجامعية . م االداري النظا. الجزء األول . القانون االداري . عمار عوابدي -1

 302.ص.1002.الجزائر
 202مازن راضي ليلو مرجع سابق ص 3
 112.112عمار بوضياف قانون البلدية ص  5
 21/02من قانون الوالية  259ينظرالمادة  -2
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 الهدف:المعيار الغائي-

الي إذ يتجه نشاطها إلى سد احتياجات ال تسعى المؤسسة العامة اإلدارية إلى تحقيق ربح م
في حين تحدث المؤسسات العامة الصناعية ( مؤسسة النظافة البلدية مثال)الجمهور مجانا 

التجارية للقيام بهمة اقتصادية تقتضي مراعاة الجانب المالي حيث يجب على األقل أن 
 .تحافظ على توازنها المالي

ؤسسات العامة اإلدارية و المؤسسات العامة النتائج المترتبة على التمييز بين الم-
 (:الصناعية ،التجارية) االقتصادية 

 :تخضع المؤسسات اإلدارية مبدئيا لقواعد القانون اإلداري سواء من حيث -
 هم موظفون عموميون يخضعون لقانون الوظيف العمومي باستثناء المتعاقدين :العاملون بها

 .لقرارات اإلدارية و كذا العقوبات اإلداريةتخضع للنظام القانوني ل:تصرفاتها-ا
 .تعتبر من األموال العامة التي تحظى بحماية مدنية و جنائية متميزة:أموالها

القاعدة العامة أن منازعات المؤسسات اإلدارية هي من اختصاص القضاء :منازعاتها-ب
 .اإلداري
اعد القانون الخاص تخضع المؤسسات العامة الصناعية التجارية مبدئيا لقو : بينما 

 :سواء من حيث ( التجاري)
هم عمال يخضعون لقانون العمل باستثناء إطاراتها المسيرة حسب قانونها :العاملون بها 

 .األساسي 
 
 
 
 ____________________ 
 56-52ص  1006لبنان  2منشورات الحلبي الحقوقية ط العامة و الخوصصة المرافقطرق ادارة .وليد جابر حيدر-2
   315هاني علي الطهراوي القانون االداري المرجع السابق للطكر ص -1
 33ص  1002م ج  الطبعة الثانية الجزائر .ناصر لباد الوجيز في القانون االداري التنظيم االداري  د-3
5-yeves gaudment traité de droit admenistratif tom1 16e edition l g d j paris 2001 pp. 

881.882 
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داري أما في عالقاتها مع الغير تخضع من حيث الوصاية لقواعد القانون اإل:تصرفاتها-ج

 .فتخضع للقانون التجاري( منتفعين)موردين
ليست بأموال عامة بالمعنى الضيق إذ أنها ال تحظى بحماية مدنية و جنائية  :أموالها-د

 .متميزة شانها شان األموال الخاصة
 .ية وهي من اختصاص القضاء العادي عادية و ليست إدار :منازعاتها

 
 فق العمومية  امر لمباشرة ل غيرالاإلدارة : ب الثاني لالمط

 طريقة االدارة الغير مباشرة التقليدية  : الفرع االول
 متيازالأسلوب عقد ا: اوال

تلجأ اإلدارة في ممارسة نشاطها إلى إب ارم عقود مع اآلخرين إلى أن هذه العقود ليست كلها 
تخضع لنظام قانوني موحد ومن بين هذه العقود عقد اّلمتياز الذي يعتبر من أقدم  عقود

، مّما يستدعي ضرورة 1العقود اإلدارية ويعتبر الصورة أكثر شيوعا في تفويض المرفق العام
 .متياز ثانياواآلثار المترتبة عن عقد االّ  أوالّ  متياز تعريف عقد االّ  التطرق 

 ازتعريف عقد االمتي: أوال
 :متياز كما يليتناول الفقه تعريف عقد االّ : تعريف الفقهي-1

وهو (أسلوب التسيير، ويتولى من خالله شخص :" ئر عرفه األستاذ محيو بأنهزاففي الج
يسمى صاحب اّلمتياز أعباء مرفق خالل فترة من الزمن، ) شخص خاص بصورة عامة

 ".بالمرفقفيتحمل النفقات، ويتسلم الدخل الوارد من المنتفعين 
هذا التعريف يهمل الطابع التعاقدي لالمتياز، وّل يركز على طبيعة مهام مسير المرفق 

 .ستغالل، البناء، التجهيزاالّ 
 

                              
ئرية للعلوم القانونية، ائرية، المجلة الجز اتياز، د ارسة التجربة الجز المالعامة عن طريق اّ  المرافقن علية حميد، إدارة ب 2-1
 . 117، ص 2009ئر ،ا، الجز 03قتصادية والسياسية، العدداالّ 



طرق ادارة ورقابة المرافق العمومية                                   الفصل الثاني                  
 

46 

 

 التعريف التشريعي-0
نصت القوانين المتعلقة بالبلدية والوّلية ص ارحة على أسلوب اّلمتياز كطريقة استثنائية 

له، مما يتطلب استد ارج بعض القوانين القطاعية التي يف ر أنها أغفلت تقديم تع الللتسيير إ
 .اعتمدته كطريقة لتسيير

: منه أّنه 21متياز في المادة الالمتعلق بالمياه المعدل والمتمم عقد ا 117-83لقد عرف قانون 
عقدا من عق ود القانون العام، تكلف بموجبه اإلدارة شخصيا قصد ضمان أداء الخدمات " 

لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية والمجموعات  االيتم منحه  اللذي للصالح العام، وا
 ".المحلية

لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية  االمتياز االيمكن منح ال فحسب هذا التعريف 
المعدل للقانون  213-96ليأتي تعديل هذا القانون من خالل األمر رقم . والمجموعات المحلية

السلطة الذكر أعاله  21من المعدلة للمادة  4حيث تناولت المادة  يتعلق بالمياه 83/17رقم 
عقد من عقود القان ون العام تكلف بموجبه شخصا اعتباريا عاما أو :" اّلمتياز اإلداري انه

 ".خاصا قصد أداء خدمة ذات منفعة عامة

 ة العامةعتباريالمتياز اإلداري يمكن أن يمنح لألشخاص االفطبقا لهذا التعريف، فإن عقد ا
 .واألشخاص الخاضعة للقانون الخاص

الصادرة عن وزيرة الداخلية المتعلقة بامتياز الم ارفق  94/03/842رقم  3وقد أعطت التعليمة
 هو عقد تكلف بمقتضاه الجهة :"العمومية المحلية وتأجيرها تعريفا دقيقا لعقد اّلمتياز هو

 

                              
 ، 1983يونيو   04 ، الصادر بتاريخ 30جويلية، يتضمن قانون المياه، ج ر، عدد  16، المؤرخ في 17-83القانون  - 1

 . ملغي
جوان  15، الصادر بتاريخ 37، يتضمن  قانون المياه، ج ر، عدد 1996جوان  15، المؤرخ في 96/13األمر رقم - 2

1996 ، 
 الملغي 

الصادرة عن وزيرة الداخلية المتعلقة بامتياز الم ارفق   1994ديسمبر 01المؤرخة في  842/ 94/03تعليمة  رقم  - 3
 . محلية وتأجيرها ، تعد التعليمة أصال عمال داخليا إلدارة ليس له أية قيمة قانونية وّل تنظيميةالعمومية ال
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واستغالله لمدة معينة من الزمن، بواسطة  اإلدارية المختصة أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام
عمال أو أموال يقدمها صاحب اّلمتياز وعلى مسؤوليته، مقابل رسوم يدفعها المنتفعون من 

 ".خدماته، وفي ظل إطار النظام القانوني الذي يخضع له هذا المرفق
 :التعريف القضائي-3

ّّ أن ئري عرف عقد اّلمتياز في العديد من الارغم أن المشرع الجز  قوانين القطاعية إّل
 .جتهادات القضائية في هذا المجال قليلة جدااال

في نفس القضية بين شركة  09/03/2004وصدر عن مجلس الدولة الغرفة الثالثة بتاريخ 
جاء فيه ما  11950رقم  11950ر تحت رقم ان قر اوبلدية وهر " سريع الجنوب"نقل المسافرين 

ع ألمالك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة اّلمتياز متياز التابإّن عقد االّ : " يلي
ستغالل المؤقت في العقار تابع لألمالك الوطنية بشكل استثنائي وبهدف محدد للمستقل ،باالّ 

 .1ومتواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه
ري لعقد اّلمتياز بما وفي هذا التعريف يتضح أن مجلس الدولة اعترف ص ارحة بالطابع اإلدا

 .2يخول من سلطات استثنائية لجهة إلدارة تمارسها اتجاه الطرف المتعاقد معها
 متياز باركان خاصة تميزه عن غيره من العقود األخرىاليتمتع عقد ا:أركان عقد االمتياز-4

 :هي كمايلي
 
 فرااألط-ا

متياز أو ما الصاحب ا وهي شخص عام، و الطرف األول متيازالتتمثل في اإلدارة مانحة ا
 .متياز اإلداريالفي عقد ا الطرف الثاني يطلق عليه الملتزم وهو

 

                              
سنة  05، مجلة مجلس الدولة، العدد 09/03/2004ن الغرفة الثالثة، المؤرخ في 11950ر مجلس الدولة، رقم اقر  - 1

 . 213، ص 2004
 1945ماي 8المرفق العام ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ،جامعة  متيازبوزيدي نصيرة، النظام القانوني لعقد االّ  - 2

 . 13، ص 2014-2013ئر ،اقالمة ، الجز 
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 الرّضا-ب
يعتبر الرضا الركن األول في عملية تكوين العقود، ويقصد به تبادل اإليجاب والقبول بين 

 .المتعاقدين المزعمين على نحو مطابق منتج آلثار قانونية
 

 المحل-ج
داري على إدارة مرفق عام، يرى فيه أن يكون مرفق قابال متياز اإلالينصب محل ا
مرفق : ت السلطة العامة مثلاالمرافق التي تثير امتياز  1يجوز مثال تفويضال لتفويض حيث 

ملكيته، وعادة ما يكون  لنقلوأن يقتصر محل العقد على إدارة واستغالل المرفق  البوليس ،
أن صاحب اّلمتياز شخص يسعى إلى تحقيق متياز مرفقا اقتصاديا، وذلك المحل عقد ا

 .الربح
 

 الشكل-د
م العقود هو مبدأ الرضائية بالتالي تعتبر الشكلية ركن استثنائي في ااألصل في عملية إبر 

، كما هو الشأن في 2إذا استلزمها القانون  تتوقف عليها هذه األخيرة إالّ  م العقود الّ اعملية إبر 
 3247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  02ث تنص المادة م صفقات العمومية حياعملية إبر 
 " .الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به":على انه 

                              
يدة نحو المنافسة أم افق العامة معادلة متز االتسيير المفوض للمر : هيمي فضيلة، مداخلة  تحت عنوانا بر ا -12
من طرق أشخاص القانون الخاص، جامعة عبد  فق العامةاالتسيير المفوض للمر : حتكار المتلقي الوطني حولاالّ 

 الرحمن ميرة بجاية ، يومي 
 . 01، ص  2011أفريل  28و27
ئر ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص قانون اأكلي نعيمة،النظام القانوني لعقد اّلمتياز اإلداري في الجز  1-2

 . 46ئر، ص االعقود ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو،الجز 
 تنظيم يتضمن ،2015 سنة سبتمبر 16 الموافق 1936 عام الحجة ي ذ 2 في مؤرخ 247-15 رئاسي مرسوم -33

  .50العدد ر ج العام، المرفق وتفويضات العمومية الصفقات
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 أثار عقد االمتياز: ثانيا

من جهة والملتزم المتعاقد معها من جهة  متيازمتياز أثار لإلدارة مانحة االاليرتب عقد ا
 :أخرى نوضحها كاألتي

 مانحة االمتياز إلدارةحقوق ا -2
يمكن أن تتنازل عنها كلها أو بعضها، كحق الرقابة  التتمتع اإلدارة بجملة من الحقوق التي 

 .1االلتزامباعتباره حق ثابت لها حتى ولم ينص عليه في وثيقة  االشرافو 
مع  أما إذا تغيرت الظروف بعد التعاقد وأصبح نظام الم رفق الذي تقرر وقت التعاقد ّل يتفق

الظروف الجديدة وّل يحقق المنفعة العامة التي أنشأ من أجلها، كان لسلطة مانحة اّلمتياز أن 
 .2مناسبا لتحقيق المصلحة العامة تراهتعدل هذا النظام وأن تقرر النظام الذي  

وتفرض مقتضات المصلحة العامة على جهة اإلدارة استرداد المرفق قبل انتهاء المدة المتفق 
ر التي ألحقت بها، وليس للملتزم االعقد شريطة أن تعرض على الملتزم كل األضر  عليها في

 .يتمسك بفكرة الحق المكتسب القوة الملزمة للعقد وهذا ما أكده الفقه والقضاء
كما يحق لها كذلك إذا أخل الملتزم بأحد الشروط المتعاقد عليها جاز لإلدارة وبإ اردتها 

 .*الجزائيالمالية أو الفسخ  الجزاءاتمنها  لجزاءلتاالمنفردة أن توقع عليه بعض 
 حقوق الملتزم-
 :يسعى الملتزم بهدف أساسي وهو تحقيق الربح لذا تنحصر حقوقه كاألتي  
م العقد اإلداري مع الجهة االحق في الحصول على المقابل المالي باعتباره دافع المتعاقد إلبر -

 1الذي *لهما شكل الثمن وثانيهما شكل الرسماإلدارية ويتخذ المقابل المالي صورتين أو 
حيث تستطيع الجهة المانحة اّللت ازم القيام بتعديل المقابل المالي  يعد من الشروط الالئحية

 .بإدارتها المنف ردة دون موافقة الملتزم
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مالية المتفق عليها كأن تقدم له مبلغا من المال في صورة  مزاياالحق في الحصول على -
 .ن تضمن له أرباح القروض التي يعقدهاقرض ،أو أ

 .1الحق في ضمان التوازن المالي  -
كما يترتب كذلك حقوق بالنسبة إلى المنتفعين اتجاه اإلدارة مانحة اّلمتياز عن طريق تدخل -

هذه األخيرة إلجبار الملتزم على تنفيذ الت ازماته ،من ثم إذا أهملت اإلدارة في أداء هذا 
يتفق مع عقد اّلمتياز يحق للمنتفعين اللجوء إلى  ء الّ املتزم بأن يتخذ إجر الواجب أو سمحت لل
 .ر اإلدارة باإللغاء  واجبارها على التدخلاالقضاء للطعن في قر 

نتفاع بالخدمات التي يقدمها المرفق مادامت شروط اّلنتفاع متوفرة فيهم د االّ اكما يحق لإلفر -
متياز، فقد يرتبط الملتزم ن صاحب االّ وذلك بصرف النظر عن وجود عقد بينهم وبي

بالمنتفعين بعقود خاصة كما هو الشأن في حالة توريد الكهرباء أو المياه، وفي هذه الحالة 
 .2يتعهد الملتزم بأن يؤدي لعمالئه الخدمات مقابل الرسوم التي يتقاضاها منهم

ة أو طبيعية وطرق م بعدة طرق مختلفة يمكن تصنيفها إلى طرق عادياتز لينتهى اال اوأخير 
 متياز تتمثل في انتهاء المدة المنصوص عليها في فالطرق الطبيعية لنهاية االّ  غير عادية

صدور حكم قضائي أو انتهاء : العقد، أّما الطرق الغير العادية تتمثل صورها مثال في
 .3متياز من جانب اإلدارة ألسباب فرضتها مقتضيات المصلحة العامةاالّ 
 
 
 

                              
 .120.القانون االداري ص. بعلي محمد الصغير -2
  390/392.ص.الوجيز في القانون االداري .عمار بوضياف -1
 .333اسط، المرجع السابق، ص فؤادعبد الب محمد-23
 . 291،290وي المرجع السابق، ص ص ،اعلي هاني الطهر  -32
 . 347، ص 1006النظرية العامة للقانون االداري دار ج الجاديدة مصر محمد رفعت عبد الوهاب  -31
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 وب االقتصاد المختلطأسل: ثانيا
في إدارة الم ارفق العامة هو أن تشترك  l’économie mixteيقصد بأسلوب اّلقتصاد المختلط 

الدولة مع األف ارد في إنشاء شركة مساهمة بهدف إدارة مرفق عام اقتصادي كان طابعه  
 .1تجاريا أو صناعي

اري ،تكتتب السلطات ويتخذ هذا األسلوب كشركة مساهمة خاضعة ألحكام القانون التج
العامة في جزء كبير من أرسمالها ولكن من الضروري أن يبلغ نصيبها في أرسمال الشركة  

وذلك ما لم يشترط نص خاص هذه النسبة كحد أدنى لمشاركة % 50أو يزيد منه بنسبة
 .2الدولة

متياز يذهب بعض الفقه أن أسلوب اّلقتصاد المختلط هي تعبير عن صورة متطورة لطريقة الّ 
 :الخصائص التالية لهذا األسلوبض اويبدو هذا التطور من خالل استعر 

سمالها، وسواء كانت إدارة أتساهم الدولة فيه أو أحد أشخاص القانون العام  في جزء من ر  -
وسواء كانت الدولة تملك أغلب أسهمها ، تبقى شخصا من أشخاص القانون  ومرفق عام أ

 لتولي  تبرون موظفين عموميين إّل من يعين من قبل الدولةالخاص، والعاملون فيها ّل يع
 .إدارة الشركة أحيانا

قتصاد المختلط تتولى إدارة مرفق فيجب أن تكون نشأتها بقانون أو قد إذا كانت شركات االّ -
 .تنشأ بمرسوم وذلك بحسب األوضاع الدستورية لكل دولة

نصيب كل من اإلدارة ومساهمتها  راعاةمتفاق ،مع الأن الربح أو ناتج النشاط يوزع حسب ا-
 .سمال الشركةافي تكوين ر 

أن شركة اقتصاد مختلط هي التي تتحمل مخاطر المشروع، كما أنها الشركة هي التي -
 .تتحمل كافة المسؤوليات القانونية أو النظامية المترتبة على ممارسة نشاطها

 

                              
 162.160هاني علي الطهراوي المرجع السالف للذكر صص-2
النشاط االداري دراسة مقارنة دار الكتب القانونية د ط مصر _تنظيم االداري زكرياء المصري اسس االدارة العامة ال-1

 622ص  1002
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ي تمارس رقابتها العامة على المرفق فه: مزدوجةتمارس الدولة رقابتها على المرفق بصورة -
بمقتضى ما تقرره لها القوانين واللوائح في هذا الشأن وذلك فضال أن تمارس رقابة داخلية 

 .قتصاد المختلطعلى المرفق بواسطة ممثليه في إدارة شركة االّ 
كما نجد أن هذا األسلوب مؤلوف في بعض الدول كفرنسا والكويت واألردن ومن أمثلته 

المعدل  1 118-96ئر ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم زالة الجفي دو 
والمتعلق بتدخل الشركات األجنبية في مجال التنسيق حين جاء  159-87والمتمم للمرسوم 

فيها أن شكل الشركة المؤسسة الوطنية والشريك أو الشركاء األجانب يتخذ شركة مساهمة 
 .ريئاوتخضع للقانون الجز 

 
د في مجال اقتصاد المختلط أسلوب ناجحا للتعاون بين اإلدارة و األفر يعتبر أسلوب االّ  اأخير 

يا الحوافز الفردية، لتكون ايا وجود السلطة ورقابتها ومز اإشباع الحاجات، ألنه يجمع بين مز 
 .2المصلحة النهائية مصلحة المجتمع ولمصلحة المشتركين في الشركة

 اإلدارة غير المباشرة الحديثة   بأسلو : الفرع الثاني
 مإلى نظا ولالد أغلب ولجوء المتدخلةلة و جعا لفكرة الدانة األخيرة تر و دت اآلشه  

إلى ذلك ادى ، كل  التكنولوجي مالتقد ىأخر  جهة نمو  جهة نذا مه السوقاقتصاد 
في  اخصوصد افر إلشباع الحاجات العامة لال كوسيلةاإلدارية  بالعقود متماهإزدياد اال

اإلدارية التي نالت  العقودفي مقدمة  امااللتز  عقودتأتي  و. البنية األساسية  مرافق قنطا
 عقد البناء  أسلوب منهار نذكر و اكب التطو ذا العقد بصيغ جديدة  تهر هظ ا،إذ متماهاال
 
 

                              
يوليو  21المؤرخ  159-87يعدل ويتمم المرسوم رقم  1996أفريل  16الموافق  118-96مرسوم التنفيذي رقم -2 1

لسنة  22ستغاللها،ح ر العدد المتعلق بتدخل الشركات األجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات  وا 1987
1996 . 

 . 247، ص 1999أنور أحمد رسالن القانون اإلداري، مركز جامعة القاهرة، مصر  -21



طرق ادارة ورقابة المرافق العمومية                                   الفصل الثاني                  
 

53 

 

 مالعا فقالمر  تفويض أسلوب و (BOT)ت و ما يسمى عقد الب وأ والتحويل والتشغيل
 . سة ابدر  نتناولهما ما سوف وهما
 :  (BOT)عقد البناء والتشغيل والتحويل  أو عقد البوت أسلوب -أوال
 : ئري من العقداتعريف عقد البوت وموقف المشرع الجز  -3
 : تعريف عقد البوت  1-1
  تهانما تعددت تعريفاو ،  لهتعريفا جامعا مانعا  يوجدال  لك،لذ العهدحديثة  العقود من هو
اعادة و ع  و المشر  غيلالمتعاقد مع اإلدارة تش بموجبه يتولى قاتفا نهأالبعض ب فهفعر . 

  .عاما  نثيز عادة الثالو مدة العقد التي ال تتجا انتهاءعند  الدولةالمنشأة إلى 
 بموجبه تتولى يتعاقد قاتفا على أنهالصناعية  للتنميةالمتحدة  ممنظمة األمـ وعرفته 
 عملية كبما في ذل الدولةة األساسية في العام المرافق ىيئة خاصة إنشاء إحده

 . )1(الصيانة يل التشغ بأعمال مالقياو  والتمويل مالتصميـ
 أشكال نم شكل بأنها البوت عقودفقد عرفت  يالتجار  للقانونالمتحدة م أما لجنة األمـ

االتحاد المالي  المستثمرين نم مجموعةما  حكومةالمشاريع تمنح بمقتضاه  تمويل
  ويضطلعتجاريا ، و استغالله و ادارته وتشغيله معين مشروع لصوغياز ع امتو مشر لل

 بين مالمبر  قاالتفا على وفقتنفيذ االمتياز و  بانشلئهاالشركة   وع أو االتحاد المالي لممشر 
 .عو اتفاقية المشر  صاحب االمتيازو  الحكومة

 
 
 
 
 
 
 

                                     ______________________                                           

                                                              . 143-142،ص 1005منشاة المعارف االسكندرية  01مبادئ القانون االداري الطبعة  ، وعمر  نعدنا -2

 . 294،صق ، مرجع ساب اوير هي الطلاني عه-1
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 عبىءإلى القطاع الخاص  لتنق البوت عقود بموجبلة و الد نأ يتضح لنا مما تقد لخال

 ت اراكافة االستثم تحملهمع  مالعا المرفقجباية و  و تشغيلانشاء و  ومن  تمويل و تصميم
مدة  لالخاص خال للقطاعع و المشر  أصول ملكية ولتؤ  وبالمقابل تشغيلهمخاطر و 

 . العقد  مدة نهايةفي  يقوم بنقلها للدولة نى ألفقط ع التشغيل
ع إلى و المشر  تنقل فيها أصولاألخيرة  ن، إذ أ الخوصصة نع بوتما يميز عقد ال   

 التزامعقد  عنذا العقد هكما يتميز  البوتلة كما في عقد و القطاع الخاص ال إلى الد
لة و دلع لو المشر  ولأص فيه ملكية تكون يالذ صورتها التقليديةالعامة في  المرافق
 امعقد التز و  الخوصصة بينسط و في نقطة  تقف البوتعقد  هذاو فترة العقد ، لخال

 .  )2(العامة المرافق
في قوانينها  فتعر م ئر لـاإذا كانت الجز  :من عقد البوت  المشرع الجزائريموقف  1-2

 كذلو ذا العقد ،هصيغ  نصيغة م كشفالمياه نست ونع إلى قانو بالرج هفإن" تو ب"تسمية 
 )3منه 17في نص المادة 

تخضع "  هى انلمياه علمية االصطناعية لو العم كنات األمالو ا تحديدا لمكهجاء في التي
لة و رجع لمديكا لالتي تعتبر م لياكهالو مياه ،المنشآت لمية االصطناعية لو العم كماللال
مع شخص  رم، المب لستغالواالنجاز يض لالو تف وبعد نفاذ عقد االمتياز أ لمقاب ونبد

ء نص المادة اوباستقر  " الخاص  ونالقان وأ مالعا وننقالخاضعا ل ويمعنو طبيعي 
 .  )1(" حل المتضمنة في تنفيذ عقود البوتاات أو المر ملي،نالحظ توفر جميع الع

 

 

 

 

_____________________ 

 . 295،ص قليد جابر حيدر ، مرجع سابو  -2
  1002س 32ع 20رافدين للحقوق المجلد مجلة ال، قراا في العهبات تطبيقلعقود البوت ومتط، نبكر احمد عثماو اب -1
 . 2005سبتمبر4،الصادر في 60ج،عدد.ج.ر.، ،ج 2005ت و ا 4، مؤرخ ق بالمياهليتع، 12-05مرقـ ونقان -3
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  (:B.O.T)خصائص عقد البوت -0
عن العقود التي تميزه هم خصائصه أ  تتجلى B.O.T)) تو عقد الب تعريف لخال من

 : كاألتي وهي ىاألخر 
 مالعا انونأحد أشخاص الق ولة أو ما الدهأحدرافه حيث يبرم بين طرفين من حيث اط-
 الخاص  نونأشخاص القا منالثاني  فالطر و 
وتقديم عامة إلشباع حاجات عامة  قفاإلى إنشاء مر  هو يهدفف اهدافهحيث من -

  مخدمات ذات نفع عا
 : لاالستغالو ييد ة التشلمرح لالرقابة خالو  في االشرافاإلدارية  الجهة سلطاتحيث من -

األساسية التي  من الحقوق تنفيذ العقدعلى  افاإلشر و اإلدارة في الرقابة حق جهة  يعتبر
 مالعا قسير المرف نا حسهلخالتضمن من اإلدارية إذ  العقود ا اإلدارة فيهتتمتع ب
 عقد  لل ابرامها منا اإلدارة هالغاية التي تسعى إلي وتحقيق

الفقه القانوني حول ثبوت حق في  فمدة العقد ثمة خال لخال قكية المرفلحيث م نم-
الى ثبوت ب هيذ أيفر , هع ذاتو المشر  تملكع في و شركة المشر  اواإلدارية المتعاقدة الجهة 

 صور في بعض  الملكية انب إلى هآخر يذو ,ع  و مشر لاإلدارية المتعاقدة ل ملكية الجهة
في و فترة العقد  لة مؤقتة خالكيلع مو د إلى شركة المشر و تع ( ( B.O.Tتو الب عقود
 أنالغالب إلى  أيالر  وهوثالث  يب أر هبينما ذ, ملكية نهائيةع و المشر  لكا تمهبعض

  . )2(التزماتهاتنفيذ  نم نحتى تتمك وذلكثابتة   ملكية قالمرف لكع تمو شركة المشر 
 
 
 
 

______________________ 
ية لر،كيجستما،رسالة ـقطاع الخاص في مشاريع البنية التحتيةإطار الستقبال ال: BOTعقود البوت سميرة، محصاي -2

 . 59-53،ص 2011، وز و  يتيز – يد معمر و لو ،جامعة م وقالحق
 ونالقانو قع دار العدالة و ،مكيةلالم لنقو  لالتشغيو ني لعقد البناء و القانم ت ،د ارسة في التنظيـو عاني، عقد البو ء الجعال-1

  13.30على الساعة  22/05/1010فحص يوم http://www.gustice-lawhome.comالعربية 
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 : البوت االتكييف القانوني لعقود -1

ب البعض إلى هت ، فقد ذو ني لعقد البو القان يفالتكي نية بشأهفات فقثارت خال
 وند القانو عق نا مهب اتجاه آخر إلى اعتبار هد اإلدارية ، بينما ذو العق نا مهاعتبار 

 . ا ذات طبيعة خاصة هأخر إلى أن قفريب هذ اكذو ذا ه نبيو الخاص ، 
 
 ونالقان هاالتجاه الغالب لفق رأي نم قانطال: د إدارية و ت عقو د البو اعتبار عق3-2
اذا كانت و ،  امز تد االلو المسمى الحديث لعق نت ال تخرج عو د البو يعتبر عق يالذ مالعا
ا ما هيلع قينطبو  كت تعد كذلو د البو عق نا فإهد إدارية بطبيعتو ذه األخيرة تعد عقه
 . ط و شر  نمم تقدـ
 
ت و د البو عق نأ هالفق نجانب م ىير :الخاص وند القانو عق نت مو د البو اعتبار عق3-1
فالصفة .الخاص وناعد القانو ي تخضع لقهف مثـ نمو د اإلدارة العادية ،و عق نم

تعاقد لل لتنز  نلة أو ى الدلصصة ،يفرض عو ب الخلو أسو ت و د البو االقتصادية لعق
 . الخاص ونأساليب القان لباستعما

 
 لا خالهعقد مت يتـو د البو عق نالبعض أ ىير :طبيعة خاصة  نت مو د البو عق3-3
ضع قاعدة عامة و الخاصة ،بحيث يصعب  هفو عقد ظر  لكلفة ،فلنية مختو قان منظ

 .  )1(يعقد إدار  هأن والخاص أ وند القانو عق نم وتعقد الب نمجردة تقضي بأ
 
 ____________________ 
 .23.26.مرجع سابق ص.حصايم سميرة -2
تفويض المرفق العام   botمروان محي الدين القطب طرق خصخصة المرافق العامة االمتياز الشركات المختلطة -1

 511/513.ص 1006منشورات الحلبي الطبعة االولى لبنان 
 162وليد جابر حيدر طرق ادارة المرافق العامة والخصخصة المرجع السابق ص -3
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   : تقييم عقود البوت-4
 : ي لا بما يهخصلت نذا العقد ايجابيات عديدة يمكهل 4-1
  وعى نفقة شركة المشر لع يالذاتي أ ليو ى مبدأ التملع ليو التحو  لالتشغيو عقد البناء  وميق -
 . ا هالسيما النامية من ولجيا إلى الدو لو التكن لنق نت مو عقد الب نيمك -
 ات هعدة ج نزيع المخاطر بيو في ت همع يساو ركة المشر المشاركة في ش افتعدد األطر  نإ-
 .  )2(بات و ة الصعهاجو د أكثر في مو الصم نع مو شركة المشر  نذا األمر يمكوه،

 : ا فيهإيجاز  نت يمكو ب عقد البو عي همأ  4-2
 . اء فترة االمتياز هع بعد انتو إلدارة المشر  مفر الخبرة الفنية الكافية في القطاع العاو ت معد-
 .  ولالد نت في العديد مو د البو إطار تشريعي خاص بعق غياب -
 سياسية في غير صالح و ضاعا اقتصادية و أ لقتخو ذ األجنبي و النفوي د تقو ذه العقه ثلم -

 . )1(لة و الد
 وب تفويض المرفق العام  لأس:ثانيا 

 : ئري اوب تفويض المرفق العام موقف المشرع الجز لتعريف أس-1
 : ق العام وب تفويض المرفاتعريف أس 3-3
إدارة  مالعا ونأحد أشخاص القان وة أولد الدهتع نأ مالعا قيض المرفو يعني تف  
 ونأشخاص القان نم ونغالبا ما يك ويمعن وإلى شخص طبيعي أ ماع قمرف لاستغالو 

 ند إلى بداية القر و انما تعو د  هليست حديثة الع مالعا قيض المرفو فكرة تفو . الخاص 
 الخاص إدارة  ونيض أشخاص القانو لة الفرنسية إلى تفو دت الهالماضي عندما اتج

 
 
  ____________________ 
                                                                                                              220،ص قسميرة ،مرجع ساب م حصايـ-2
كلية الحقوق بجامعة الجزائر ( رسالة ماجيستر)الجزائرية في مجال المياه  مصطفى بودراف التسيير المفوض والتجربة -1
  512، صقالقطب ،مرجع ساب نمحي الدي ناو مر _3   22ص  1021-1022س
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 .  يالتجار و العامة ذات الطابع الصناعي  بعض المرافق
شخص  هد بموجبهالعقد الذي يع"  هبأن مالعا قيض المرفو المشرع الفرنسي تف رفقد ع

ن أشخاص القانون العام إلى شخص عام أو خاص إدارة المرفق العام ،بحيث يكون م
 . )2("  ليهالمقابل المالي الذي يحصل ع

يض و تف لخال نئرية فقد تمخضت ماأما التجربة الجز  :ئري اموقف المشرع الجز  3-0
بة عالية لية ذات تجر و يئة دهئرية إلى االجز  نالمد ىير في كبر هالتطو خدمات تسيير المياه 

 لأبرمت ك 2005فمبرو ن 25 ومفي ي.    suez-environnementغرار ى لع لالمجا ذاهفي 
-suezير مع هتطلطني لو ال ناو الديو مياه لئرية لامية الجز و المؤسسة العم نم

environnement   ئراالية الجز و ير لهالتطو عقد لتسيير خدمات المياه . 
 : خصائص تفويض المرافق العمومية -0
 : يضو ذا التفهث خصائص لالذكره نستنتج ث قسب يالذ فالتعري لخال نم
لة في و األمر بالد لقاء تعو س : أن يكون أحد طرفي العقد شخص معنوي عام  2-1

المرفقية  وية ألاألمر بأحد األشخاص المح لقتع واإلدارة المركزية أ نا مهيلشخص ممث
 نم نالطرفي كال ونقد يكو  مالعا ونأشخاص القان نطرفي العقد م كال ونيك نأ نيمكو 

 . معا ويلحساب شخص معنو  مما بإسهيتعاقد أحد نالخاص شرط أ ونالقان أشخاص

 

 

 

 ____________________ 
  .170،ص قسميرة ،مرجع سابم حصايـ -2
 . 425، صقالقطب ،مرجع ساب نمحي الدي  ناو مر -1
 في سنة و  نفير المياه لمدينة كاو ت فيما بعد بتلالتي تكفو  1880مياه التي نشأت في سنت لل ونر لشركة ليو ىي تطه -3

 .   sueيئة المالية هالو مياه لل ونار ليهانص لخال نمsuez Lyonnaise des Eauxنشأت  2001
 .77ص ل المياه المرجع السالف للذكرئرية في مجااالتسيير المفوض والتجربة الجز ، افدر و مصطفى ب-_5
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 هض فيو ع العقد المفو ضو م ونيك نبمعنى أ :أن يتعمق بتفويض مرفق عام 0-0
مة في هالمسا وأ لهتشغي وأ هبتنظيم لقيتع ن،كأ معاق في جميع الحاالت بمرف متصال
 . حة العامةلمصلتحقيقا ل هأعمال

 . سير المرافق العامة  نحس ماعد األساسية التي تحكو بالق هض إليو المف متز لي نأو 
ط استثنائية و ى شر لالعقد ع وييحت نكأ :عقداستخدام وسائل القانون العام في ال0-1

غير متكافئ مع المتعاقد األخر  وقفاإلدارة في م لالخاص تجع ونفة في القاو غير مأل
 . 1حة العامة لتبرير المص نم ك،لما في ذل) هض إليو المف(
 : جوء إلى تفويض المرافق العامة لأسباب ال-1
 نشركات الخاصة ملية لو ات الحييض بعض القطاعو مية لتفو طة العملء السو لج نإ 
 : ا جاء نتيجة أسباب متعددة هالعبء عن كذل لتحمو ا هتسيير  لأج
  :ية لاألسباب الداخ 3-1
 هوما  هاألسباب من نة مليض جاء نتيجة جمو د التفو عق نع مو ذا النهء إلى و جلال 
 .  ياقتصادو اجتماعي  وتقني  وني و قان
المخاطر حيث الشركات و لية و المسؤ  لتحم نع للة جزئيا بمعز و ني يبقي الدو قان-

 . ع و خسائر المشر و مخاطر  لي التي تتحمهص و ذا الخصهالمتعاقدة في 
ا لتسيير هلهجيستكية ما يؤ لو الو اإلمكانيات التقنية  نا مهتقني الشركات الخاصة ل-

 .  ىبعض القطاعات الكبر 
ة لسيو  ليشكو عامة ،ى الخزينة اللفر األعباء عو الناحية االقتصادية مبدئيا ي نم-

 . لة و استثماارت الد ليو إضافية لتم
 
 
  _______________________ 
 519مروان محي الدين القطب المرجع السابق للذكر ص -2
 320.322.ص 1020القانون االداري مطبعة النجاح الجديدة د ط .مليكة الصروخ-1
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 : األسباب الخارجية 1-2
لية و المؤسسات المالية الد  راهاتاكو العالمي الجديد   منظالل ىالت الكبر و التح مفي خضـ

لة و ى الدلع زمالال نالنامية أصبح م وللي اتجاه الدو النقد الد وقصندو العالمي  كالسيما البن
 .)1(ية و ا الحيهظائفو بعض  ني علتخلا لهاجبر  ياكبة السياسة العالمية الجديدة الشيء الذو م

 العمومية  المرافقطرق رقابة :المبحث الثاني 
ية دينامكية مستمرة لي عمهألساسية في المرافق العامة  فم االدعائـ مـهأ  ىتعد الرقابة أحد 

السياسات التي تعتمد و التماشي مع الخطط  نضما لاج نسة مو ءات مدر اب إجر لتتط
 لسائو ال نبي ناز و ى التلي التي تحافظ عها ،فها المرافق العامة في سير أعمالهيلع
األداء  نبي قافو ت ؾكناه نبا قالتحقو النتائج بقصد التأكد و د هو الج نيب وأ فداهاألو 

 .  هد المخطط لو األداء المقصو ي لالفع
أساس  قفو فة ،فلمعايير مختو حسب أسس  كذلو اع و في الحقيقة تأخذ الرقابة عدة أنو  
بة الرقا والرقابة اإلدارية  والرقابة المالية :يمارس الرقابة نميز  ياز الذهقع الجو م

 . الرقابة القضائية  والرقابة التشريعية  والشعبية  والسياسية أ
مية هأ  نم هكلالقضائية لما تمو ى الرقابة اإلدارية لستنا عانركز در  وفعنا سو ضو في مو   

 ولب األل،المط نبيلمط لخال نستنا مادر  ونحيث تك.اهطة بو الغاية المن قفي تحقي
ية الرقابة اإلدارية ،أما الفرع هما هنبحث في ول، األنفرعي قفو فية الرقابة اإلدارية  ولنتنا

  يالذو ب الثاني لأما المط.اهر و صو الرقابة اإلدارية  كتحري قطر  هفي ولتنانالثاني ف
 
 
 
 

__________________________ 
المؤرخ في  25.02قراءة نقدية لمفهوم التدبير المفوض على ضوء مستجدات القانون رقم.محمد يحي _2
 13.50ساعة  22/05/1010فحص يوم  http://hazbane.asso-web.com موقع 25/01/1009
فحص .http://annabaa.orgموقع  25/22/1009مفاهيم و مصطلحات ماهية الرقابة االدارية مجلة النبأ العدد _1

 13.00ساعة 1010/ا22/05يوم 
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ية الرقابة هما ولؿيتنا ولع ، الفرع األو ثة  فر ثال لخال ننبحث الرقابة القضائية م
الرقابة القضائية اإلدارية أما  لسائو  وزة هأج هالقضائية اإلدارية ،أما الثاني فندرس في

 عية أنظمة المرافق العامةو الفرع الثالث رقابة مشر 
 

                                                           الرقابة اإلدارية:األول  بلالمط

 االدارية  لرقابةية اهما:الفرع األول 
 تعريف الرقابة االدارية :اوال

 :  القانوني االصطالح في الرقابة

 تحقيقهـا معوقـات عـن والكشـف المبتغـاة األهـداف إنجـاز مـدى مـن التحقـق عمليـة هـي 

 مرضـية وبصـورة للدولـة القانونيـة القواعـد حددتـه مـا وفـق المناسـبة الحلـول إيجاد على ،والعمل

 فالرقابـة الحيـاة، مجـاالت جميـع فـي وتنوعـه اإلدارة نشـاط اتساع مع الرقابة ازدادت ،حيث
 لـه رسـم مـا نحـو األداء توجيـه تسـتهدف التـي العمليـات مـن مجموعـة إذاً  تتضـمن المعنـى بهـذا

 .  روالمعايي األهداف تحقيق في الفعلي األداء نجاح درجة وقياس ومعايير أهداف مـن

 (control daministrative)   اإلدارية بالرقابة المقصـود

 القصـور  مـن تحـد التـي فهـي اإلداريـة، العمليـة فـي ضـرورياً  اً أمـر  اإلداريـة الرقابـة  تعـد

  المضـادة ءاتااإلجـر  صـياغة علـى وتعمـل اإلداري، النشـاط حـلامر  يشـوب الـذي واالنحـرف

 

 
_______________________ 

 25ص  1005حسين عبد العال الرقابة االدارية بين علم االدارة و القانون االداري دار الفكر الجامعي االسكندرية -2
دار الحامد للنشر و التوزيع . المفهوم و الممارسة . الرقابة االدارية . توفيق صالح عبد الهادي. حسين أحمد الطراونة  -1
 15ص 1021االردن .الطبعة االولى . 
 6.ص 1002الجزائر .ط.دار الهومة  للنشر د.محمد الصغير بعلي دعوى االلغاء _3
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 الحـدود عـن اإلداري النشـاط بخـروج السـماح عـدم مـع القصـور وتـدارك ف،ااالنحــر  لـذلك

 أشـكال  أهـم مـن وتعتبـر ذلـك، إلـى أدت التـي لألسـباب الناجعة المعالجة وطرح له، المرسومة

 اإلدارة تمكـن ألنهـا القـانون، وسـيادة النظام من إطار في مورست ما إذا فاعلية وأكثرها رقابةال

 المنـتظم السـير يحقـق وبمـا المشـكالت، اسـتفحال قبـل أسـرع رة بـوتي نفسـها ارجعـة م مـن
 مـن الصـادرة الرقابـة اإلداري الجانب من بها ويقصد القانون، في جاء ما بتنفيذ ،وذلك لـإلدارة

 الرقابـة مفهـوم وينصـرف للدولـة، واإلداري التنفيذي الجهاز تكون التي اإلدارية الجهـات

 ضـمان بهـدف الالمركزيـة، العامـة ارفـق الم وكـذلك المركزيـة، العامـة ارفـق الم ليشـمل اإلداريـة

   (1).العامة المصلحة القـانونوحماية مرااحتـ

 فتتـولى ،(2)بنفسـها نفسـها ارقـب ت رة اإلدا أن إذ ذاتيـة رقابـة هـي ـةاإلداري والرقابة 

 المحيطـة للظـروف ومالئمتهـا للقـانون تصـرفاتها مطابقـة مـدى مـن وتتأكـد تصـحيحأخطائهـا،

 علـى بنـاًءا أو نفسـها تلقـاء مـن إمـا تصـرفاتها، فـي أخطـاء مـن تكشـفه مـا ،فتصـحح بهـا

  سبيل وال (3)تعديلها، أو إلغائها أو أعمال سحب من ذلك على يترتب وما د،ااألفر  تظلمـات

 مـن لهـا محـدد هـو مـا عينينـا نصـب تضـع أن إال مهامهـا، أداء ممارسـتها عنـد لـإلدارة

 على عدواناً  يمثل أو د،رااألف حريات يعسر قد بما لحدودها، تجاوزها وعـدم األهـداف،

 .العامة الحريات

 

 
_______________________  

 .  2، ،ص1978، القاهرة العربية، النهضة دار اإلدارية، الرقابة القباني، بكر. د_1
 .  85، ص ،2000 ،اإلسكندرية، اإلداري القضاء الحلو، راغب ماجد. د_2
 عمار د-5.  32، ص ،1986، القاهرة العربي، الفكر دار اإللغاء، قضاء اإلداري، القضاء الطماوي، دمحم سليمان.د_3

   الحقوق لطلبة اإلدارية الرقابة حول  بحث ، التعليمية، الحسن أبو منتديات بوضياف،
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 وانتهـاًءا العـام بالمـدير ابتـداء اإلداريـة المسـتويات جميـع فـي مـدير كـل مهـام مـن الرقابـة وتعـد

 التنظـيم فـي شـيء كـل علـى تمـارسو  التنظـيم، فـي األول اإلداري الخـط فـي العمـال بمشـرف

 ،وعلـى بالعمـل القيـام كيفيـة وعلـى واآلالت، والمعــدات واألجهـزة واألمـوال د،ابـاألفر  ابتـدًءا

 المنطلق هـذا ومـن الـخ،...  واالسـتثمار والتمويـل والتسـويقية اإلنتاجيـة واألنشـطة العمليـات
 .  العامة ارفق الم وموجودات نشاطات علجمي شاملة الرقابية العملية تعتبر

 كـل إليهـا ينظـر التـي الزاوية  بحسـب وتنوعـت الرقابة، بشأن قيلت التي التعاريف تعددت ولقد

 الوظـائف مـن وظيفـة:" بأنهـا اإلداريـة الرقابـة (4)بوضـياف عمـار الـدكتور عـرف فقـد، منهـا

 المسـطرة والخطـط األهـداف أن مـن للتأكـد المرؤوسـين، أداء وتصـحيح قيـاس وتعني اإلدارية،
 أعلـى سـلطة مـن جعـة،راوالم فرااإلشـ الرقابـة، تعنـي كمـا مـرض، بشـكل تنفيـذها تـم قـد ،

 ".  الموضوعة للخطط وفقا ارجعتها وم األعمال سير كيفية معرفة بقصـد

 على العامـة اإلدارة تمارسـها التـي الذاتيـة ابـةالرق: "بأنهـا (1)المجـدوب طـارق الـدكتور وعرفهـا 

 المحـدد الوقـت فـي تحققـت قـد األهـداف أن من التأكد اإلدارة تستطيع وسيلة وهي نفسها،
   (2)".لها

 ويحـدد بتشكيلها يصدر إدارة هيئات بها تقوم التي الرقابة تعني اإلدارية الرقابة فمضمون
 باألحكـام وسـائل و ارءات إجـ مـن تباشـره فيما تلتزم كما ة،عام ولوائح قوانين اختصاصاتها

 .واللوائح القوانين عليها تنص التـي
 
 

______________________ 
 02ص 1009دور الرقابة المالية و االدارية كمدخل للتنمية و االصالح االداري في الدولة . صباح سعد الدين العلمي -2
 06.ص 1002الجزائر .ط.دار الهومة للنشر د.اء محمد الصغير بعلي دعوى االلغ-1
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  : اإلداريـة الرقابـة أهـداف -ثانيا

 اإلدارة تنهض حتى  متميزة ومبرارت دوافع له اإلدارة أعمال على اإلداري الجهاز مهمة إن

 عندها يستقر وجهة له يكون أن البد كان وعليه وجه، أكمل على اإلداري بنشاطها العامة

 يمكننا المنطلق هذا ومن الدولة، إليه تصبوا ما حققت هل المهمة، تلك رتأسف عما فينظر

 :  يلي فيما وتتلخص الواقع أرض على ترجمتها إلى تسعى أهدافا اإلدارية للرقابة أن القول

 تكتفي ال فهي ولهذا مرضية بصورة المرسوم الهدف اتجاه في تسير األعمال أن من التحقق-

 تمتد إنها بل والتعليمات، واللوائح القوانين حدود في يمارس دارياإل النشاط أن من بالتأكد

 الكفاءة ارعاة وبم النتائج، أفضل وتعطي طريقة بأفضل تنفذ اإلدارية الواجبات أن من للتأكد

   (1).النفقات في واالقتصاد األداء في

 للرقابة صبحأ فلقد واألنظمة، بالقوانين ازم وااللت الجيد األداء على الموظفين تحفيز-

 ارز إب خالل من وطاقتهم، هممهم وشحن العاملين تحفيز في ومؤثر فعاالً  دوار اإلدارية

 .  فقط السلبية الجوانب على التركيز وعدم أعمالهم في اإليجابية الجوانب

 والتعليمات، للقوانين اإلدارة توظيف صحة ومدى اإلدارية األعمال مشروعية من التحقق-

       نقص من يشوبه أو يعتريه قد وما العمل سير على أوال فالوقو  يمكن وبها
 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

32.ص.1006.االردن .ط.د.الرقابة على االعمال االدارية دار الراية للنشر و التوزيع  اهر عبد الرحيم عاطف ز-1  
32المرجع نفسه ص   

.32مرجع سابق  ص . حسين أحمد الطراونة _1
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 مارستاإلدارة أجلها  من التي العامة األهداف تحقيق مدى من والتأكد ف،اانحر  أو قصيرت أو

 الرقابة تصل هنا ومن اإلدارة، سبيل تعترض التي والعقبات الصعوبات وتحديد نشاطها،

 تقع قد التي والنقص، ارت الثغ وسد العيوب وتدارك الخطأ لتقويم الناجع العالج إلى اإلدارية

 العمل سير حسن ضمان على والعمل اإلداري، النشاط ممارستها أثناء في اإلدارة فيه

   (1).وانتظامه

 التي اإلدارية بالمستويات الخاصة الضرورية المعلومات لكافة القيادات ارك إد من التأكد-

 ،تحقق سليمة بصورة ارارت الق واتخاذ والتوجيه، التنسيق عمليات تتم حتى عليها، يشرفون

 باألهداف الحكومي الجهاز ارد وأف الجهاز ارتباط وتحقق العامة، السياسة أهداف النهاية في

   )( 2.لها والئهم وضمان للدولة العامة

 الحلول ارح اقت مع وتذليلها، األهداف تحقيق ءاإز  تقف قد التي المعوقات عن الكشف-

   (3).ارفات نحواال األخطاء عن المسئول تحديد مع تاوالثغر  األخطاء لمعالجة المالئمة

 أمام المساواة مبدأ ارم واحت والعاملين ارد لألف المقررة يااز موال الحقوق مااحتر  من التأكد-

 ارءات اإلج من ممكن قدر وبأقل تفرقة، دون للجميع تؤدى الحكومية الخدمات وأن القانون،

 .  السلطات استغالل أو تعسف دون، المكتبية
 

 

 

 

 

________________________ 
 .  06، ص ،1999، عمان نشر، سنة توجد ال التعويض، قضاء اإللغاء، قضاء اإلداري، القضاء الظاهر، خليل خالد.د_1
 .  84، ص سابق، مرجع العام، القطاع استثمار مشروعات على الرقابة الجوهري، حسن دمحم السيد. د-2
 254ص، ،1995، دمشق جامعة مطابع العامة، اإلدارة طلبه،هللا  عبد.د-3
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 على والعمل وأجهزتها، اإلدارية الرقابة تعترض التي والعقبات المشكالت على الوقوف

ازلة المشكالت هذه معالجة ا   المعوقات تلك و 

  وأهدافه للعمل العامة بالسياسة منها يتعلق ما وخاصة ت،ارار قال اتخاذ عملية ترشيد

 بمايضمن فيها اإلنتاج وتحسين ة،الحكومي الدوائر في اإلدارية واألعمال ارءات اإلج تطوير-

 .  السبل وأقصر التكاليف وبأقل المواطنين حاجات إشباع

 القانون، عن والخروج لها الممنوحة السلطة استخدام وسوء اإلدارة فراانح وقف على العمل-

لغاء ا     )( 1.القبيل هذا من شيء شابها تاقرار  من يصدر قد ما و 

 ،وهذا لنشاطها ممارستها أثناء والتعليمات واألنظمة القوانين فةبكا اإلدارة ماالتز  من التأكد-

 فإذا به ماوااللتز  القانون دائرة في العمل واجب العامة اإلدارة على أن إذ الشرعية، بمبدأ يعرف

 .  المشروعية عدم ءاز ج عليه وينزل مشروع غير تصرفها اعتبر القانون خالفت

 ارمج الب لنتائج بالنسبة والفاعلية الحكومية تالوحدا أداء في الكفاءة عنصري قياس-

    (2).بينهما التوازن وتحقيق المختلفة

 المختلفة، اإلدارية الدوائر قبل من التنفيذ متابعة يتطلب وهذا اإلدارية، بالسياسات االلتزم-

 اختصاصه، حسب كل لهم الموجهة المختلفة اإلدارية والتعليمات تاالقرار  وضوح  من للتأكد

 يقضي الذي األمر التنفيذ، أو االستخدام إساءة وبالتالي للتأويل، مجال يترك ال يثبح

 .  وفاعلية بكفاءة المؤسسة أهداف تحقيق إلى بالضرورة

 

 

 
  ______________________ 

 . 254، ص سابق، مرجع العامة، اإلدارة طلبة،هللا  عبد. د-1
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 وسائل ارح واقت بها المعمول ريعاتالتش في والقصور والخلل النقص أوجه إلى التنبيه-

 .  معالجتها

 .  لإلدارة المحدد النشاط نطاق في المصلحة حماية بها المقصود أو العامة المصلحة حماية-

 األشخاص وتوقف سيره تعرقل والتي العمل تأدية أثناء المرتكبة ئمراالج كل وضبط كشف-

 .  مسبق إذن على الحصول وأ العامة النيابة مع بالتعاون ئم،راالج هذه مرتكبي

 إلىمعايير وترجمتها بذلك، الكفيلة الوسائل ووضع تحقيقها اإلدارة تريد التي األهداف تحديد
     (1).أساسها على اإلدارة أداء قياس يمكن

 ذلك، المطلوبةمن النتائج واستخالص النجاح تحقيق أماكن معرفة أي الجيدة تاالخبر  تعميم-

 .  المؤسسة في أخرى أماكن على حاتالنجا هذه تعميم بغية

 عليها تسهل ازت وامتيا حقوقا تمنح اإلدارة أن ذلك وحقوقهم، االفراد  حريات حماية ضمان-

 ارفقه ي قد ذلك أن إال العام، الصالح تحقيق إلى وارئها من تهدف التي وأنشطتها، وظائفها

 بالخطر، ارد األف وحقوق حمصال يهدد مما ازت، واالمتيا الحقوق هذه استعمال في فراإس

 هذه استعمال إساءة من والحد التجاوز هذا لمنع الرقابية الجهات دور أهمية تبرز هنا ومن

 .  تزاواالمتيا الحقوق
 

 

 

 _______________________ 
موقع 1009 دور الرقابة المالية و االدارية كمدخل للتنمية و االصالح االداري في الدولة. صباح سعد الدين العلمي -2

http://scholar.najayh.edu 10.00على الساعة  10/05/1010فحص يوم 
  25.ص.1005االسكندرية .دار الفكر الجامعي.الرقابة االدارية بين علم االدارة و القانون االداري .حسين عبد العلي _2
 6ص  1002محمد الصغير بعلي دعوى االلغاء دار هومة للنشر د ط الجزائر -3
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 لتحقيق الوظيفة أو السلطة استغالل يعني اإلداري فاواالنحر . اإلداري فانحر اال كشف-

 واألنظمة القوانين مع اإلدارة أعمال انسجام رغم العامة المصلحة عن بعيدة شخصية ضاأغر 

     (2).والتعليمات

 بالمحافظة نفسها اإلدارة مصلحة تحقيق هو اإلدارية للرقابة األساسية األهداف من وتعد-

 ازهة ،ون حدودها ماوالتز  واللوائح القوانين تنفيذ وكفالة العامة، المرافق سير حسن لىع

 رجال اعتداء من وحرياتهم دااألفر  حقوق لحماية أيضا تهدف كما وكفاءتهم، الموظفين

 لمختلف مباشرتها عند الشرعية، بمبدأ اإلدارة ماالتز  مدى يكشف ذلك تحقيق فإن اإلدارة،

 .  ضةالمفرو  النشاطات

 : وسائل الرقابة القضائية االدارية  -ثالثا
 ازنة التقديرية  و الم-1
 البيانية م ـوالرسو البيانات اإلحصائية -2
 ت السجال -3
 .  )2(حظة الشخصيةالمال-4

 : ا ورهطرق تحريك الرقابة اإلدارية وص:الفرع الثاني 
 : ما ه تينبطريق ركالرقابة اإلدارية قد تح :طرق تحريك الرقابة اإلدارية  -أوال
  :قائية لرقابة ذاتية أو ت -1
  ومتقو  ها ،فتعيد النظر فيهيصدر عن يالذ صرفا التهقاء نفسلت نجع اإلدارة ماتر  ني أوه
 

 

 

________________________ 
  .37-35،صقمرجع ساب،"وم والممارسةهالمف"الرقابة اإلدارية ، يادهصالح عبد ال قفيو نة،تاو أحمد الطر  نحسي-2
 .38،ص ق،مرجع سابى األعمال اإلداريةلالرقابة ع، فعاطم ر عبد الرحيـاهز  -1
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ا هقد يمارسو . رفأصدر التص يالذ وا نفس العضهالو ذه الرقابة قد يتوه. لهتعدي وأ هبإلغائ
ى لصاية إدارية عو  نا مهيئة المركزية بما للها والرئاسية ،أ هطتلى سلبناء ع يالرئيس اإلدار 

  اهمتهض لجنة إدارية خاصة مهكما قد تن. لها تعديهل ونيك نأ ونع دو مشر غير ال فالتصر 
غ الرئيس اما بمجرد إبالو ع  و ر غير المشر اإما بإلغاء القر  كبعد ذل وماإلدارة لتق لقبة أعماامر 

 .  )1(ا حهفي األمر بالطريقة التي يرج فنية ليتصر و مخالفات قان نا مهل شفبما يتك ياإلدار 
  :ملى شكوى أو تظلية بناء عالرقابة اإلدار  -1

 د ضدااألفر  نحة ملالمص ويمات ذلتظ وأ وىى شكلالرقابة اإلدارية بناء ع ومقد تق
و أ همقو أضرت بحقو أ التي مستو عة و التصرفات اإلدارية غير المشر و  لاألعما

 .  همبمصالح
عة و ا غير المشر هات اإلدارية ضد أعمالهد إلى الجااألفر  وىشكاو مات لتسمى تظو 
 .  )2(القضائية  عونالطو  وىالدعا نا عهاإلدارية تمييز ل ونالطو مات لالضارة بالتظو 

 :  لمتعريف التظ2-1
 ياإلدار  نما يسمى بالطع وأ لمالتظ فتعري نيمك:  ياإلدار  نالطع وأ لمالتظ فتعري   
 وصائية أو ال وطات اإلدارية ألحة إلى السلالمصو ا أصحاب الصفة هالتي يقدم وىالشك هو
 نعة مطالبيو ا اإلدارية غير المشر هأعمالو ا ،هتافي قرر  ناإلدارية الخاصة طاعني نجاللا

أكثر اتفاقا مع  وعية أو ا أكثر اتفاقا مع مبدأ المشر لها بما يجعلهتعدي وا أهسحب وا أهبإلغائ
 .  )3(يةلالفاعو ئمة مبدا المال

   :  نرتيو بأحد الص مـلالتظ ميتـ:م لأشكال التظ0-0
يعتبر و ر اة التي أصدرت القر هالج لوطة التي تعليرفع إلى السو  :الرئاسي م لالتظ-3

  مإذا اقتنع بعدي الرئيس اإلدار  نبإمكا مات إذلالتظ لالرئاسي القاعدة في مجا لمالتظ
 
 

_________________________ 
 . 54،ص2010ط،مصر،.،دار الجامعة الجديدة دالقضاء االداري، لوغب الحا ماجد ر -2
 .12،ص ئرياى أعمال اإلدارة العامة في النظام الجز لية الرقابة القضائية علعم، يابدو ع عمار-1
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 . يا لالغرفة اإلدارية بالمحكمة الع هذا ما أقرتوهه مناسبا ا يتخذ ما ير ن  ر أاعية القر و مشر 
في حالة  نالطاع لقب نم هء إليو جلال ميتـو االستثنائي  قالطري ليمثو  :م الوالئي لالتظ-0
 نم 169حة المادة اصر  يهما أشارت إل وهوطة رئاسية لر سار قة مصدرة الهلج نيك ـمل
 . ) 4(الئيو م اللى التظلم الرئاسي علا التظهغى بتقديملءات المدنية المااإلجر  نونقا

   صور الرقابة اإلدارية  :ثانيا 

 ت أن يجوز إذ ا،أعماله برقابة بنفسها اإلدارة قيام عن عبارة هي اإلدارية الرقابة أن ذكرنا

 ويتم إلغائها، أو سحبها أو تعديلها أمر في للنظر تصرفات من منها صدر فيما نفسها ارجع

 :  هي مختلفة صور بثالث الرقابة هذه لممارسة اإلدارة تدخل

 الرقابة الذاتية  -

 الرقابة الرئاسية  -

  المتخصصة اإلدارية الرقابة-

 :   الذاتية الرقابة - أ 

 التصرف، منها صدر التي الجهة إلى تظلم بتقديم تصرفها أو اإلدارة فعل من ررالمتض يقوم

 بغيره، استبداله أم وتعديله، التصرف عن العدول طريق عن سواء خطئها تصحيح منها طالباً 

 

 

 
_________________________ 

.83، ص االقتصادية،، المؤسسة أداء تقييم في ودورها الرقابة أساليب، بلوم السعيد 2-1
 

 عات الجامعية ،طبعة و المطب ناو ،دي ئرياالنظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظام القضاء الجز ، يابدو عمار ع-)3(-1
 . 366،ص2003ئر، ا،الجز 2
لمنشر لر و منازعات اإلدارية  ،جسلل يلنظر ا االطار ولاأل م،القسـالمرجع في المنازعات اإلدارية ، افضيو عمار ب-)4(-3
  162ص.1023. 2طبعة زيع و التو 
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 التصرفات ارجعة بم نفسها تلقاء من اإلدارة بقيام تتم لكونها اإلدارية بالرقابة عليها ويطلق

عادة ،(1)عنها الصادرة ا   مدى لفحص أعمالها، ارجعة وم بحث بصدد ارارتها ق في النظر و 

 بإلغاء فيقوم ف،بالتصر  قام الذي الموظف بذلك يقوم وقد مألمتها، مدى أو مشروعيتها

 لهذا اإلداري الرئيس بذلك يقوم أو صحته، عدم اكتشف إذا استبداله، أو تعديله أو تصرفه

 يعملون الذين مرؤوسيه، مواجهة في القانون يقررها التي الرئاسية سلطته إلى استنادا الموظف

 االكتفاء أو كلية المرؤوس تصرف يلغي أن  -القانون يقرره حسبما – له فيكون إدارته في

 عدم له تبين الذي التصرف من بدالً  جديداً  تصرفاً  اتخاذ أو محله الحلول أو جزئيا بتعديله

 ،وقد للقانون ومطابقته اإلداري ارر الق صحة مدى على تنصب فقد مالئمته، أو مشروعيته

   (2).السائدة للظروف ارر الق مالئمة مدى من التحقق هدفها يكون

 الرقابية األجهزة أوال فهناك والالمركزية، المركزي النظامين كال في الرقابة من الصورة هذه

 على رقابتها وتباشر  الحكومي، الجهاز في اإلدارية المركزية عادة تتبع التي المركزية

 في الحكومية المنظمات تمارسها التي المركزية رقابة وهناك الحكومية، المنظمات مختلف

 مع وأساليبها جوانبها من كثير في مركزية أساس على تتم التي الرقابة وتتشابه داخلها،

ن فهي الخارجية، الرقابة ا   رقابة فهي الحكوميكله، الجهاز مستوى على ذاتية رقابة كانت و 

 خارجها من عليها تمارس أنها حيث الواحدة، المنظمة نظر وجهة من خارجية

 
 

_______________________ 
 .  91، ص م 2333عدن دار جامعة عدن  33اليمني الطبعة اإلداري، ونالقان باجنيد، عمر خالد. د-1
 طرابلس للنشر، العامة ،المنشأة87العدد الشعب، كتاب ،"الشعبية للرقابة كأداة"  اإلدارية الرقابة الفالح،هللا  عبد دمحم.أ_2

.  25، ص ،1985، ،ليبيا
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 الرقابة أن ،حيث الذاتية الرقابة على ًارً  تعسي األكثر النمط الواقع في فهي الالمركزية الرقابة وأما 

 .  ذاتياً  تمارس داخلية عملية فهي وأدائها، أنشطتها على نفسها المنظمة قبل من تمارس هنا

 اإلدارة، رجال أعمال على بالتفتيش مختصون موظفون يقدمها تقارير نتيجة الرقابة هذه تتم وقد

 أو اإلدارية، الجهة بذات ملحقين يكونوا أن فإما ،اختصاصاتها ويحدد المشرع ينشئها اللجان وهذه

 المركزي الجهاز أو ،(المحاسبة ديوان) عليها يطلق واحدة مركزية إدارية جهة جميعاً  تجمعهم

 (  2).وغيره والمحاسبة للرقابة

 :  (3)الرئاسية الرقابة – ب

 التهيئة لعالقة تبعاً  السفلى الهيئات أعمال على العليا اإلدارية الهيئات تمارسها التي الرقابة وهي

 مدارج ذات اربطة في يتظلمون فالموظفون المنطلق هذا ومن الرئاسي، والخضوع المتدرجة

 الرئيس لرقابة المرؤوس عمل يخضع أن ذلك عن وينشأ األعلى الرئيس إلى تنتهي تصاعدية،

 في العمل سير حسن مسؤولية عاتقه على يقع إذ اإلداري، للرئيس مقرر الحق وهذا المباشر،

 الموظفين ارقبة م سلطة فإن السلطة تكون أن يجب المسؤولية، تكون وحيث اختصاصاته، حدود

   (4).اإلداري الرئيس يد في تكون أن يجب

 الرقابة فإن األولى ففي اإلداري، التصرف عل الحقة تكون وقد سابقة تكون قد الرئاسية والرقابة

  إلى واإلرشادات التوجهات إصدار في سالرئي حق وتضمن التصرف ءجراإ تسبق

 
 

 

____________________ 

 . 27، ،ص1985، اإلسكندرية الجامعية، المعرفة دار مقارنة، دراسة العامة، اإلدارة عاشور، صقر أحمد. د-1
 .  61، ص سابق، مرجع اإلداري، القضاء الظاهر، خليل خالد. د-4
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 يستطيعالرئيس وفيها اإلداري التصرف ءجراإ على الحقة الرقابة تكون الثانية وفي مرؤوسيه،

 ارد مناألف مقدم تظلم على بناءاً  أو مرؤوسيه أعمال على تلقائياً  الرقابة هذه ممارسة اإلداري

 الحالتين كلتا وفي قانونًا، المقررة للظروف ومالئمتها المشروعية لمبدأ التصرفات هذه لمطابقة

 أن يمكن ،كما المرؤوس أصدره الذي ارر الق تعديل أو اءإلغ أو سحب، اإلداري الرئيس يستطيع

 للرئيس يجوز ال أنه غير أخطاء، من به ما يتفادى حتى العامل مباشرة المرؤوس محل يحل

 المواعيد حدود في إال للغير حق عنه نجم أو تضرر قد كان إذا رارالق تعديل أو إلغاء اإلداري

   (1).قانوناً   المقررة

 إلى اونظرً  الالمركزي النظام في واستثناءا المركزي، اإلداري النظام في لصورةا هذه وتتحقق  

 اإلداري، الهرمي التسلسل أو الوظيفي التدرج لقاعدة وموظفيه المركزي اإلداري الجهاز خضوع

 تمارسها التي الرقابة فإن مرؤوسيه، على مطلقة سلطات اإلداري للرئيس يعطي بموجبه الذي

نما مطلقة، ليست الالمركزية الهيئات أعمال على ةالمركزي الحكومة ا   فال قانوناً  مقيدة رقابة تعد و 

ال تتجاوزه أن لها يجوز ا   .   الالمركزية الهيئة قبل من للطعن عرضة كانت و 

 :  المتخصصة اإلدارية الرقابة – ج

 نوع برقابة امنهم كل تخصص حيث إدارية، لجان أو هيئات بواسطة تباشر التي الرقابة تلك وهي
 تمكنها التي الضمانات األجهزة هذه تعطى ما ًارً  وكثي المختلفة، اإلداري النشاط أوجه من معين
     . الرقابية الوظيفة إدارة من

                                                         
     _________________________ 
    26، ص ،2009، والتوزيع للنشر العلوم دار اإلدارية، منازعاتال في بعلي،الوسيط الصغير دمحم. د-1
 العربي، رالفك دار ،1ط المعاصرة، ظمنوال ميةال اإلس يعةرالشي ف اإلدارة الأعمى عل ةالرقاب الحكيم،نعم الم بد ع عيدس. د-2

-3  223،ص،1976القاهرة،
 .  267، ص سابق، مرجع العامة، اإلدارة طلبة،هللا  عبد.د 1
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 فيها العاملون يتمتع ما وغالباً  واإلداري، المالي االستقالل من عالية بدرجة تتمتع ما غالباً  فهي

 البيانات على الحصول في واسعة صالحيات المنظمات لهذه يكون ما راوكثي معينة، بحصانة

   (1).الرقابية بالمهام قيامها تكفل التي والمعلومات

 للصالح تحقيقاً  بانتظام العامة والمشروعات المرفق سير نضما هو اإلدارية الرقابة هدف كان فلما

 في إضافيا اهتماما وتوليها اإلدارية الرقابة تعزيز على دائماً  تحرص التشريعات جل فإن العام،

 تحقيق يكفل بما متخصصة إدارية لجان أو أجهزة خالل من ومجالتها، نشاطاتها أوجه جميع

 .  ثيرةوم إيجابية بصورة الوقاية من الغرض

 قدرة األحيان أكثر في تتجاوز ومتابعة وتقنية اختصاصا يتطلب للرقابة الحديث المفهوم كان ولما

مكاناتهم، المشرفين ا   في أعمالهم وتنظم متخصصة أجهزة إيجاد إلى الدول غالبية عمدت فقد و 

 نفسها تلقاء من اإلدارية الجهة بتدخل إما بطريقتين الذاتية الرقابة لتحقق الصور تلك جميع

ما والتعقيب، الرقابة لممارسة ا   من المضار الشأن صاحب تظلم على بناءاً  اإلدارية السلطة بتدخل و 

 إشكالية أية تثير ال فإنها وتقديري اختياري عمل التلقائي التدخل أن وبما المعيب، اإلداريرار الق

 سلطة على يترتب فإنه شأنال صاحب تظلم على بناءاً  التدخل أما الرقابية، السلطة جانب من

   (2).القبول أو بالرفض إليها المقدم التظلم على والرد الرقابة هذه بممارسة قانونياً  مازاالت الرقابة
 

 

 

 

  _________________________ 
 بعدها ما و 317 ص سابق، مرجع العامة، اإلدارة عاشور صقر أحمد-1

 المعارف، منشأة اإلداري القضاء تنظيم المشروعية، مبدأ اإلداري، القضاء إلدارة،ا أعمال على الرقابة الدين، جمال سامي. د-2

 .210 ص تاريخ، دون اإلسكندرية،
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 نفسها تلقاء من اإلدارية الجهة بتدخل إما بطريقتين، الذاتية الرقابة تتحقق الصور تلك جميع وفي

ما والتعقيب، الرقابة لممارسة ا   المتضرر الشأن صاحب تظلم على اً بناء اإلدارية السلطة بتدخل و 

 أية تثير ال ،فإنها وتقديري اختياري عمل التلقائي التدخل أن وبما المعيب، اإلداري راالقر  من

 سلطة على يترتب الشأن  صاحب تظلم على بناءاً  التدخل أما الرقابية، السلطة جانب من مشكلة

 بحيث القبول، أو بالرفض إليها المقدم التظلم على والرد الرقابة، هذه بممارسة قانونياً  مااالتز  الرقابة

 عدم بدعوى قضائياً  فيه للطعن خاضعا يكون هذا تصرفها فإن الرقابة، ممارسة رفضت إذا

 .  المشروعية

 على قدرته على بناءاً  ومالئمته جودته مدى على الحكم يتم أخر نظام كأي الرقابي النظام إن

 تحقق أن تستطيع حتى اإلدارة، بها تقوم التي ارسة الد لخال من لها، المخطط األهداف تحقيق

 .  اإلداري التنظيم داخل اإلدارية المستويات تسلسل ظل في النظام من درجة

 القضائية  االرقابة :ب الثاني لالمط
 نعية ألو سيادة مبدأ المشر  نضما نم وتفي بالغرض المرج نرقابة اإلدارية ألل نال يمك 

رقابة اإلدارة في  نذا فإهلو ، هرئيس هقد يجاريو  بالخطأ، راففض االعتر قد ير امرجع القر 
ذا هى لعو اإلدارية م المحاكـ يا إلى القضاء اإلدار هد بهيع نا يجب أهكيفية ممارسة نشاط

 نأل ذلكمية ،هاإلدارة أ  مالى أععلر الرقابة و أكثر ص ني مهالرقابة القضائية  ناألساس فإ
 ا هز و تجاو ا هتعسفو اإلدارة  افانحر  نعية مو لحماية مبدأ المشر ة هلة المؤ هالج هوالقضاء 

 ية الرقابة هما ولاأل نفرعي قفو سة االدر م ب ستتـلذا المطه لخال نمو .  ا أحياناهدو حد
 

___________________________ 
.23ص.الوسيط في المنازعات االدارية .دمحم الصغير بعلي -1  

.181.181.ص.الداري عمار بوضياف الوجيز في القانون ا-2  

فحص يوم .http://www.kitabat.comرقابة القضاء االداري على أعمال االدارة موقع .ماجد أحمد الزاملي -6

 10.11ساعة  22.12.2121
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عية أنظمة و رقابة مشر  والرقابة القضائية اإلدارية  لسائو  وزة هالقضائية اإلدارية، أما الثاني أج
 .المرافق العامة 

  ية الرقابة القضائية اإلداريةهما: ل الفرع األو
 : تعريف الرقابة القضائية اإلدارية-أوال
  :منها نذكر التعاريف هذه أهم من و القضائية الرقابة الفقهاء من العديد عرف لقد  
 مواجهة في لألفراد الفعلي الضمان هي القضائية الرقابة تعد" :الدين جمال سامي/د تعريف -

  المشروعية مبدأ حدود عن وخروجها سلطتها إستخدام في وتعسفها وظيفتها دحدو  اإلدارة تجاوز
 المحاكم تباشرها و تمارسها التي القضائية الرقابة " :بأنها فيعرفها عوابدي عمار/د أما -

 أو جنائية أو مدنية من العادية المحاكم – اإلدارية المحاكم) أنواعها إختالف على القضائية
 طريق عن ذلك و( نقضا – إستئنافا – إبتدائيا)ا مستوياته و درجاتها فمختل علىو ( تجارية

 مثل المشروعة غير اإلدارية السلطات أعمال ضد المختلفة الطعون و الدعوى تحريك بواسطة و
 و( لمسؤوليةا أو التعويض دعوى) ل الكام القضاء ودعوى الشرعية فحص ودعوى اإللغاء دعوى

 ةإلداريا بالعقود المتعلقة الدعاوى
 قانونية رقابة :هي اإلدارة أعمالى القضائيةعل الرقابة " :بأنها فيعرفها محفوظ لعشب/د أما -
  وأهدافها ووسائلها إجراءاتها و أساسها في
 على القضائية الهيئات تباشرها قانونية رقابة بأنها " : فيعرفها سيالمي عمور األستاذ أما-

 للقانون اإلدارية وخضوع المشروعية مبدأ إحترام ضمان بهدف ودرجاتها أنواعها إختالف
 المصلحة ذوي األشخاص قبل من المرفوعة القانونية والدفوع الدعاوى مختلف طريق عن
ضد أعمال السلطات االدارية غير المشروعة من أجل الغائها أو جبر ما ترتب عنها الصفة و 

 .من أضرار
_________________________ 

 )2) ج.م.األول الجزء ، الجزائري القضائي النظام في العامة اإلدارة أعمال على القضائية الرقابة مليةع :ديبعوا عمار-2
 .24 ،ص 1982 الجزائر،

 . (128 ،ص 1994 ،ج،الجزائر.م.اإلداري،د القانون في المسؤولية :محفوظ لعشب -1
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السلطات القانونية مليكة الصروخ فعرفتها يقصد برقابة القضاء على أعمال االدارة / أما د
المخولة للجهات القضائية و التي بمقتضاها يكون لها سلطة البث فيما يدخل في اختصاصاتها 

 .من مسائل تكون االدارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيها 
 يا وعيوب الرقابة القضائية اإلدارية امز  -ثانيا
 المزايا -3
 ة و ذلك لسببين الرقابة القضائية ضمان تأكيد لمشروعية أعمال االدار  
 هناك جهة مستقلة خارجية هي التي تراقب أعمال االدارة  أن-
   ال توجد جهة تستطيع أن تلزم القاضي بتغيير رأيه-

القاضي و هو يراقب أعمال جهة االدارة لديه رؤية واسعة في ضوء كل أنواع القوانين بمختلف 
 .مصادرها

 ضمان الحياة في عملية الرقابة 
اده أنه ينتصر للفرد في مواجهة جهة االدارة و قول أخر يرى أن الفرد هو الضعيف هناك قول مف-

هنا يعكس جهات االدارة و لكننا في قضايا المسؤولية و التعويض نجد أن الجهات االدارية تنتصر 
 على الفرد الضعيف 

 العيوب -1
                       ال يتم ممارسة الرقابة القضائية اال بناءا على طلب                -

  .استطالة أمد القاضي 
  تقديرنا للرقابة القضائية -

 هو نفس التقدير السابق بأنها رقابة ال تكفى وحدها لضمان مشروعية أعمال االدارة 
_________________________ 

 12ص  2666د م ج الجزائر د ط  2ج  ، المبادئ العامة لممنازعات اإلداريةهوبد شو مسع-2
 15عمار عوابدي عملية الرقابة القضائية على اعمال االدارة العامة في النظام الجزائري ص  -1
 1مازن راضي ليلو دور القضاء االداري في حماية حقوق االنسان ص-3
  229-222ص  1020 2عبد القادر باينة الرقابة على النشاط االداري ط5
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  ارةاإلد ى أعماللصور الرقابة القضائية ع : ثالثا
 لى أعمالالرقابة القضائية ع نم نعيو د نو جو ى لع ولب الدلالقضائي في أغم استقر التنظي

 مإلى نظا هم يخضعو  همقبة تصرفاتااإلدارة في  مر و د ااألفر  نبي ولع األو اإلدارة ،ال يميز الن
 مأما الثاني فيسمى نظا. حد و القضاء الم ميسمى نظاو ، يالقضاء العاد هواحد و قضائي 

و  يا القضاء العادهيختص بو د امنازعات األفر  نالتمييز بي هفيم يتـو . ج و ضاء المزدالق
 . يالقضاء اإلدار  هوتخضع لقضاء متخصص و المنازعات اإلدارية 

  :القضاء الموحد -3
 :تعريف القضاء الموحد-
 او) خاصية نظام القضاء الموحد يتميز بوجود جهة قضائية واحدة هي المحاكم العادية -أ 

تختص بالفصل في جميع المنازعات سواء بين األفراد و االدارة أو بين األفراد أنفسهم ( العدلية 
 طبقا لقواعد القانون الخاص و أهم الدول التي اخدت بهذا النظام هي بريطانيا 

 .الموحد لنظام القضاء الموحد جملة مزايا و جملة عيوب  تقدير نظام القضاء -ب
المساواة بين مركز االفراد و بين مركز االدارة اي ان االدارة تعامل كما  - مزايا هذا النظام –2

يعامل االفراد بحيث ال تظهر االدارة كسلطة عامة تمتلك ما يعرف بامتيازات السلطة العامة 
سلطة ) وبامكان القاضي ان يصدر امرا إلى االدارة وبامكانه ان يحل قراره  محل قرار االدارة .

ختلف هذه السلطة عن سلطة االمر حيث تنقل بموجبها سلطة التقرير من االدارة و ت.( الحلول 
إلى القاضي بمعنى ان القاضي يمارس عمال اداريا اما في سلطة االمر فان سلطة التقرير تبقى 

 بيد االدارة 
وحدة القواعد القانونية المطبقة حيث ال توجد نزاعات ادارية و نزاعات عادية وهاذا مايجنب  -

 المدعى احتمال ضياع حقه بسبب عدم درايته بالقواعد القانونية الخاصة بالمنازعات االدارية 
 تجنب حاالت التنازع في االختصاص بين الجهات القضائية سواء كان تنازع ايجابيا او سلبيا  -
 

________________________ 
  55.52.ص 1025الجزائر .دار هومه .ة الطبعة الثاني.عبد القادر عدو المنازعات االدارية  الدكتور-2
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 عيوب هذا النظام  -0
عدم تخصص القاضي و هو ماقد ينجر عنه عدم المام القاضي بكل مظاهر النشاط االداري في 
الدولة و هذا النشاط يتميز بتعدد مجاالته و كثرة النصوص المطبقة عليه بسبب تعدد مجاالت 

 تدخل االدارة 
ارة اذ يفرض استهداف االدارة تحقيق المصلحة العامة ضرورة االعتراف عدم االعتراف بمركز االد

 لها بمركز مميز عن مركز االفراد واال كان في ذلك تعطيل للمصلحة العامة في بعض االحيان 
                                                   

 القضاء المزدوج -0
 :تعريف القضاء المزدوج -
 يتميز هذا النظام بوجود جهتين قضائيتن  : لنظامخاصية هذا ا -أ 

يعرف ايضا بالعدلي اد يختص هذه االخير بالفصل ) جهة القضاء االداري وجهة القضاء العادي 
القانون المدني  ) في النزاعات التي تثور بين اشخاص القانون الخاص طبقا لقواعد القانون الخاص 

القضاء االداري بالفصل في النزاعات التي يكون أحد  بينما يختص( الخ ....القانون التجاري 
 .وفقا لقواعد مغايرة هي قواعد القانون االداري ......( الوالية . كالدولة ) طرفيها شخص عام 

غير أن الكثير من التشريعات قد منحت صالحية الفصل في بعض المنازعات التي تكون 
ومن ذلك التشريع الجزائري اذ منحت المادة  .األشخاص العامة طرفا فيها إلى القضاء العادي

ا للمحاكم العادية صالحية الفصل في بعض المنازعات رغم أن أحد اطرافها شخص .م.ا.ق 201
المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية .  مخالفات الطرق : عام و هذه المنازعات هي

بات التابعة للدولة او الحدى الواليات او الرامية إلى طلب تعويض عن االضرار الناجمة عن المرك
 .البلديات او المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية

_________________________ 
 52.59.عبد القادر عدو المنازعات االدارية مرجع سابق ص الدكتور-2
 92مسعود شيهوب المبادئ العامة للمنازعات االدارية مرجع سابق ص -1



   العمومية لمرافقا ورقابةة الفصل الثاني                                                        طرق إدار
  

80 

 

حيث  2226نشأ هذا النظام في فرنسا بعد الثورة الفرنسية عام  : قضاء المزدوجنشأة نظام ال-ب
و . أقرت مبدأ الفصل بين السلطة االدارية و السلطة القضائية كنتيجة لمبدأ الفصل بين السلطات 
بسبب هذا المبدأ فقد منعت المحاكم العادية من التدخل في الوظيفة االدارية و اصبحت االدارة 

و قد عرفت هذه المرحلة . الخصم و الحكم في النزاعات التي تثور بينها و بين االفراد بالتالي 
 بمرحلة االدارة القاضية أو الوزير القاضي  

و في السنة الثامنة بعد الثورة تم انشاء لجنة استشارية تتولى دراسة شكاوى المواطنين و اقتراح 
و عرفت هذه المرحلة . ا وقعه رئيس الدولة و كان الحل المقدم غير ملزم اال اذ. حلول لها 

 . justice retenueبمرحلة القضاء المحتجز او القضاء المحجوز 
منه على اختصاص  6حيث نصت المادة  . 2221 مايو15و قد انتهت هذه المرحلة بصدور قانون 

إلى االدارة غير أن طلبات االفراد كانت توجه . مجلس الدولة بشكل سيادي في المنازعات االدارية
و عرفت هذه المرحلة . ثم ترفع بعد ذلك إلى مجلس الدولة. التي تفصل فيها بالدرجة االولى

 . justice déléguéبمرحلة القضاء المنتدب 
حيث قبل . cadotبصدور حكم مجلس الدولة في قضية  2226و قد انتهت هذه المرحلة في عام 

. مجلس الدولة )اشتراط مرورها على الوزير مجلس الدولة النظر في منازعات االفراد دون 
 ( 39ص .2قرار رقم . القرارات الكبرى لالجتهاد االداري .  cadotقضية .  26/21/2226

                                                

 

 

 
  _______________________ 
 52.59.مرجع سابق  ص.عبد القادر عدو المنازعات االدارية  الدكتور-2
 51عمار عوابدي النظرية العامة للمنازعات االدارية في النظام القضائي الجزائر ص -1
 59 محمد الصغير بعلي الوسيط في المنازعات االدارية ص_3
 223.225مسعود شيهوب المبادئ العامة للمنازعات االدارية ص -5
 92.20عمار عوابدي المرجع نفسه ص -2
 99المرجع نفسه ص-9
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 : وب القضاء المزدوج مازيا وعي 

  :ج و يا القضاء المزدامز  1-
و هو الشيئ الذي يساعد في الفصل في النزاعات بالشكل الصحيح       :تخصص القضاة 

.بالنظر إلى تعدد مجال النشاط االداري و تنوع القواعد القانونية التي تحكم تصرفات االدارة   
بحيث تتمتع بالكثير من . ا عاديا في الخصومة يراعي هذا النظام مركز االدارة اذ ال تعد طرف-

سلطة نزع . و سلطة تعديل العقود االدارية . االمتيازات السلطوية كسلطة اصدار قرارات نافذة 
و المالحظ أن االعتراف للقضاء االداري لكل من التشريعن . الملكية العامة للمنفعة العامة 

و سلطة . ى االدارة لضمان تنفيذ األحكام االدارية الفرنسي و الجزائري لسلطة توجيه األوامر إل  
 الحكم عليها بغرامة تهديدية قد أضعف بعض الشيئ من مركز االدارة كخصم متميز أمام القضاء 

العيوب القضاء المزدوج -0  
أما من حيث العيوب فقد أخذ على هذا النظام امكانية حدوث تنازع في االختصاص بين القضاء 

غير أن هذا المأخذ قد تم التخفيف منه عن طريق انشاء محكمة . اء العادي االداري و القض
.التنازع  

  يزة ووسائل الرقابة القضائية اإلدارية جه أ:الفرع الثاني
 :   الرقابة القضائية اإلدارية زةهأج-أوال
  : المحاكم اإلدارية  -2
  عددها من رفع تم والتي داريةاال المنازعات في التقاضي في األولى الدرجة االدارية المحاكم تعد
 
 

 ___________________ 
  222-223مسعود شيهوب المبادئ العامة للمنازعات االدارية  ص -2
 20-92عمار عوابدي النظرية العامة للمنازعات االدارية في النظام القضائي الجزائر ص -1
 99المرجع نفسه ص -3
52.52.مرجع سابق ص.ة عبد القادر عدو المنازعات االداري الدكتور-5
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 22 رقم التنفيذي للمرسوم  طبقا االقليمي اختصاصها يحدد الوطني التراب محكمةعبر 52 إلى
 المادة في العام للقانون قضائية كجهات االدارية المحاكم أنشأت ولقد منه 1 المادة في 262-

 حدد ،وقد فيه طرفا امةالع االدارة تكون الذي االداري بالنزاع المتعلق االختصاص أو االدارية
 اإلدارية و المدنية اإلجراءات قانون خصص كما 01- 62 رقم قانون واختصاصاتها عددها
 أطرافها حددت التي القضايا كل في بالنظر تختص و االدارية المحاكم أعمال على ليطبق
 أولى درجة االدارية المحاكم تعد و االدارية و المدنيةاإلجراءات  قانون من 202 و 200 المواد
 الغرف فحل االداري القضائي التنظيم قاعدة تشكل و االدارية المنازعات في التقاضي في

 . السابق الموحد القضائي التنظيم في سائدة كانت التي االدارية
 إلى غرفة كل تقسم أن يمكن و غرف ثالثة إلى واحدة غرفة من االدارية المحكمة تتشكل
من رئيس  البشرية الناحية من تتشكل كما األكثر على امأقس أربعة و األقل على قسمين

 1 دولة محافظي بمساعدة العامة النيابة يتولى الذي الدولة محافظ و المحكمة رئيسالمحكمة 
 مساعدين

 االدارية (3) المحكمة قضاة بخضوع 01- 62 رقم القانون من 1 فقرة 3 المادة تقضي و
 و العادي بالقضاء القائمة القضائية الجهات جميع على الساري و للقضاء األساسي للقانون
 ، االدارية بالمحاكم المتعلق و 01- 62 رقم قانون من 3 المادة حسب و. االداري القضاء

 و رئيس بينهم من األقل على قضاة 3 من المحكمة تتشكل أن يجب أحكامها لصحة فإنه
 . مستشار برتبة مساعدان

 
_______________________ 

 نوفمبر25في مؤرخ 329-62 رقم التنفيذي المرسوم يعدل 1022 ماي 11 في مؤرخ 262- 22 رقم تنفيذي  وممرس -2
بالمحاكم االدارية ج ر  والمتعلق 2662 ماي 30 مؤرخفي 01-62 رقم القانون أحكام تطبيق كيفيات يحدد الذي 2662
 1021ماي  11صادر بتاريخ  16عدد
 222نازعات االدارية ص مسعود شيهوب المبادئ العامة للم-1
 299عمار بوضياف المرجع في المنازعات االدارية ص -3
 بتاريخ الصادر 22 العدد للقضاء،جر األساسي قانونال ،يتضمن 1005 سبتمبر 9 في مؤرخ 22 - 05 رقم عضوي قانون 5
 ،ص 1022الجزائر، ج،.م.،د1 اإلدارية،ج الطعن طرق و الدعاوى ، اإلدارية المنازعات قانون رشيد، خلوفي12 سبتمبر 2
25 
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 و الوالية عن الصادرة االدارية القرارات ضد االلغاء دعاوى في االدارية المحاكم وتختص من
 الصبغة ذات المحلية العمومية المؤسسات و البلديات و للدولة الممركزة غير المصالح
 المحلية االدارية الهيئات تلك قرارات مدلول تقديم إلى اميةر ال تفسير بدعاوى تختص و االدارية،
 . الغامضة االدارية للقرارات الحقيقي المضمون االدارية المحكمة لتوضح

 و البلديات عن الصادرة االدارية القرارات مشروعية مدى بتقدير االدارية المحاكم تختص كما
 الحالة ذهه في االدارية فالمحكمة ، االدارية الصبغة ذات المحلية العامة المؤسسات و الواليات

 فالحكم ، القرار مشروعية بعدم حكم إصدار على يقتصر دورها بل االداري القرار بإلغاء تحكم ال
 ال و قائما يبقى المشروع غير االداري القرار ألن فتوى بمثابة يكون الحالة هذه في القضائي

 .  يلغى

 ( 2)العامة الوالية صاحبة االدارية المحاكم تكون االدارية و المدنيةاإلجراءات  لقانون طبقا و
  التصريح إلى الرامية الدعاوى بكل المتعلقة و الكامل القضاء بدعاوى

 االدارية العمومية المؤسسات أو أوالبلدية الوالية و للدولة العقدية أو التقصيرية بالمسؤولية
 التعويض دعوى في الكامل القضاء دعاوى تتمثل حيث  الضحية لصالح بالتعويض والقضاء
 إلى باإلضافة ، الكامل القضاء دعاوى أهم من هي التي و االدارية المسؤولية عن المترتبة
 لقانون وفقا إذ ، العمومية الصفقات منازعات و المحلية االنتخابية بالمنازعات المرتبطة دعاوى

 االنتخابية المنازعات االنتخابات
 من وغيرها الضريبية المنازعات لىإ باإلضافة فيها بالبت االدارية المحاكم تختص المحلية

 القضاء تسمية االدارية المحاكم باختصاص الخاصة( 1)قوانينها تنص التي االدارية المنازعات
  فدعاوى اإلداري للقاضي الواسعة السلطات على الكامل

 
_________________________ 

 1020/1022منشورات بيرتي طبعة  12/01/1002المؤرخ في  06-02قانون اإلجراءات المدنية واالدارية -2
 26محمد الصغير بعلي الوسيط في المنازعات االدارية ص -1
 299عمار بوضياف المرجع السابق ص-3
 3وص33،ص1022التوزيع،الجزائر، و للنشر ،دارالعلوم االدارية الصغير،المحاكم محمد بعلي 5
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 أمام المصلحة و الصفة باأصحا يرفعه التي القضائية الدعاوى مجموعة هي الكامل القضاء
 القضائية السلطات هذه من المطالبة بهدف المختصة اإلدارية و العادية القضائية الجهات
ا أضرار  أصابها قد كانت ذااام تقرير ،ثانيا و مكتسبة شخصية حقوق بوجود أوال االعتراف

 2 تقرير مع األضرار هذه تقدير و معنوية أو مادية
 الشخصية الحقوق أصابت التي المعنوية أو المادية األضرار صالحإل الالزم الكامل التعويض
 القاضي ووظائف فسلطات بالتعويض عليها المدعى اإلدارية السلطات على الحكم و المكتسبة
 فحص التفسير،دعوى دعاوى من كل في سلطاته إلى بالقياس متعددة المختص اإلداري

  ذلك في أنظر اإللغاء و المشروعية
اإلجراءات  قانون من 220 و 205و203 المواد حددت فقد اإلقليمي باالختصاص لقيتع فيما و

 32و32 للمادتين عامة كقاعدة االدارية للمحاكم االقليمي االختصاص امتداد اإلدارية و المدنية
 يكن لم ن يقع التي االدارية للمحاكم االقليمي االختصاص انعقاد أساس على نفسه القانون من
 االقليمي االختصاص فيعود معروف و عليه المدعى موطن اختصاصها ائرةد في موطن له

 موطن اختصاصها بدائرة يقع التي االدارية للمحكمة االقليمي االختصاص يعود عليهم المدعى
 . تعدد حالة في و له أخرموطن اختصاصها دائرة في تقع التي االدارية للمحاكم أحدهم

 205 المادة نصت اإلدارية و المدنيةاإلجراءات  انونق من 203 المادة أحكام خالف على و
 :وجوبا ترفع أن على ذاته القانون من
 
 
 
                  _____________________ 
 292عمار بوضياف المرجع في المنازعات االدارية ص  -2
 91ص   2111 بسكرة ضرخي دمحم ج ط د القضائي االجتهاد مخبر مطبوعات ومنازعتها االدارية االعمالعزري الزين-1
 26محمد الصغير بعلي الوسيط في المنازعات االدارية ص -3
 95عزري الزين مرجع نفسه ص -5
 322ص1022د م ج د ط الجزائر  2رشيد خلوفي قانون المنازعات االدارية ج -2
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 في -الرسم و و الضريبة فرض مكان االدارية المحكمة أمام الرسوم و الضرائب مادة في-
 .العقد  وتنفيذ إبرام مكان محكمة به تختص العقود مجال

 .األشغال تنفيذ مكان اختصاصها دائرة في يقع التي المحكمة أمام العامة األشغال مواد وفي -
 العاملين األشخاص من غيرهم أو الدولة أعوان أو بالموظفين المتعلقة المنازعات مادة في -
 اختصاصها دائرة في تقع التي المحكمة أمام االداري الطابع ذات العمومية المؤسسات في

 .  الخدمات تقديم مكان
 . الخدمات تقديم مكان اختصاصها دائرة في يقع التي المحكمة أمام الطبية الخدمات مادة في
 يقع التي المحكمة أمام صناعية أو فنية خدمات تأجيل أو األشغال أو التوريدات مادة في -
 تنفيذه أو االتفاق امإبر  مكان اختصاصها دائرة في
  أمام تقصيري فعل أو جنحة أو جناية عن الناجم الضرر تعويض مادة في و -

 . الضار الفعل وقوع مكان اختصاصها دائرة في يقع التي المحكمة
 التي المحكمة أمام االدارية القضائية الجهات عن الصادرة األحكام تنفيذ اشكاالت مادة في-

 . شكالاإل موضوع الحكم عنها صدر
 بضرورة االدارية و المدنيةاإلجراءات  قانون من 202 المادةوشدد المشرع الجزائري بموجب 

 بهما التقيد يجب العام النظام من اعتبرهما و المحلي و النوعي االختصاص احترام
 
 
 
 
 

_________________________ 
 322رشيد خلوفي قانون المنازعات االدارية مرجع سابق ص _2
 62،ص1022التوزيع،الجزائر، و للنشر ،دارالعلوم االدارية الصغير،المحاكم محمد يبعل-1
 253عمار بوضيااف المرجع في المنازعات االدارية ص 3
 226محمد الصغير بعلي الوسيط في المنازعات االدارية مرجع نفسه ص -5
 211محمد الصغير بعلي المرجع نفسه ص  -2
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 الدولة مجلس: ثانيا

 االدارية القضائية الجهات ألعمال مقومة وهيئة االداري القضاء في جهاز أعلى الدولة مجلس
 احترام على ويسهر البالد في القضائي االجتهاد توحيد يضمن و القضائية للسلطة تابع و

 . اختصاصاته ممارسة حين باالستقاللية يتمتع و القانون
 على يسهر الذي و رئاسي ومبمرس يعين الذي و المجلس رئيس من الدولة مجلس يتكون و

 مستشاري و األقسام رؤساء بين المهام توزيع يتولى و للمجلس الداخلي النظام تطبيق تنظيم
 كما ، غيابه حالة في أو له مانع حدوث حالة في يستخلفه نائب المجلس لرئيس و ، الدولة

 يمارسون رئاسي بمرسوم معينون قضاة هم و مساعدين محافظين و للدولة محافظ للمجلس
 ورئاسة الواحدة األقسام بين التنسيق مهمته رئيس غرفة كل رأس على و العامة، النيابة مهام

 .الجلسات 
 توحيد يضمن متخصصة عليا قضائية جهة ليكون الجزائري الدولة مجلس إنشاء تم لقد

 الحرية له تكون وظيفيا و عضويا مستقال جهازا ليكون االدارية المسائل في القضائي االجتهاد
 االدارية المادة في التقاضي درجات من كدرجة سواء االدارية المنازعات في الفصل في التامة
 مشاريع في االستشارية الدولةالوظيفة بمجلس أنيط كما االدارية المحاكم ألحكام نقض كجهة أو

 . القوانين
 داريةاال الغرفة االختصاصات الدولة مجلس ورث: القضائية لالختصاصات بالنسبة

 و ابتدائيا العليا بالمحكمة يختص فهو 02- 62 العضوي القانون من 22 و 20 و6طبقاللمواد،
 أو التنظيمية القرارات في المشروعية فحص و ،تفسير باإللغاء المتعلقة الطعون في نهائيا
 المنظمات و الوطنية العمومية الهيئات و المركزية االدارية السلطات عن الصادرة الفردية

 . الوطنية لمهنيةا
 

_______________________  
    الذكر ،السالف 06- 02 رقم قانون -2
 260من قانون اإلجراءات المدنية واالدارية ص 32و32ينظر المادتين -1
اختصاصات كل عضو من هيئات  23. 22المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم  62.2فصل القانون العضوي رقم -3

 . 1022. 53التعديل جريدة رسمية عدد .  2662. 32.عدد.نون جريدة رسمية القا.مجلس الدولة 
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 العامة األمانة من تتشكل التي الجمهورية رئاسة من كل المركزية االدارية بالسلطات يراد
 لألوامر بالنسبة ،أما القضائي للطعن قابلة فقراراتها الجمهورية رئيس ديوان و الجمهورية لرئيس

 للرقابة و القضائي للطعن قابلة تكون ال الجمهورية رئيس من الصادرة يةالتنظيم النصوص و
 للحكومة العام األمين فقرارات الحكومة لمؤسسة بالنسبة نفسها القاعدة تطبق ،و الدستورية

 للطعن قابلة و إدارية قرارات تعد الوزراء قرارات أن ،كما الدولة مجلس أمام للطعن قابلة تكون
 . القضائية الرقابة من مستبعدة قوانين تعد التي المنشورات باستثناء القضائي

 القرارات و مشروعية تفسير،فحص الغاء نهائي و ابتدائيا الدولة مجلس اختصاصات من و
 المجلس العامة للوظيفةى األعل كالمجلس الوطنية العمومية الهيئات عن الصادرة االدارية

 المهنية المنظمة و لألطباء المهنية كالمنظمة يةالوطن المهنية الهيئات و األعلى االسالمي
 ... القضائيين المحضرين و المعماريين للمهندسين

 

 المحاكم عن ابتدائيا الصادرة القرارات كل ضد باالستئناف بالنظر الدولة مجلس يختص كما
 األوامر أما ، التبليغ تاريخ من بتداءا تحسب شهرين االستئناف مدة تكون و ، االدارية

 االستئناف أن العلم مع يوما، 22 ب محددة االستئناف مدة االستعجالية
 

 الحق بأصل تمس ال موازية دعوى رفع من البد حيث االبتدائي القضائي الحكم تنفيذ يوقف ال
 .  االبتدائي القضائي الحكم تنفيذ بوقف تتعلق

 
 
 _________________________ 
وط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة يحدد شر  292. 03مرسوم تنفيذي رقم -2
   1003. 19جريدة رسمية عدد .
صادرة بتاريخ  32ج ر ع 30/02/2662يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعمله مؤرخ 62/02القانون العضوي رقم -1
2/09/2662 
 236بوضياف المرجع في المنازعات االدارية ص عمار -3
 61.62الصغير بعلي الوسيط في المنازعات االدارية مرجع سابق ص  محمد-5
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 من 22 المادة عليه مانصت هو و بالنقض الطعن الدولة مجلس اختصاصات من نجد و
 الطعون في الدولة مجلس يفصل :" يلي كما نصها جاء والتي 02- 62 رقم العضوي القانون
 قرارات في بالنقض الطعون كذا و نهائيا صادرةال االدارية القضائية الجهات قرارات في بالنقض
 ". المحاسبة مجلس
 بالنقض للطعن قابلة االدارية المحاكم من( 2)نهائيا و ابتدائيا الصادرة القضائية القرارات فتكون
 قانون من 322 المادة في عليها المنصوص الحاالت توفرت ما إذا ذلك و الدولة مجلس أمام
اإلجراءات  قانون من 629 المادة النص ينطبق بشهر محددة ضبالنق الطعن ،ومدة06- 02

 ذلك خالف على القانون ينص مالم الرسمي التبليغ تاريخ من ابتداء وذلك اإلدارية و المدنية
 بالرقابة مكلفة هيئة يعد الذي و المحاسبة مجلس قرارات في بالنقض الدولة مجلس يختص
 بالطعون(2) المجلس يختص كما ، العامة المرافق و يةالمحل الجماعات و الدولة ألموال البعدية
 بالنقض الطعن أثار ويكون للقضاء األعلى المجلس عن الصادرة التأديبية القرارات في بالنقض

 رفضه أو النقض شروط توافر لعدم مقبول غير لكونه شكال بالنقض الطعن رفضذا إ ما
 . مؤسسا يكن لم إذا موضوعا

 و جزئيا أو كليا القرار ذلك بنقض الدولة مجلس يقوم موضوعا و شكال الطعن قبل إذا أما
 و فيه، الحكم يتطلب ما النزاع يترك لم إذا إحالة دون الحكم بنقض أو ، اإلحالة إلى يعمد
 تشكيلة (1) مشكلة فيه المطعون القرار مصدرة القضائية الجهة إلى الدعوى المجلس يحيل
 فيعد:  االستشارية لالختصاصات بالنسبة درجاتها و نوعها من أخرى جهة إلى أو أخرى،
 من 5 المادة و 226 المادة بموجب الدستور في لصالحياته القانوني األساس الدولة مجلس
 نصها جاء التي و 02- 62 رقم العضوي القانون

______________________ 
جريدة  2662. 36جريدة رسمية عدد  01. 20المتعلق بمجلس المحاسبة المتمم بموجب األمر رقم  10. 62األمر رقم -2

  1020. 20رسمية عدد 
 األول، ،العدد الدولة مجلس ،مجلة" مبتورة مهمة و كاملة والدة الدولة لمجلس االستشاري الرأي"زوينة، عبدالرزاق-1

  29 ،ص1001الجزائر،
 ،العدد السياسية العلوم و للقانون النقدية مجلةال ،«الجزائر في الدولة لمجلس االستشارية الوظيفة صورية» ناسيمة، بوستة – 3
 502،ص1029وزو، تيزي معمري مولود السياسية،جامعة العلوم و الحقوق ،كلية1
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 " .  القانون هذا يحددها التي الشروط حسب القوانين فيمشاريع رأيه الدولة مجلس يبدي "
 مضمونها جاء التي و 02- 62 رقم العضوي القانون من 21 المادة أكدته ما هو و
 عليها المنصوص األحكام حسببتا  إخطاره يتم التي المشاريع في رأيه الدولة مجلس يبدي "

 " ضرورية يراها التي التعديالت يقترح و أعاله 5 المادة في
 بالنسبة مشورة غرفة يشكل بحيث ، التشريع مجال في للحكومة مستشارا يعد الدولة فمجلس
 ، فيه تظهر قد التي الثغرات سد و التشريع صناعة في يساهم تىح التشريع مجال في للحكومة

 يشوبها ما كل حذف و القانونية النصوص بين التنسيق إحداث على الدولة مجلس يعمل كما
 . الموضوع أو الشكل في سواء أخطاء من
 أو العادي مساره القانون مشروع يأخذ أن فبعد ، لالستشارة القانونية بالطبيعة يتعلق فيما و

 5 المادة نص فحوى في النظر ،بتمعن مشروعلا حول رأيه الدولة مجلس يبدي و االستثنائي
 واحدا تفسيرا إال يحمل ال الرأي مصطلح أن نفهم الدولة بمجلس المتعلق العضوي القانون من
 الحكومة تلزم ال آراؤه و التشريعي المجال في استشارية هيئة إال يعد ال الدولة مجلس أن هو و
 مجلس استشارة وجوبي كإجراء و ملزمة الحكومة أن ،إالبها  تأخذ ال قد وبها  تأخذ فقد ،

 مجلس على مباشرة وتعرضه قانون مشروع تقديم إلى الحكومة تبادر أن يتصور فال الدولة
 بالفصل المكلفة و للمجلس القضائية التشكيلة أن كما الدولة، مجلس على عرضه دون الوزراء

 ينعكس الذي ( 1 )،األمر االستشارية الوظيفة تتولى التي نفسها هي االدارية المنازعات في
  .االستشاري الرأي على سلبا
 
 
 
 __________________ 
 االجتهاد مجلة«  القضائية، االختصاصات تعددية و اإلجتهاد وظيفة بين الجزائري الدولة مجلس»  عمار، بوضياف -2

 .62 ،ص 1002 ،جامعةبسكرة، السياسية العلوم و الحقوق ،كلية 1العدد القضائي،
 62-61محمد الصغير بعلي الوسيط في المنازعات االدارية  مرجع سابق ص -1
 211عمار بوضياف المرجع في المنازعات االدارية ص -3
 26محمد الصغير بعلي الوسيط في المنازعات االدارية مرجع نفسه ص 5
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 الدولة مجلس على وجوبا يمر قانون مشروع كل أن هي و نتيجة إلى نصل عليه بناء و
 و الحكومة به تأخذ قد الرأي وهذا ، رأيه عن فيه يعبر و بشأنه ليتداول و كلمته فيه ليقول
 . المسؤولية تتحمل ال و به تأخذ ال قد

 له كان مما ، االستشارية و القضائية باالختصاصات الجزائري الدولة مجلس ُأثقل لقد عليه و
 المادة في القضائي االجتهاد توحيد هي التي و الدولة لمجلس األساسية الوظيفة لةع سلبي أثر

 .االدارية
 
 
 
 
 
 

________________________ 
صص ،الجزائر، 2 الدولة،العدد مجلس ،مجلة 10/02/1005 بتاريخ صادر 022021 رقم ملف الدولة مجلس قرار=  -2

222-222 ، 1009 
 1021الجزائر،  ، 20 الدولة،العدد مجلس ،مجلة 1021/ 02/ 26 بتاريخ صادر 021921 مرق الدولة،ملف قرارمجلس - 1

 .223 – 221،صص 
 الدولة مجلس عن الصادرة القضائية القرارات خضوع عدم صراحة ينصم ل الجزائري المشرع أن إلى التأكيد الضروري من -

 بأنها أكد المتعاقبة قراراته بموجب و الجزائري الدولة مجلس أن إال نفسه، الدولة مجلس أمام بالنقض اللطعن نهائي و ابتدائيا
 تكون اهن أمامه بالنقض للطعن قابلة غير
 رقم ملف الدولة مجلس قرار -:  ذلك أكدت التي القضائية القرارات من و النظر إعادة التماس طريق عن للطعن قابلة فقط

 =222- 222 ،صص1001،الجزائر،1العدد الدولة مجلس ،مجلة 06/1001/ 13 بتاريخ صادر 002305
 ال تأديبية كهيئة المنعقد للقضاء األعلى المجلس قرارات أن اعتبر والذي سابق قرار في الجزائري الدولة مجلس أكده ما هو و

ليه منشور غير الدولة مجلس قرار ذلك في أنظر الدولة مجلس أمام بالنقض إال للطعن قابلة تكون  إلى رةاالشا تجدر 02: أشارا 
 الحالة في هذا و مجتمعة الغرف كل من مشكال جلساته يعقد الدولة مجلس أن
 رقم العضوي القانون من 32 المادة حسب هذا و سابق قضائي إجتهاد عن تعديال أو تراجعا المتخذ التي سيؤدي القرار -
 قانون من 1 فقرة 202 مادةال بقط ذلك و الدولة مجلس و إدارية محكمة بين االختصاص تنازع حالة في كذا و_ 62-02
 ولةالد محافظ و األقسام و الغرف رؤساء و المجلس رئيس من لدولةا مجلس يتشكل االطار هذا في ،و06-02رقم
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 محكمة التنازع  : ثالثا
 تالحا في الفصل تتولى قضائية هيئة أنها علي عرفت فقد التنازع محكمة تعاريف تعددت
 جعلها الذي مرالا داري،الا القضاء وجهات العادي ضاءالق جهات بين ختصاصاال تنازع
  مكانة تحتل
 2.خاصة
 محكمة عرفت كما دارياال القضاء لهيكل تنتمي ال كما العادي القضاء لهيكل تنتمي ال فهي

 تالحا 1في الفصل في تتمثلي متحكي طابع ذات مهمة تتولى دستورية هيئة أنها علي التنازع
 مكانة التنازع لمحكمة داريالا القضاء جهات و العادي القضاء جهات بين ختصاصالا تنازع
 ثم من و داري،الا و العادي القضائيين الهرميين للنظامين السامي الهيكل خارج تجعلها خاصة
  تالحا في تنظر ال فهي
 القضاء لجهات تنتمي كانت 3سواء الواحدة القضائية الجهة داخل تثار التي ختصاصالا تنازع

 تالإلشكا حل اوجد قد الجزائري المشرع يكون بإنشائها ،والعادي  القضاء لجهات أو داريالا
 قضائيين لنظامين خاضعتين قضائيتين جهتين بين االختصاص تنازع مجال في تثار التي

 القضاء جهات بين الختصاص تنازع في الفصل في المتمثل دورها بتحديد وذلك مختلفين،
 . يدار الا القضاء جهات و العادي

 التنازع محكمة أساس-
  1029 الدستوري التعديل و 2669 دستور بموجب عليها النص تم دستورية هيئة التنازع محكمة

 من جملة و 03-62 ويضالع القانون بموجب تشريعي أساس التنازع لمحكمة أن كما
 . معها مباشرة قةالع لها النصوص

 
________________________ 

 ،كلية العمومية المؤسسات و دولة الماجستير،فرع شهادة لنيل مذكرة القضائي، عملها و لتنازعا محكمة عباس، أمال -2
 . 02 الجزائر،ص ،جامعة الحقوق

نرجس صفو التنظيم القضائي االداري محاضرة ملقاة علئ طلبة سنة اولى ماستر تخصص قانون    المنازعات العمومية  -1
 222ص  1022/1029جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
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 التنازع لمحكمة الدستوري ساسالا: ولال ا الفرع
 3669 الدستوري التعديل:  أوال

 تنازع تالحا في الفصل تتولى التنازع محكمة تأسس":  2669 دستور من 221/03 المادة تنص
 التعديل من 223 المادة تنص كما."  الدولة مجلس و العليا المحكمة بين ختصاصالا

 محكمة و الدولة مجلس و عليا محكمة تنظيم عضوي قانون يحدد :" ىعل 2669 الدستوري
 ."التنازع
 فهو طبيعته بينت و ، التنازع لمحكمة النوعي ختصاصالا مجال حددت المادة فهذه

 جهتي بين ختصاصالا قانون تالإشكا مسالة ينظم نهأل قانونا محدد و خاص اختصاص
 تعطيها ميزة دستورية مادة بموجب يسهاتأسى عل النص ويعتبر ، داريالاو  العادي القضاء
 الطابع أقرت المادةه ذه أن كما الجزائري القضاء النظام رأسى يةعلاللاستق و أهمية و مكانة

 القضائية الجهة تبين إنما و الموضوع في تفصل ال فهي الدستورية المؤسسات لهذه التحكيمي
 التنازع لمحكمة أخر اختصاص ذكر أغفلت المادة هذه ن أالا ما منازعة في بالنظر المختصة

 3 متناقضة القضائية أحكام حالة في ذلك و موضوع كمحكمة النزاع في الفصل في المتمثل و
 عن أعلنت 221/03  المادة إن ثالث حكم إصدار و متناقضين لحكمين باستبعادها ذلك ،و

 أثارت صياغتها نأ الا التنازع، محكمة هي و الأ قبل من موجودة تكن لم جديدة هيئة إنشاء
 الثالثة مادته في نص والذي 62/03 العضوي القانون صدور بعد خصوصا شكالالا من نوع
  تنازع حالة في تفصل التنازع محكمة أنى عل
 داريالا القضاء جهات و العادي القضاء جهات بين ختصاصالا

  مقارنتها عند دستورية غير تكون 62/03 العضوي القانون من الثالثة المادة نص أن فنجد
 .2669 دستور من 221 المادة بنص

 
________________ 

 101ص  1022د م ج  1ط 2رشيد خلوفي قانون منازعات ادارية تنظيم واختصاص القضاء االداري ج-2
 25/05/1001مؤرخ12رقم  2669اكتوبر29صادرة  29ج ر ع 01/03معدل بقانون  2669دستور _ 1
المؤرخ  02/26و القانون رقم  20/05/1001المؤرخ في  01/03موجب قانون م و م ب 12/22/2669استفتاء -3

22/22/1002 
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  0239الدستوري التعديل :ثانيا
 محل كانت 221  المادة و 1029 لسنة الدستوري التعديل في المواد من مجموعة تعديل تم لقد

 تفص: "  ىعل الثالثة فقرتها خصت التي و التعديل هذا في 222 المادة أصبحت ،حيث تعديل
 القضاء هيئات و العادي القضاء هيئات بين ختصاصالا تنازع تالمجا في التنازع لمحكمة

 " داريالا
 القانون في عليه النص تم لما مطابق جاء انه المادة هذه نص في جاء ما أنى عل حظالي

 .03/98العضوي
 
 المشرع ناال أ يالدستور  النص علي واقعا كان التنازع محكمة اختصاص في شكالالا إن

 نص في إشكال وقع لقد.  النص ذلك بتعديل 1029 لسنة الدستور تعديل طريق عن تداركه
 1029 لسنة الدستوري التعديل بموجب تداركه تم الزمن من عقدين لمدة دام 221/03 المادة
 62/03 العضوي القانون في عليه النص تم لما مطابقة منه 222/03 المادة أصبحت حيث

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
جاءت مبادرة التعديل  02/03/1029ل  25ج ر  29/22م و م بموجب قانون رقم  09/03/1029لتعديل الدستوري ا-2

 02/29من الدستولر بعد اخذ راي المجلس الدستوري  229من الرئيس الجمهورية دون عرضه لالستفتاء الشعبي طبقا للمادة 
 وصادقة البرلمان بغرفتيه       

 222ص  1022جوان 56امينة رايس اشكالية التنازع االيجابي امام محكمة التنازع ج االخوة منتوري قسنطينة ع-1
 262رجع في المنازعات االدارية ص عمار بوضياف الم_ 3
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 التنازع لمحكمة التشريعي ساسالا:  الثاني الفرع
 قانون صدر فقد هميتهاال رانظ و الجزائر في القوانين بإصدار المختصة هي التشريعية السلطة
 . بها العالقة ذات النصوص من جملةى إل إضافة التنازع محكمة لتنظيم 62/03 عضوي

 69/21 العضوي القانون:  أوال
 الفصل يشمل فصول خمسة في منها 35 تصنيف تم مادة 32 من العضوي القانون يتكون

 ولالا
 بموجب التنازع محكمة تشكيلة تنظيم فيه ختم الثاني الفصل أما أربعة، من متكونة عامة أحكام
 من الرابع الفصل يتكون ،فيما عملها كيفية تبين مواد ثالثة الثالث الفصل ينظم مواد،بينما سبعة
 و التنازع، في الفصل غايةى إل الدعوى رفع من انطالقا أمامه المتبعةاإلجراءات  تبين مادة 26
 الجريدةى ف القانون هذا نشر كذا و لختاميةو ا اليةاالنتق باألحكام الخامس الفصل يتعلق أخيرا

 .فقط مادتين من المتكون الرسمية
 المواد من جملة من تكون فقد التنازع لمحكمة قانوني أساس أهم 62/03 العضوي القانون يعتبر
 المحكمة هاته عمل أو تنظيم أو اختصاص تبين مادة ،كل
 من جملة في تتمثل التأشيرات من جملة و الدستورى عل بناءا العضوي القانون صدر لقد
 99/225 مرالا و القضائي التنظيم المتضمن 92/122 مرالا منها نذكر القوانين و وامرالا

 بمجلس المتعلق 62/02 العضوي القانون و داريةالا و المدنية اإلجراءات قانون المتضمن
  داريةالا 1 بالمحاكم المتعلق 62/01 القانون و الدولة

 
 
 
 

_________________ 
 20ص  1022سعيد بوعلي المنازعات االدارية في ظل القانون الجزائري د ط مكتبة بلقيس باب الزوار الجزائر  -2
                  02/09/2662مرخة في  36المتعلق بمحكمة التنازع وتنظيمها وعملها ج ر ع 62/03نظر القانون العضوي ا-1
 .222 ،صذكره سابق رايس،مرجع أمينة -3
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 الشكل في انه أكد الذي الدستوري المجلس على عرضه تم العضوي القانون ذلك أن كما
ى عل بناءا الجمهورية رئيس قبل من 62/03 العضوي بالقانون إخطاره تم و لدستور،ا مطابق
 . الدستور من 29/01 المادة
 التنازع بمحكمة قةالالع ذات النصوص:  ثانيا
 القانون في تتمثل حيث التنازع بمحكمة عالقة لها القانونية النصوص من مجموعة هنالك

ى عل نص ،فقد القضائي بالتنظيم ،المتعلق 22/02/1002 المؤرخ في 22/02 رقم العضوي
 التنظيم يشمل : ىعل نصت حيث منه الثانية المادة نص بموجب ذلك و التنازع محكمة وجود

 النص اعتباره تم القانون فهذا"  التنازع حكمةم و داريالا القضائي النظام و داريالا القضائي
 .الدستور حكامال التطبيقي التشريعي

ال  التنازع محكمة أنى عل أكد القضائي بالتنظيم المتعلق 02/22 رقم العضوي القانون إن
 .داريالا القضاء لجهات تنتمي ال كما العادي القضاء لجهات تنتمي

 
 و المدنيةاإلجراءات  قانون المتضمن 1002 رايرفب 12 في المؤرخ 02/06 رقم القانون  
 التنازع محكمة عليه ترتكز الذي القانوني المقياس 603 و 200 المواد تعتبر حيث دارية،الا

 القضائي ختصاصالا تحدد 603 و 200 فالمواد ختصاصالا تنازعت الحا في الفصل عند
 02/06 القانون و التنازع محكمة بين قةالع وجود يبين الذي مرالاداري،الا
 

________________ 
 22امال عباس مرجع سابق ذكره ص -2
  2662 جوان 02 في ،مؤرخة 36 عدد ر ،ج عملها و تنظيمها و التنازع بمحكمة المتعلق 62/03 العضوي القانون -1

 22/02/1002المؤرخ في  22/02والقانون العضوي رقم 
 سنة مايو 15لــ الموافق 2526 عام محرم 12 في المؤرخ 62/ د . م/  ع.ق. ر/ 02 رقم الدستوري المجلس راي -3

 36 رعدد ،ج عملها و تنظيمها و التنازع محكمة باختصاصات المتعلق العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق ،2662
 .2662 جوان 02 في ،مؤرخة

    20سعيد بوعلي مرجع سابق ذكره ص  -5
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 ،فلم التنازع محكمة عمل تنظيم مجال في غائبة يةالتنظيم النصوص أن إلي شارةالا يمكن
 تصدر
 مجلس و داريةالا للمحاكم بالنسبة فعلت كما خيرةالا هذه لتنظيم مراسيم أية التنفيذية السلطة
 تنظيمية نصوص إصدار فضلالا من فكان الفترة نفس في انشئ الهيكلين ،فهاذين الدولة

  الغموض يجادال
 فان العضوي القانون مواد في النقص عن مثال ،كما62/03 لعضويا القانون مواد يكتنف الذي

 في االختصاص بموضوع المتعلق 62/03 العضوي القانون من 29 المادة نصى إل الرجوع
 متعلقاألول  الفصل في الموضوع بنفس متعلقة 03 المادة فنجد" جراءاتالا"  المعنون الفصل

 محكمة أمام الدعوة رفع بإجراءات المتعلق الفصل في 32 المادة فأدرجت العامة حكامالاب
 ترتيب سوء يبين الذي مرالا التنازع محكمة بقرارات المادتين هاتين موضوع يتعلق بينما التنازع
 المواد هذه
 اختصاصات محكمة التنازع   :ثالثا
 ويالعض ونالقان نم 18إلى 15اد و المو  96رتو الدس نم 153 و 1/ 152 نالمادتين قا مانطال   
مسألة التنازع  لى حلنا ، يقتصر عو محدد قانو بمحكمة التنازع خاص  لقالمتع 98-03

ة و ع الدعو ضو إلى م قالتطر  وند يالقضاء العادو  يدرجات القضاء اإلدار  ناالختصاص بي
ة القضائية هلتحديد الج ير و ع ضر و ضو النظر في الم نا إال في حالة ما إذا كاهرة أمامو المنش

 ثلالمختصة م
 

________________ 
 ص1006 عكنون،الجزائر، بن الجامعية المطبوعات طبعة،ديوان. د الجزائري، القضائي بوبشير،النظام أمقران محند-2

 62/03من قانون ع  22إلى  22و المواد  69من دستور  223و 221/2ينظر المواد . 552
 . 102 ،ص ذكره سابق خلوفي،مرجع رشيد_1
 محكمة باختصاصات ،يتعلق 2662 يونيو 3لـــ الموافق 2526 عام صفر 2 في ؤرخم 62/03 رقم العضوي القانون-3

 . وعملها تنظيمها و التنازع
  562/556 ،صنفسه بوبشير،مرجع أمقران محند -5
 103 ،ص مرجع نفسهخلوفي، رشيد -2
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 لمحكمة نكما ال يمك.  يالقضاء العاد و يالقضاء اإلدار  نائية صادرة عهنم حالة تناقض أحكاـ
  .مات القضائية التابعة لنفس التنظيـهالج نعات االختصاص بيا في نز  لتتدخ نالتنازع أ

بي  لالس وحاالت التنازع إلى تنازع االختصاص االيجابي  متقسيـ نذا األساس يمكهى لع و -
 .  (اإلحالة  )اإلخطار  منظا و محالة التنازع األحكا و
 
 يجابيالا ختصاصالا تنازع-

 نفس في باختصاصهما مختلفين قضائيين لهرمين تنتميان قضائيتان تانجه تقضي عندما
 . النزاع
 جهتي من كل تمسك يجابيالا بالتنازع يقصد: " انه يجابيالا بالتنازع المقصود تحديد تم كما

 " الدعوى نفس بشان باختصاصهما داريالاو  العادي القضاء
 القانون من 29 المادة نص في ائريالجز  المشرع أن لصددا بهذا رشيدخلوفي ستاذالى اوير 

ى يتماشال عام تعريف وضع كونه يجابيالا للتنازع تعريف تحديد في يوفق لم 62/03 العضوي
 التي المنازعات في الفصل من العادي القضاء منع في المتمثل هدفها و زدواجيةالا مفهوم مع

 يجابيالا التنازع حالة ،ففي مستقل إداري قضاءى إل إسنادها و فيها، طرف اإلدارة تكون
 .إليها التوجه يريد التي القضائية للجهة ختياراال صاحب هو المدعي

 
 
 
 
 
 

________________________ 
  226. صأمينة رايس مرجع سابق _2
 222.صصفو نرجس مرجع سابق _1
. 126.ص 9ج بسكرة ع هاجر شنيخر تنازع االختصاص بين القصاء االداري والقصاء العادي مجلة الفكر كلية حقوق_3

120  
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 السلبياالختصاص  تنازع-
 من خرالاو  العادي القضاء من احدهما حكمان يصدر أن هو السلبي بالتنازع المقصود إن

 .الدعوى نفس في بالنظر ختصاصالا عدم منهما كل يقر حيث داري،الا القضاء
 و العادية المحكمة عالنإ  حالة في يكون السلبي التنازع وجود أن محيو احمد ستاذالا أكد كما

 .أمامهما رفعت التي ذاتها الدعوى في اختصاصهما عدم داريةالا المحكمة
 
 القضائيتين الجهتين فيها تحكم و تقرر التي الحالة"  بأنه عوابدي عمار ستاذالا عرفها قد و

  و العادية
 . أمامها المرفوعة الدعوى في االختصاص بعدم داريةالا
 قضت إذا ما حالة في يكون السلبي فالتنازع 62/03العضوي  القانون من المادة نص حسب و

 المطروح النزاع في بالفصل اختصاصهما بعدم داريالا القضاء جهة و العادي القضاء جهة
 أمامها

 
القاضي االداري من تلقاء نفسه بل تعرض ال يتحرك : وسائل وآليات الرقابة القضائية  -ثانيا

اص عن طريق ما يسمى في قانون اإلجراءات المدنية و االدارية   عليه القضية من طرف أشخ
 . االدارية و الطعن االداري بالدعوى

 الحظنا أنه استعمل  2669من الدستور من سنة  292ان المتمعن في أحكام المادة 
 
 
 
 
 ________________ 
 129ص  1002يدة مصطفى ابو زيد فهمي القضاء االداري ومجلس الدولة د ط دار الجامعة الجد -2
 251ص  1006عمار عوابدي النظرية العامة للمنازعات االدارية د م ج الجزائر -1
 216ص  1002احمد محيو المنازعات االدارية الطبعة السابعة د م ج الجزائر  -1
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مصطلح الطعن دون استعمال مصطلح الدعوى بالرغم أن كال المصطلحين مختلفان من حيث 
 .المضمون 
بأنها اجراء قانوني يقوم به الشخص يلقب بالمدعى ضد أعمال االدارة  الدعوى و تعرف

 .العمومية الموصوفة بأنها غير مشروعة أمام الجهة القضائية المختصة 
 

يعرف بأنه اجراء قانوني يقوم به الشخص يلقب بالعارض أو الطاعن ضد الطعن أما مصطلح 
ة و منه حسب قانون االجراءات المدنية و األحكام القضائية الصادرة الجهات القضائية المختص

هناك طرق الطعن العادية و تكمن في المعارضة و االستئناف و طرق  1002االدارية لسنة 
الطعن الغير العادية تكمن في الطعن بالنقض و التماس اعادة النظر و االعتراض الغير الخارج 

 .الخصومة 
حلة الطعن و عليه كان من المفروض على و منه نستنتج أن الدعوى هي اجراء سابق على مر 

 .المؤسس الدستوري أن يضيف مصطلح الدعوى حتى يكتمل النص الدستوري 
لم تحدد طرق تحريك  2669من الدستور لسنة  292و الجدير بالمالحظة أن احكام المادة 

الرقابة القضائية بل اشارت الى مصطلح الطعن دون شرحه و هذه خاصية تمتاز بها جميع 
 .مع ترك مسألة التفصيل للنصوص التطبيقية الخطوط العريضة ساتير العالم بحيث تحددد
 
 
 

__________________ 
مجلة صوت القانون المجلد السادس  2669من الدستور الجزائري لسنة  292بالل بلغالم قراءة قانونية الحكام نص المادة .د-2

 102ص  1026افريل  02العدد 
 251.سابق ذكره ص مرجع.عمار عوابدي -1
   216.المرجع السابق ص. المنازعات االدارية. احمد محيو  -3
 12ص  02/06عمور سالمي الوجيز في قانون المنازعات االدارية نسخة معدلة ومنقحة الحكام القانون -5
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قانون   02/06ووفقالقانون  2662و بالرجوع الي القانون المتعلق بمجلس الدولة لسنة 
 :لمدنية و االدارية  تتطرق إلى الدعاوى االدارية و تتمثل في أربعة دعاوى و هي اإلجراءات ا

 دعوى االلغاء -2
 قبل من وترفع المشروع الغير داريالا القرار تخاصم موضوعية عينية قضائية دعوى هي

 حكامالا إصدار بهدف المختصة داريةالا القضائية الجهة أمام مصلحة و صفة له شخص
 :تيةالا
 .المشروع الغير داريالا القرار بإلغاء العمومية دارةالا زاملا/ 2
 .بالتعويض إلزامها مع المشروع الغير داريالا بإلغاءالقرار العمومية اإلدارة إلزام  /1
 كلي على التهديدية الغرامة  مع المشروع الغير داريالا القرار بإلغاء العمومية دارةالا إلزام/ 3

 .القضائي حكمال محتوى لتنفيذ رومتأخ
 كإعادة معين بعمل قيامها مع المشروع الغير دارياال القرار بإلغاء العمومية دارةالا إلزام/ 5

 .عمله منصبإلى  الموظف إدماج
 نص أحكامى بمقتض الدعوى هذه بشأن المختص داريالا القاضيبها  يتمتع السلطات هذه كل

 أن عنه التنويه يجب ما و 1001 لسنة ةدارياال و المدنية اإلجراءات قانون من 902 المادة
 هذه رافع على يجب ساسالا هذا على داريالا القرار محتوى تنفيذ توقف ال غاءلالا دعوى
 غاية إلى مؤقتا داريالا القرار محتوى تنفيذ وقف قصد إستعجالية دعوى يرفع أن الدعوى
  .غاءلالا دعوى في الفصل

 
 
 
 ________________ 
 101لمرجع السالف للذكر ص د بالل بلغالم ا -2
  21.ص 2111 بسكرة خيضر دمحم ج ط د القضائي االجتهاد مخبر مطبوعات ومنازعتها االدارية االعمال. زين عزري -1
 32.33عمرو سالمي مرجع سابق ص -3
 220عمار بوضياف مرجع نفسه ص  5
  212.الوسيط في المنازعات االدارية ص.محمد صغير بعلي -9
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 التفسير دعوى/ 1
 تأويل من أكثر يحتمل أو الغموض يكتنفه إداري قرار ضد الشخص يرفعها قضائية دعوى هي
 بالمعنى إفادته المختص داريالا القاضي من الدعوى هذه رافع يطلب ساسالا هذا على

 .أوالمنظم المشرع قصده الذي السليم ومدلوله مضمونه وتحديد داريالا للقرار الحقيقي
 
 المشروعية فحص دعوى/ 1
                                                                                        المختص داريالا القاضي من فيها يطلب إداري قرار ضد الشخص يرفعها قضائية دعوى هي 

                                               .            المفعول السارية التنظيمية و القانونية للنصوص مطابقته  ومدى القرار مشروعية فحص
 يتعدى ال و عدمها من داريالا القرار بمشروعية النطق في داريالا القاضي مهمة تقتصر و

 نهال صالحياته حدود وزاتجل ذلك لوفعل بحيث مشروع غير له تبين ولو حتى إلغائه إلى دوره
  .الخصوم يطلبه لم بما يحكم أن للقاضي يجوز ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 103د بالل بالغالم المرجع السالف للذكر ص -2
  202.مرجع سابق ص.عزري الزين -1
 2.6عمار بوضياف المرجع في المنازعات االدارية ص -3
  239.مرجع سابق ص.محمد الصغير -5
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 الكامل القضاء دعوى / 5
 بالتعويض العمومية دارةالا إلزام داريالا القاضي من رافعها يطلب شخصية قضائية دعوى هي
 لاعن
 غير بأنه الموصوف به قامت التي المادي العمل أو القانوني العمل عن الناجمة ضرارا

 .مشروع
 مقارنة بشأنها داريالا القاضيبها  يتمتع التي الواسعة للسلطات نظرا الكامل بالقضاء وسميت
  :يلي فيما السلطات هذه وتتمثل هالأع المذكورة داريةالا بالدعاوى

 مست القانونية و المادية أعمالها لالخ من العمومية دارةالا أن بإعتراف الأو  القاضي يقوم/ 2
 .مشروعة غير بصفة للمدعي مكتسبة ذاتية بحقوق

 .عنها الناجمة المعنوية و المادية ضرارالا رحجم بتقدي القاضي يقوم/1
 الحال بإعادة أو وجبرها ارضر الا تلك إصالح بمحاولة القاضي يقوم / 3
  .عليه ماكان إلى
 .ضرارالا حجم عن التعويض أو مستحق مالي مبلغ بدفع المطالبة/5
 عمالالا و القانونية عمالالا في مجالها يكون الكامل القضاء دعوى أن حظةالبالم الجدير و 

 غرار على كثرالا على نةس 22 أجل في وترفع بشأنها إستعجالية دعوى رفع يجوز الو  المادية
  .التعويض دعوى
 فترفع المشروعية فحص دعوى و التفسيير ودعوى غاءلالا كدعوى خرىالا داريةالا الدعاوى أما
 تشمل أن دون المنفصلة داريةالا القرارات و  داريةالا القرارات ضد أشهر 04 أجل لالخ

 بشأنها إستعجالية دعوى رفع إمكانية مع المادية عمالالاو  داريةالا العقود
 
 

_______________________ 
 105د بالل بلغالم المرجع السالف للذكر ص -2
     202 ،  صالمرجع في المنازعات اإلدارية، فضياو عمار ب -1
 220.222عمار بوضياف المرجع نفسه ص -3
  012سابق ص ، مرجع  نالزي يعزر -5
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 العامة  المرافقنظمة أرقابة مشروعية : الفرع الثالث
 : تعريف مبدأ المشروعية  -أوال

يعني مبدأ المشروعية بمعناه الواسع الدولة حكاما و محكومين للقانون أو بمعنى اخر سيادة 
و قد افردت بعض الدساتير مثل الدستور المصري  لمبدأ سيادة القانون فصال . حكم القانون 

ل خضوع الدولة للقانون مستقال ضمن األحكام األساسية التي يقوم عليها هذا المبدأ و التي تشم
و ضمان حق . استقالل القضاء و حصانته كضمان أساسي لحماية الحقوق و الحريات .

التقاضي للناس كافة و حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار اداري من 
 رقابة القضاء 

ذلك . لدولة الحديثة و يعتبر مبدأ المشروعية من المبادئ القانونية العامة الواجبة التطبيق في ا
أن اعالء حكم القانون بات عنصرا أساسيا من عناصر الدولة الحديثة بغض النظر عن 

 . االتجاهات السياسية االقتصادية التي تتبناها الدولة 
 

كما يعني مبدأ المشروعية بمعناه الضيق في مجال القانون االداري أن تكون تصرفات االدارة 
الواسع الذي يشمل جميع القواعد القانونية النافذة أيا كان شكلها و أيا في حدود القانون بمعناه 

كان مصدرها أي سواء كانت دستورية أو قانونية أو الئحية و أيا كان تصرف االدارة قانونيا او 
   .ماديا 

 
    
 

                                                      

   _______________________ 
 06. ص 2665دراسة قانونية .مصادر المشروعية االدارية .كتورة رأفت فودة د-2 
 220عزري الزين المرجع السابق ص -1
 202عمار بوضياف المرجع في المنازعات االدارية ص  -3
 239محمد الصغير بعلي الوسيط في المنازعات االدارية ص  -5
  262-265د بالل بلغالم المرجع السالف للذكر صص -2
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 :  أنظمة المرافق العامة علىدود رقابة المشروعية ح -ثانيا
ذه ه نبما أو العامة،  المصلحة تحقيق هوالعامة  المرافقإصدار أنظمة  هدف نإذا كا  

ذه األنظمة خاضعة لرقابة القضاء ه نفإ لذلك د ،احريات األفر و  بحقوقمساس  فيهااألنظمة 
 . )2(ا هعيتو مشر  على
و  والتنظيمحيث اإلنشاء  نالعامة م المرافقأنظمة  علىعية و د رقابة المشر و حد نلبياو   

ليس  هو يد الرقابة أنظمة المرافق العامة  في فرنسا الذو نبحث في حد وفاإللغاء ،فإننا س
 . ئر اضع في الجز و ال عنببعيد 

         
يرية تقد يعود يالذو العامة االختيارية  المرافقلة بالنسبة إلنشاء و الد موقف مجلس أما و  

 المصلحةما دامت في إطار  انشائهعية و قب مشر الة ال ير و الد مجلس نالتنفيذية ،فا للسلطة
 هي من التي و ، مرفق التعليم الصحة ، مثل مرفق اإلجبارية  المرافق فبخال. العامة 

 . لة و الد مجلستخضع لرقابة و التنفيذية مقيدة  السلطة  نلة األساسية ،فإو الد ئفظاو 

السلطات ا هالتي تصدر  المحليةالعامة  المرافقبأنظمة  يتعلقلة فيما و س الدلمج موقفأما و  
 قالنطا ام في احتر : تتمثل قيودثة ا بثالهقيد فانه انشائها قانوني علىالتي يرد نص و ، المحلية
مع  المرافقذه هتعارض  م، عد اقليمهاد و حد ىبحيث ال تتعد المرافقذه هفي لنشاط االجغر 

 المرافقبإنشاء  المحلية تدخل السلطات مالتجارية ، عدو الصناعية  المرافقالسيما  يالنشاط الفرد
 .   م بذلكالقيا عنلة و العامة إال في حالة امتناع الد

 
 

_______________________     
              .                                       8، ص الوسيط في المنازعات اإلدارية، بعليمحمد الصغير   - 2
     . 337-335،ص 2010، للنشر و التوزيع،دار الثقافة  ألعمال اإلدارة رقابتهالقضاء اإلداري و الدبس،م عصا -1 )2(
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تقديرية  لالدارة سلطة نأعتبر أفانه المرافق العامة ، مأنظمة تنظيـ منلة و الدموقف مجلس  أما
جد نصا و المرافق العامة إال إذا م مة تنظيـأنظ رقابته علىيبسط  ملو ، كاسعة في تقدير ذلو 

ص و ا بالنصهماالتز  ىمدو المرافق العامة م عية أنظمة تنظيـو لفحص مشر قانونيا يلزمها بذلك 
العامة  قفامر لاعد المنظمة لو الق يلطة تعدلدارة سلة لالو س الدلأقر مج ككذلو .نية و القان

ا هيتلقاب و هوضبطية لسير المرافق العامة ،المبادئ األساسية ال نمم اهتطبيقا لمبدأ و إعماال 
 .   للتغيير والتبديل

     
أداة  وأداة اإلنشاء أ القوةفي  لتعادقانونية بأداة  لتي تتماو أما أنظمة إلغاء المرافق العامة ،و 

عية أنظمة إلغاء المرافق و مشر  على رقابتهيبسط م لة لو الدن مجلس ،فإقانونية اعلى منها 
 . )1(م عا مرفقفي إنشاء  ص قانونيرد نو  وعامة إجبارية ،أمرافق إذا كانت العامة ،إال 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 

____________________ 
 . 337-335،ص قالدبس ،مرجع سابم عصا -2
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 :  خالصة الفصل الثاني 

نشاط المرافق  لخال مند المجتمع افر إشباع الحاجات العامة لال علىلة و حرص الد نإ  
العامة   قفامر لا لهأساليب إدارت وتنوعإلى تعدد  ىمية أدو تعدد المرافق العمتنوع و  نة ، إميلعمو ا
طة المختصة تأخذ  أعتبا ارت لالس نالعامة، فإ قفامر  نم قلة طريقة إدارة مرفو اختيار الد ناو 

 . الخ  ...اقتصادية و اجتماعية و متعددة سياسية 
 قفي التسيير، فمرف االسلوب االمثلطريقة اختيار  لةو الد علىيفرض المرفق طبيعة نشاط  نألو  

هذا من جهة ومن  والكهرباءالماءعن مرفق توزيع مية هحيث األ نم لفيخت ناألم والدفاع 
أساليب و  وسائلا إلى هطبيعة نشاطم ب بحكـلنجد المرافق االقتصادية التي تتط جهة اخرى

مية حيث و العم السلطة للمرافقرقابة و سيطرة و إدارة  فإلى اختال ىأد كل ذلك.تماما  مختلفة
 قالطر  ومن، العموميةالمؤسسة و المباشر  لب االستغاللو أس لخال نلة مو ر سيطرة الدهتظ

 لفي حا هوكما  والتمويلكبير في اإلدارة  لد مجاافر لال ويكون لة ضعيفةو رقابة الد مايكون
 .ض و المفالتدبير  منهاحديثة  لذه األخيرة أخذت أشكاوهطريقة االمتياز 

في حالة شركات  هوكما  الخواصلة مع و ا الدهاشتركت في اخرى قطر  كناه نكما أ ،
 ىقة أدعات االقتصادية العمالو ر المشر هو ظو لة و سع الدو تو ر و مع التطو ،  المختلطاالقتصاد 

 . ت و الب منها عقودر و التطو اكب و حديثة تت قر طر هو إلى ظ كذل
 تهمحرياو د ااألفر  حقوقا قد تمس بعض هالقيام بنشاط أثناءم العا الشك فيه ان المرفق مما
ا  اال تعرضت هز و ا بحيث ال تتجاهدو حدم ضابط يرسـ ونبد كيتر  نأ اليمكنذا هحتما و 

مية عمو نشاط المرافق ال علىفرض رقابة مجدية تتجلى ضرورة العمل على  نبطالتها للتصرفا
 وانينالق ام تر امه باحإلز  لويكون من خال، اختصاصه وحدوده دو حدعلى  فحتى ال ينحر 

في صورتين مهمتين ذه الرقابة هى لتتجو ، لأعما في كل ما ياتيه منا هع ألحكامو الخضو 
 . في الرقابة القضائية وتتمثل الثانية خارجية و الرقابة اإلدارية ،داخلية وهي لى تعد و األ

 

___________________  
موقع   1022رافق العمومية بانتظام و اطراد و تطبيقاته في التشريع الجزائريمجلة قانون و أعمال مبدأ استمرارية سير الم-2  

22.00ساعة  23/02/1010فحصه يوم تم   http://www.droitetentreprise.or     
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 : الخاتمة
للمرافق العمومية إذ يبدو هذا لقد تطرقنا في هذه المذكرة إلى موضوع هام يتعلق بالنظام القانوني      

األخير من المواضيع األساسية في القانون اإلداري حيث أنه أخذ كمعيار لتحديد مفهومه و عليه 
يعتبر المرفق العام نواة القانون اإلداري من الجانب القانوني تستخدمه الدولة و األشخاص العامة 

ة تتمثل في مبدأ المساواة و االستمرارية و قابلية األخرى لتنفيذ الخدمة العامة و تحقيق المصلحة العام
المرفق للتعديل و التبديل  فله عالقة مباشرة بالمواطنين حيث تطور وظيفة الدولة أدى إلى تنوع في 

اجتماعية أو مهنية و نظامها القانوني التي . المرافق العامة من حيث طبيعتها إدارية أو اقتصادية 
تخلصه مما سبق أنه ال يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع و تخضع له إذ ما يمكن أن نس

مانع و بشكل مجرد و حيادي إال في ضوء األهداف و الغايات اإلدارية االجتماعية و االقتصادية 
                                                                                                                        ا تحدد له مسبق                                    التي
و من جهة أخرى تناولنا في الفصل األول موضوع حددنا فيه ماهية المرافق العمومية بدراسة  

مفهومها مع محاولة وضع تعريف جامع له و تقديم عناصره األساسية فالحظنا تنوعها بشكل كبير 
أو التزام اإلدارة بإنشائها أو امتدادها اإلقليمي  و كذا تنظيمها وكذا  وذالك حسب طبيعة نشاطها

عملية إلغائها كما جاءت في هذه الدراسة المبادئ األساسية في سير المرافق العمومية المتمثلة في 
                                       مبدأ االستمرارية مبدأ المساواة بين المنتفعين من الخدمات ومبدأ التكييف                           

 
أما الفصل الثاني لقد تم تحديد و التوضيح فيه طرق إدارة المرافق العامة ورقابتها فقد تناولنا في  

بداية هذا الفصل الشق األول وضحنا فيه  الطرق المباشرة إلدارة المرافق العمومية المتمثلة في 
غالل المباشر وأسلوب المؤسسة العامة وفي الشق الثاني الطرق الطرق العامة تتمثل في أسلوب االست

الغير مباشرة وتنقسم إلى الطرق الغير المباشرة التقليدية تتمثل في عقد االمتياز وطريقة االقتصاد 
المختلط هذا من جهة ومن جهة أخرى الطرق غير المباشرة الحديثة تم التركيز فيه على أسلوبين 

 .                             قد البناء والتشغيل والتحويل عقد البوتأساسيين أوال أسلوب ع
bot وأسلوب تفويض المرافق العمومية . 
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في إطار سياستها االنفتاحية عن طريق اإلصالح اإلداري  2626بهذا نجد أن الجزائر خاصة بعد   
حداث أساليب جديدة ذالك باختيار أسلوب تفويض المرفق العام  أو االمتياز كما نجدها بتطوير وا 

استخدمته في عدة مجاالت إال انه نجح في بعض المجاالت وفشل في أخرى على المستوى الوطني 
 .والمحلي السبب يعود في اغلب األحيان إلى غياب إجراءات صارمة لكيفية االمتيازات 

           
حيث تعد الوسيلة الوحيدة والفعالة وكنتيجة أخيرة البد على هذه المرافق العمومية أن تخضع للرقابة ب 

 .التي تضمن االلتزام بتطبيق القوانين لضمان شفافية أعمال اإلدارة 
حيث تأخذ الرقابة على المرافق العمومية عدة أشكال وأنواع التي تضمن النزاهة وتحافظ على المال 

ة القضائية نظرا ألهميتها العام إال انه في هذه المذكرة سلطنا الضوء على الرقابة اإلدارية والرقاب
 .وفعاليتها في احترام سيادة القانون وحماية المصلحة العامة
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  جعمراقائمة المصادر وال

 : المصادر-أوال
 : النصوص الرسمية-2
 : الدساتير - أ
 95العدد 2693ديسمبر  20المؤرخ في  2693دستور الجمهورية الجزائرية لسنة -
 .  94نوفمبر الجريدة الرسمية عدد  24الصادر في 1976ئرية لسنة اورية الجز هدستور الجم-
 2669المعدل من الدستور  2626دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  -
 . 16الجريدة الرسمية عدد  أكتوبر 16الصادر في  1996ئرية لسنة اورية الجز هدستور الجم-
 25ج ر عدد  29/02معدل و متمم يموجب قانون  1029مارس  09الدستوري  لتعديلا-

 1029مارس  02صادرة في 
 
 : القوانين واألوامر-ب
 القوانين  -1
المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان  1983ية لجوي 02المؤرخ في 15-83القانون رقم  -

 .1983ية لجوي 05الصادر في  28الجريدة الرسمية العدد االجتماعي
الصادر  30جويلية يتضمن قانون المياه ج ر ع  29المؤرخ في  23/22القانون رقم   -

 ملغي 2623يونيو  05بتاريخ  
نة المحاماة الجريدة الرسمية هقانون تنظيم م 91 جانفي 8المؤرخ في  04-91القانون رقم   -

 . 1991جانفي  9،الصادرة بتاريخ  02رقم 
 01ج ر ع  02/02/2662محاماة المؤرخ في المنظم لمهنة ال 62/05القانون رقم  -
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي المؤرخ في  61/22القانون رقم  -

01/02/2661 
س لالمتعمق باختصاصات مج 1998ماي   30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  -

 .  1998وان ج01الصادرة بتاريخ  37، الجريدة الرسمية العدد لهوعم هالدولة وتنظيم
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ق بالمحاكم اإلدارية لوالمتع 1998مايو سنة 30الموافق لـ   02-98القانون العضوي رقم -
 . 1998جوان 01الصادرة بتاريخ  37الجريدة الرسمية العدد 

جوان  3ق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا مؤرخ في ليتع 03–98القانون عضوي رقم  -
 . 1998جوان  07الصادرة بتاريخ  39،الجريدة الرسمية العدد1998سنة 

 20/05/1001المؤرخ في  01/03م و م بموجب قانون  12/22/2669استفتاء  -
رجب  21مؤرخ في  11قضاء،لالمتضمن القانون االساسي ل11-04القانون العضوي رقم  -

 08الصادرة بتاريخ  57الجريدة الرسمية العدد 2004سبتمبر 6الموافق  1425عام 
 . 2004سبتمبر

 22/02/1002المتعلق بالتنظيم القضائي المؤرخ في  22/02قانون العضوي رقم ال -
،، الجريدة الرسمية 2005اوت  4ق بالمياه، مؤرخ ل، يتع12-05قانون رقم  -

 .2005سبتمبر4،الصادر في 60،عدد
 المتعلق بمفهوم التدبير المفوض  25/01/1009المؤرخ في  02/25ن رقم القانو  -
 22/22/1002ؤرخ في الم 02/26القانون رقم  -
،الجريدة الرسمية 25/02/2011المؤرخ في  09-08ءات المدنية واإلداريةاقانون اإلجر  -

 . 2008افريل  23الصادرة بتاريخ  21العدد
 03الصادرة بتاريخ  04دية، الجريدة الرسمية العددلقانون الب ،المتضمن10-11القانون رقم  -

 .  2011يوليو 
 س الدولة القضائية المتنوعة،المؤرخ في لمن اختصاصات مجالمتض 13-11القانون العضوي  -

 . 2011اوت 3الصادرة بتاريخ  43والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم  1998ماي  30
 الصادر بتاريخ  12،المتضمن قانون الوالية ،الجريدة الرسمية العدد  07-12القانون رقم -

 . 2012يرافبر 29
 16المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة المؤرخ في  62/05ن المعدل للقانو  23/02القانون  -

 29ج ر ع 1023اكتوبر 
المتعلق بالتعديل الدستوري لسنة  02/03/1029 ل25جريدة رسمية  29/22رقم لقانون  -

1029 
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 : األوامر-0
المتعمق بعالقات العمل الجماعية في القطاع  1971-11-16المؤرخ في  71-74األمر رقم -

 . 1971ديسمبر  10الصادرة بتاريخ 101الرسمية عدد  الخاص ، الجريدة
ج ر مؤرخة في  2629متعلق بد ستور  2629نوفمبر 11مؤرخ في  29/62االمر رقم -
 65ع  15/22/2629
 المتعلق بمجلس المحاسبة  62/10االمر رقم -
 20.1020ج ر عدد  2662 36ج ر عدد  62/10المتمم لالمر  20/01االمر رقم  -
 . والمتضمن قانون المياه 1996 يةلجوي 15لمؤرخ في ا 13-96االمر-
 1022ابراهيمي فضيلة التسيير المفوض للمرافق العامة جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية افريل  -

 
 : يماتلسيم والتعاالمر  -ج  -
الذي ينظم العالقات بين االدارة 1988ية لجوي4المؤرخ في  131-88المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والمواطن
المتعلقة بامتياز  2665ديسمبر  02المؤرخة في  65/03/251رقم  وزير الداخلية يمةلتع - 

 المرافق العمومية المحلية وتاجيرها 
 معدل ومتمم  65ج ر عدد  2626متعلق بدستور   2626فيفري  26/22مرسوم رئاسي رقم  -

   2669افريل  29الموافق ل  69/222تنفيذي رقم  مرسوم
المتعلق بتدخل الشركات االجنبية في  2622يوليو  12ؤرخ في الم 22/226مرسوم رقم  -

 2669لسنة  11اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات ج ر العدد 
 نوفمبر سنة 14الموافق لـ  1419رجب عام  24مؤرخ في  356-98المرسوم التنفيذي رقم  -

  19ددالجريدة الرسمية الع 02-98، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 1998
 . والمتعمق بالمحاكم اإلدارية 1998مايو سنة 30الصادرة بتاريخ 

يحدد شروط وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير  03/292مرسوم تنفيذي رقم  -
 1003 19لدى مجلس الدولة ج ر ع 
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 1022ماي  11مؤرخ في  22/262المرسوم التنفيذي رقم -
سبتمبر  29الموافق ل  2639ذي الحجة عام  01مؤرخ في  22/152مرسوم رئاسي رقم 

  20يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ج ر العدد 1022
 

 : جعاالمر  –ثانيا 
 :غة العربيةلالكتب بال -3
 السعيد بلوم اساليب الرقابة ودورها في تقييم اداء المؤسسة االقتصادية -
 از االداري في الجزائراكلي نعيمة النظام القانوني لعقد االمتي-
 2622احمد صقر عاشور االدارة العامة دراسة مقارنة دار المعرفة الجامعية االسكندرية  -
ت في المؤسسات اإلدارية ،ديوان ضراب صاصيال ، محاراترجمة محمد إع. احمد محيو،  -

 .1996ئر، الجزا ط،.المطبوعات الجامعية،د
 2666مصر .امعة القاهرة القانون االداري مركز ج. نور أحمد رسالن أ -
دار ،"وم والممارسةهالمف"توفيق صالح عبد اليادي ،الرقابة االدارية  ونة،رااحمد الط -

 .2012نشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،األردن،لالحامد ل
امينة رايس اشكالية التنازع االيجابي امام محكمة التنازع مجلة العلوم االنسانية جامعة االخوة -

 1022جوان  56طينة العددمنتوري قسن
 2622بكر القباني الرقابة االدارية دار النهضة العربية القاهرة  -
 . س.ئر، دزايك ، الطبعة األولى ، الجلة ، دروس في القانون اإلداري ، منشوارت كلجبار جمي -
 حسن محمد الجوهري الرقابة على مشروعات استثمار القطاع العام  -
ى الدولي المنظم جامعة خميس مليانة تحت عنوان المرفق حسين معمر المشاركة في الملتق -

 العام في الجزائر ورهانة ادائه لخدمة المواطن
ط، .م اإلدارة والقانون اإلداري ،دار الفكر الجامعي،دلحسين عبد العال،الرقابة اإلدارية بين ع -

 . 2004اإلسكندرية، 
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المرفق العام ، ديوان المطبوعات  حماد محمد شطا ،تطور وظيفة الدولة ،الكتاب األول نظرية -
 . 1984ئر، زاط، الج.الجامعية،د

 2008حمدي القبيالت ، القانون اإلداري ،الجزء األول ،دار وائل لمنشر ،الطبعة األولى،  -
 2666خالد خليل الظاهر القضاء االداري قضاة التعويض د س ن عمان  -
 م 1000لثة عدن دار جامعة عدن خالد عمر باجنيد القانون االداري اليمني الطبعة الثا-
المؤلف د عمر محمد السيوي  مصادر المشروعية  رافت فودة  الوجيز في القضاء االداري -

 1023االدارية دراسة قانونية بنغازي ليبيا 
ط، .وفي ،قانون المنازعات االدارية ،الجزء االول،ديوان المطبوعات الجامعية،دلرشيد خ-

 . 2011ر،الجزائ
النشاط االداري د ارسة مقارنة،دار الكتب -،اسس االدارة العامة التنظيم االداريزكريا المصري -

 . 2007ط،مصر،.القانونية، د
زاهر عبد الرحيم عاطف الرقابة على االعمال االدارية دار الراية للنشر والتوزيع د ط االردن _ 

1006 

تبة بلقيس ياي الزوار سعيد بوعلي المنازعات االدارية في ظل القانون الجزائري د ط مك -
 1002الجزائر 

 سامي جمال الدين الرقابة على اعمال االدارة القضاء االداري االسكندرية دون تاريخ  -
سعيد عبد المنعم حكيم الرقابة على اعمال االدارة في الشريعة االسالمية والنظم المعاصرة -
 2629دار الفكر العربي القاهرة  02ط
سة مقارنة ،الجزء الثاني ،دار الفكر راقانون اإلداري ديمان الطماوي ،مبادئ اللس -

  . 1979رة، هط،،القا.العربي،د
صفو نرجس التنظيم القضائي االداري محاضرة سنة اولى ماستر تخصص قانون منازعات _ 

 1022/1029عمومية جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
تنظيمات المحلية د م ج الجزائر د عبد الصمد عبد ربو مبادئ القانون االداري الجزائري وال -

 س ن 
 1005عمرو عدنان مبادئ القانون االداري  الطبعة الثانية منشاة المعارف االسكندرية  -
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 1020لسنة  02عبد القادر باينة الرقابة على النشاط االداري طبعة  -
ة والتوزيع الجزائر عبد القادر عدو المنازعات االدارية الطبعة الثانية دار الهومة للنشر والطباع-

1025 
 2666عبد هللا طلبة االدارة العامة مطابع جامعة دمشق  -
ى حركة لا،مطبوعات مخبر االجتياد القضائي وأثره عهعزري الزين ،األعمال اإلدارية ومنازعات -

                           . 2010ئر،زاط،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الج.التشريع، د
 ب .ألعمال اإلدارة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع، دط،د هاإلداري ورقابتعصام الدبس،القضاء -

 .2010 
ط، .طباعة والنشر،دلدى لهعالء الدين عشي ، مدخل القانون اإلداري، الجزء األول، دار ال  -

 . 2012ئر ،زاالج
 نشر والتوزيعلي خطار شطناوي ،الوجيز في القانون اإلداري ،الطبعة األول ،دار وائل للع-

 . 2003،عمان، 
ئر، زا ،جسور لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،الج ديةلعمار بوضياف ، شرح قانون الب -

2012  
،القسم األول االطار النظري لممنازعات  عمار بوضياف ،المرجع في المنازعات اإلدارية -

  . 2013اإلدارية  ،الطبعة األول ،جسور لمنشر والتوزيع، 
ئر زالقانون اإلداري ،جسور لمنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،الجعمار بوضياف،الوجيز في ا -

2007 
 1002ئر ،زاعمار عوابدي ، القانون اإلداري، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، بن عكنون، الج -
 ء األول النظام اإلداري ،ديوان المطبوعات الجامعية،جز عمار عوابدي ،القانون اإلداري ،ال-

 .2008،ائر الجز الطبعة الخامسة ،
   ،الطبعة الثانية الجزائرياإلدارية في النظام القضاء  للمنازعاتعمار عوابدي ،النظرية العامة -

  2003، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،
 1020الجزائر  01فريحة حسين شرح القانون االداري دراسة مقارنة د م ج  ط -
 1980ط،اإلسكندرية، .ؤسسة شباب الجامعة، دمبادئ وأحكام القانون اإلداري ،م,نا هفؤاد م -
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 2665لعشب محفوظ  المسؤولية في القانون االداري د م ج الجزائر  -
 1022محند امقران بوبشير النظام القضائي الجزائري د ط د م ج الجزائر  -
 .2010ط،مصر،.و ،القضاء االداري،دار الجامعة الجديدة، دلغب الحرا ماجد -
  1003لبنان  01في القانون االداري المؤسسة الحديثة للكتاب طي ليلو الوسيط راضمازن  -
 ط، .والتوزيع،د العلوم للنشر،الوسيط في المنازعات اإلدارية ،دار  بعليمحمد الصغير  -

 .2009ئر،ا،الجز 
 .2002.ئرزاط ،الج.نشر والتوزيع،  دلل وملي، القانون اإلداري، دار العلمحمد الصغير بع-
،النظرية العامة لمقانون اإلداري ،دار الجامعة الجديدة ،مصر  ابهمحمد رفعت عبد الو  -

.2009 
طرابلس  22محمد عبد هللا الفالح الرقابة االدارية كاداة للرقابة الشعبية كتاب الشعب العدد  -

 2622ليبيا 
بين المفهومين التقليدي محمد فاروق عبد الحميد نظرية المرفق العام في القانون الجزائري  -

 2622ي د م ج الجزائر واالشتراك
 محمد فؤاد عبد الباسط ،القانون اإلداري ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،اإلسكندرية-
 -طة لالشركات المخت–فق العامة االمتياز رامروان محي الدين القطب ،طرق خصخصة الم -

BOT- 2009بي،الطبعة األولى،لبنان،لسة مقارنة ،منشوارت الحراتفويض المرفق العام د 
وب ،المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ،الجزء األول،ديوان المطبوعات هود شيمسع

 . 1999، زائر،الج.الجامعية
يرة،القانون االداري ،الكتاب االول ،الطبعة االولى ،دار الثقافة لمنشر راح ممدوح الصلمص -

 .2012والتوزيع ،االردن،سنة
 .2010ط،المغرب،.دة،ديكة الصروخ،القانون اإلداري،مطبعة النجاح الجديلم -
               بمقيس نادية ضريفي،  تسيير المرفق العام والتحوالت الجديدة، دار-
 ،2010ئر،زاط،الج.،د
بعة ، راناصر لباد ، الوجيز في القانون اإلداري، دار المجد لمنشر والتوزيع، الطبعة ال -

 .س.،دالجزائر



المراجع و المصادر قائمة  

 

118 

 

 ي دار بلقيس للنشر الجزائرد س نلنشاط االدار نسرين شريفي القانون االداري التنظيم االداري ا -
نواف كنعان ، القانون اإلداري ، الكتاب األول ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، ، الطبعة   -

 2008األولى،األردن، 
هاجر شنيخر تنازع االختصاص بين القضاء االداري والقضاء العادي دراسة  -

الفكر كلية حقوق جامعة بسكرة مقارنة بين التشريع الجزائري و التونسي مجلة 
 09العدد 

لتوزيع ، الطبعة األولى ،األردن ، لوي، القانون اإلداري ، ،دار الثقافة هراي الطلاني عه  -
2662 

بي لخصة،منشوارت الحصفق العامة المؤسسة العامة والخراوليد جابر حيدر ،طرق ادارة الم -
     . 2009الحقوقية ،الطبعة األولى ،لبنان،

 
 : سائل الجامعية و المجالت الر  -0

 : الرسائل الجامعية  - أ
 رسائل الماستر -3
بن سعيد محمد رفيق االمركزية المرفقية في الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص -

 1023/1025قانون اداري كلية حقوق بسكرة الجزائر 
لنيل شهادة الماستر  بوزيدي نصيرة النظام القانوني لعقد االمتياز المرفق العام مذكرة تخرج-

 1023/1025قالمة الجزائر  2652ماي  2جامعة 
قليل حسناء المرفق العام بين ضرورة التحدبث  وتحديات الواقع القانوني متطلبات لنيل  -

 1025/1022شهادة الماستر في الحقوق جامعة بسكرة الجزائر 
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 رسائل الماجستير -0
ياز في الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماجيستر تخصص قانون العقود اكلي نعيمة النظام القانوني لعقد االمت_

 جامعة مولود معمري تيزي وزو الجزائر
سالة ماجستير، جامعة النجاح ر " سة مقارنة رافق العامًة  درايمان ، تنظيم الملعبد الرحمان س هاكثم وجي-

  .2014سطين، لالوطنية ، ف
ي مذكرة لنيل شهادة الماجيستر فرع دولة المؤسسات العمومية كلية امال عباس محكمة التنازع وعملها القضائ-

 1020حقوق جامعة الجزائر 
-2011ئر،ا،جامعة الجز  رسالة ماجستير.ئرزانية في الجمهبغداد كمال ،النظام القانوني لممؤسسة العامة ال-

1021.  
رسالة  البنية التحتية،إطار الستقبال القطاع الخاص في مشاريع : BOTحصايم سميرة،عقود البوت - 

 .  2011تيزي وزو ،–كمية الحقوق ،جامعة مولود معمري  ماجستير
ية الحقوق والعموم السياسية ل،ك سة مقارنة، رسالة ماجستيرراد-فق العامة، راب في الماجبل ،اإلضر لعتيقة ب-

 . 2004-2003،جامعة محمد خيضر بسكرة، 
رسالة ماجستير،كمية الحقوق ،جامعة  ، ئرية في مجال المياهزالجف ،التسيير المفوض والتجربة ارامصطفى بود-
  .2012-2011، ،السنة 1ئر زاالج
 : المجالت -ب

 10د لحقوق ،المجلفدين لراة اللق، مجرابات تطبيقيا في العلعقود البوت ومتط ابوبكر احمدعثمان -
  .2008، جامعة الموصل لسنة 38،العدد

مجلة صوت القانون المجلد  2669من الدستور الجزائري لسنة  292م نص المادة بالل بلغالم قراءة قانونية الحكا -
 1026افريل  02العدد 09

بن علية حميد ادارة المرافق العامة عن طريق االمتياز دراسة التجربة الجزائرية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  -
 1006الجزائر  03االقتصادية والسياسية العدد

ورية الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة في الجزائر المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية بوستة نسيمة ص -
 .1029كلية حقوق وعلوم سياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو  1العدد
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ائر عبد الرزاق زوينة الراي االستشاري لمجلس الدولة والدة كاملة ومهمة مبتورة مجلة مجلس الدولة العدد األول الجز -
1001 

 .                                                                                                     العدد السادسة المنتدى القانوني ، لمج. سة مقارنةراد–فق العامة لمراالنظام القانوني ل جبل، لعتيقة ب  -
 : المواقع االلكترونية  -0
تنمية واإلصالح اإلداري في الدولة، لمي ،دور الرقابة المالية واإلدارية كمدخل لصباح سعد الدين عمر العم-

 .20:00الساعة  20/04/2010فحص يوم  http://scholar.najah.edu ، موقع 2006
ير رافب14المؤرخ ب 54*05ءة نقدية لمفيوم التدبير المفوض عمى ضوء مستجدات القانون رقمرامحمد يحيا ،ق- 

 13:50الساعة  18/04/2010فحص يوم  web.com-http://hazbane.assoع موق 2006
 ، موقع 1022و ،القانون اإلداري ،منشوارت األكاديمية العربية الدنمارك لمازن ارضي لي-

الساعةفحص يوم  23:15              .  12/05/2010 http://www.ao-academy.org  
 موقع  2006،نوفمبر 84ة النبأ ،العددلمج الرقابة اإلدارية ماهيةحات  لمفاىيم ومصط- 

  http://annabaa.org  فحص يوم 18/04/2010 الساعة  23:00 .
ئري زافي التشريع الج هد وتطبيقاترافق العمومية بانتظام واطراالم رية سيرامجلة قانون وأعمال مبدأ استمر  -

           17:00الساعة  13/05/2010يوم  هتم فحص http://www.droitetentreprise.org،موقع  1022
  http://www.kitabat.comموقع  1022ماجد احمد الزاملي رقابة القضاء االداري على اعمال االدارة-

 00; 09ساعة  11/05/1010فحص يوم 
سة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الممكية، موقع دار العدالة ار  عالء الجوعاني، عقد البوت ،د-

 . 13:30ى الساعة لع 17/04/2010فحص يوم  http://www.justice-lawhome.comوالقانون العربية 
 

 : غة الفرنسيةلالكتب بال-4
 

-Y ves Gaudemet,  Traité de droit Administratif.Tome1 , 16 Edition           
  L.G.D.J, Paris, 2001                              
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          المعنوية بالشخصيةبالنظر لتمتعها أو عدم تمتعها فق العمومية اتقسيم المر:الفرع الخامس

                     فق العموميةاالقواعد القانونية العامة في تنظيم المر :المبحث الثاني 

                                  فق العموميةاالغاء المر إنشاء وتنظيم و: ب االوللالمط

                                                      فق العموميةاإنشاء المر: الفرع األول

                                                                      فق العمومية اتنظيم المر: ني الفرع الثا

                                                   فق العموميةاإلغاء المر: الفرع الثالث 

                        فق العموميةاالمبادئ األساسية التي تحكم سير المر: ب الثاني لالمط

                (ريةامبدأ االستمر) دافق العامة بانتظام واطرامبدأ دوام حسن سير المر:الفرع األول

                بين المنتفعين مبدأ المساواة: الفرع الثاني

             (مبدأ التكييف)تغيير والتعديل لالمرفق لية لمبدأ قاب: الفرع الثالث 

                                                          خالصة الفصل األول

                                           طرق إدارة ورقابة المرافق العمومية: الثاني الفصل 

                                               فق العموميةاطرق إدارة المر: المبحث األول 
                                             فق العموميةامرلاإلدارة المباشرة ل: ب األول لالمط



  

123 

 

 

22 

24 

 

24  

42 

31 

31 

 

31 

 

38 

34 

33 

   

    81 

116 

 

113 

113 

110 

110 

  طريقة االستغالل المباشر                                                 : الفرع األول 

                  العامة طريقة المؤسسة: الفرع الثاني 

                 فق العمومية امرلاإلدارة غير المباشرة ل: ب الثاني لالمط

                                                              يديةلطريقة اإلدارة غير المباشرة التق:الفرع األول 

                   وب اإلدارة غير المباشرة الحديثة  لأس:الفرع الثاني

             فق العموميةاة المررقابالمبحث الثاني طرق 

                                                             الرقابة اإلدارية: ب األول لالمط

                                                          ماهية الرقابة اإلدارية:الفرع األول 

                                                     طرق تحريك الرقابة اإلدارية وصورها:الفرع الثاني 

                                                           الرقابة القضائية: ب الثاني لالمط

                                              ماهية الرقابة القضائية اإلدارية: الفرع األول 

                                                       أجهزة ووسائل الرقابة القضائية اإلدارية :الفرع الثاني

        فق العامةارقابة مشروعية أنظمة المر: الفرع الثالث

 خالصة الفصل الثاني                                          

        الخاتمـة

        والمصادرجع ارمقـائمـة ال 

   فهرس المحتويات
  
  
  
     

 
 


