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 -( 1المحاضــــــــــــــــــرة رقم ) -

تتمحور حول تعريف القانون اإلداري، وقبل تعريف القانون اإلداري كمجموعة قواعد  هذه الدراسةمنطلق            
قانونية اســـــــــتمنالية ا مميل لها اي قواعد القانون العادي، ابد من تعريف مدلول اإلدارو العامة وهذا ارتباط الوميق بين 

انون العادي اإلداري وعلم اإلدارو العامة، االقانون اإلداري هو ارع من اروع القانون العام ويهتم موضـــــــــــــوع  بتن يم الق
  إلدارو سير اإلدارو من جهة أخرى.وسير اإلدارو العمومية، ات هر خاصيتين أساسيتين ان  قانون، ويحكم ا

مما ا شــــه اي  أن دراســــة القانون اإلداري  يعد من المواضــــيا القانونية الصــــعبة وشــــالكة التعقيد الســــب  اي ذله أن  
تطور  القانون اإلداري حديث النشــــــــــقو ويصــــــــــع  تقنين  كحال اروع القانون ا خرى، وصــــــــــعوبة التقنين تعود لســــــــــرعة

موضــوعات  وتشــعبها وتشــابكها ولكون  يتســم بالطباع القضــالي، وحيث أن مع م نشــقو قواعد مصــدرها القضــا  اإلداري 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى كون  على صلة وميقة بعلم اإلدارو العامة، كون القانون اإلداري يتضمن القواعد القانونية 

و العامة، اي حين أن علم اإلدارو العامة يتهم بدراســـــــــــة الجوان  الينية والعملية العامة التي تحكم التن يم القانوني لإلدار 
لنشـــــــــاط المن مان اإلدارية ســـــــــوا  أكانت من مات عامة أم خاصـــــــــة بهدف تحيق ال ايات وا هداف المرســـــــــومة لهذه 

نا بل يســـــتحيل اي بع  المن مات، مما يؤدي إلى تشـــــابه مادتي القانون اإلداري واإلدارو العامة بحيث يتعقد ا مر ه
 .ا حيان اليصل بينهما اصال تاما

 وتطــــــــــــــور قواعد القـــــــــــانون اإلداري: ةشأن
القانون اإلداري كتسمية وكيرع من اروع القانون العام هو حديث النشقو، ولد من رحم القضا  اإلداري، ونشق وتطور 

 القوانين اإلدارية اي العالم. اي القانون اليرنسي وأمر تقميرا كبيرا على
أوت  14-16لكـــــن القـــــانون اإلداري بـــــالميهوم الينـــــي الضـــــيق لـــــم يبـــــرز للوجـــــود إا اـــــي ارنســـــا، بموجـــــ  قـــــانون 

 .حول التن يم القضالي المحاكم العدلية، وتاله تقسيس مجالس المحاا ات والمجلس الدستوري 1790
ــم   هور قواعد القانون اإلداري، ويمكن القول أن نشقو وتطور  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ والذي مهد إلى نشو  ازدواجية قانونية، ومن مـ

تتميز بخضوع اإلدارو إلى القانون، والمرحلة المانية التي تتسم بخضوع القانون اإلداري قد مر  بمرحلتين، المرحلة ا ولى 
 اإلدارو إلى قانون ذو خصوصية وهو القانون اإلداري 

 الفرنسية: الثورة قبل ما مرحلة
بجما أغل  اقها  القانون اإلداري أن ارنســا تعتبر مهد القانون اإلداري بمعناه الضــيق، خاصــة اي ضــل قيام المورو 

وعلى وج  الخصـــــوا إســـــهام مجلس الدولة الذي كان اي مرحلة اإلنشـــــا  ا ولى بممابة هيلة  1789ة ســـــنة اليرنســـــي
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اســتشــارية تابعة للســلطة التنييذية اي مجال اإلدارو العامة، ذله أن من ا ســبا  ا ســاســية التي أدت إلى نشــقو القانون 
لســـــلطة الذي بدأ يعززا لصـــــالت المله ابتدا  من القرن اإلداري اي ارنســـــا، يج  ذكر اي المقام ا ول المســـــار لمركزو ا

الخامس عشــــر، وبالتالي وضــــا وتعزيز لجهاز إداري، ومن بين أســــبا   هور هذا المســــار، يج  ذكر خاصــــة بروز 
 اهرو الوطنية الســــياســــية التي بموجبها أصــــبت المله يممل الوحدو الوطنية، وقد اســــتمر العمل على تركيز الســــلطة اي 

ادس عشـــر تحت تقمير اكرو الســـيادو، وهذا على حســـا  الســـلطات المحلية المتمملة اي ا مرا ، الذين تحولوا القرن الســـ
 ايجميا الســـلطات  شـــيلا اشـــيليا إلى ممملين محليين للمله، وبهذه الكييية تكونت الدولة الملكية، وتجســـدت اكرو مركزو

 رويتال هذه اي، القضــــــا  أمام الرقابة أو للمســــــا لة تخضــــــا الدولة تكن ولم الملكي المطلق الن ام ســــــاد حيث المله يد
 وهي عبارو عن محاكم تتوزع اي العاصمة باريس ومقاطعات المملكة. بالبرلمانات تدعى قضالية توجد محاكم كانت
 وكانت القضـــالية و الي  اي للمله ممملة لتكون أنشـــقتوهي تنتمي لطبقة النبال  إلى القوى ا ســـاســـية اي ارنســـا  

 اكرو السلطة  وتعار  اإلدارو شؤون دخل ايتت
   :-مسؤولية الدولة –الفرنسية  الثورة يعد مرحلة

بصورو خاصة، حيث عبر مراحل  المن ومة القانونيةلقد كان للمورو اليرنسية تقميرًا كبيرًا على جميا المستويات وعلى 
صالحات على الن ام القضالي، متعاقبة وسريعة أدت إلى بروز ن ام قانوني هدا  إرسا  مبادئ العد ل والمساواو، وا 

المتعلق بالتن يم القضالي الجديد، أدى إلى إل ا   1790اي أوت سنة  24 -16ببداية عهد جديد بصدور قانون 
 المحاكم اإلقليمية، والبرلمانات ومجلس المله، وتم  إنشا  محاكم قضالية جديدو،

لو الف القضالية المستقلة وتبقى منيصلة عن الو الف اإلدارية، من هذا القانون على:" ا 13حيث نصت المادو  
ا كانوا مرتكبين لجريمة الخيانة  وا يجوز للقضا  أن يتعرضوا بقية وسيلة من الوسالل  عمال الهيلات اإلدارية، وا 

 الع مى".
 :مرحلة الوزير القاضي

لن يتم  تعويضــــ  بقجهزو جديدو عكس ما هو علي  بعد إل ا  مجلس المله الذي كان ين ر اي المنازعات اإلدارية، و 
بالنســــــــبة للقضــــــــا  العادي، بحيث أخرم من اختصــــــــاا محاكم عادية جديدو المنازعات التي تكون اإلدارو طراا ايها، 

لم يحدد الجهة المختصــة التي تتولى ن ر المنازعات التي قد تنجم  1790اي أوت ســنة  24 -16خاصــة أن القانون 
تشــــــرين أول 16-7مم القانون رقم  1790أيلول لســــــنة 11 -6ري تجاه ا اراد، اق صــــــدر القانون رقم عن العمل اإلدا

. كما أكد  هذا المبدأ من خالل النا اي نيس القانون على أن القضـــــاو ا يمكنهم التعدي على الو الف 1790لســـــنة 
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حاكم ح را مطلقا الن ر اي أعمال اإلدارية أو محاكمة رجال اإلدارو عن أعمال تتصــــــــــــــل بو اليهم ويح ر على الم
 .اإلدارو أين كانت هات  ا عمال

وبمقتضــاهما ا ن اإلدارو هي المختصــة بذاتها بســلطة واختصــاا اليصــل اي المنازعات التي تكون هي طراا ايها، 
 مما أدى إلى جما اإلدارو صــــــــــيتي الخصــــــــــم والحكم اي تن واحد، ومن هان بدأت المرحلة ا ولى من مراحل إنشــــــــــا 
القضــــــا  اإلداري المســــــتقل عن القضــــــا  العادي ، وبذله تخلصــــــت ارنســــــا من المحاكم القضــــــالية التي كانت تســــــمى 

، ايي بادئ ا مر لم تكن الدولة ومن 1799إلى غاية  1789بالبرلمانات، واســــتمر العلم بقســــلو  اإلدارو العاملة من 
القاضية أصبت باإلمكان مسا لة اإلدارو عن أعمال مو ييها  مم  اإلدارو تسقل عن أعمال مو ييها، أما اي مرحلة اإلدارو

 .1ولو أمام اإلدارو نيسها
 مرحلة القضاء المقّيد أو المحجوز:

أنشق 1799ديسمبر   15من هذا الدستور بتاريخ  52والذي بمقتضى المادو  1799اييري  22بعد اعتماد دستور 
 عمل يقتصــر، اليرنســي اإلداري للقضــا  ا ولى اللبنة وضــعت لهمجلس الدولة كجهاز اســتشــاري للســلطة التنييذية، وبذ

عداد اإلدارية المنازعات احا اي المجلس صــــــدار القضــــــا  دون ســــــلطة ا حكام مشــــــروعات وا   ســــــمي لذا، ا حكام وا 
  .1872 عام إلى المرحلة هذه رتتمواس" المحجوز"أو " المقيد بالقضا " المرحلة هذه اي قضاؤه

ذه المرحلة لم تكن تكتســـــــي الطابا القضـــــــالي بل ا تخرم عن كونها أرا  أو مشـــــــاريا قرارات قرارات المجلس اي ه
بخصــــــــــوا منازعات معية وج  أن تراا أمام القنصــــــــــل العام ينابليونة باعتبار رليس الدولة الذي كان ل  وحده حق 

حكام  لم تكن نهال ية، أما مجالس ا قاليم اقد كانت المصــادقة عليها أو راضــها اواية المجس لم تكن كاملة وشــاملة وا 
قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة الذي يبدي أيضــــــا بشــــــقنها الرأي ليراا ايما بعد القنصــــــل العام والذي إن شــــــا  

نشــا  راضــ ، اقرارات مجلس الدولة معلق اي  على موااقة الرليس  نيادهاأضــيى الطابا  التنييذي  على رأي المجلس وا 
 2رار ا يتم  تنييذه إا بعد مصادقة المله علي ولذله ا ن الق

 :المفوض القضاء مرحلة
 أحكام ب صــدار مخولة هيلة قضــالية إلى اليرنســي الدولة مجلس لتحو  تاريخ وهو 1872 ماي 24بصــدور قانون 

 دون اإلدارية المنازعاتيمله ســلطة البت اي  اليرنســي الدولة مجلس أصــبت وبذله ،ب  المقضــي الشــي  قوو لها نهالية
 إذيس الدولة ، وبذله لم تعد أحكام مجلس الدولة بحاجة إلى تصــديق أو إقرار من قبل الســلطة اإلدارية ممملة برلزعنام

                                                           
 7- 6، ا ا2014اري، دار بلقيس الجزالر للنشر، مولود ديدان، القانون اإلد - 1
 .21، ا 2011محمد جمال الذنيبات، الوجيز اي القانون اإلداري، دار المقااة للنشر والتوزيا، عمان، ا ردن،  - 2
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 حســــن المناســــبة لمقتضــــيات الحلول وابتدع الخاا القانون قواعد عن المتميز اإلداري القانون قواعد اي إرســــا  ســــاهم
 محكمة إنشـــا على ضـــول   تمقانونًا   1872جوان  24، وصـــدر بتاريخ الدولة مجلس جان  إلى ،العامة اإلدارو ســـير
 وأجهزو الدولة مجلس بينالســـــلبي أو اايجابي  ااختصـــــاا تنازع بشـــــقن والمنازعات الممار  اي اليصـــــل لتتولى التنازع

،  وذله اي حالة ادعا  كال الجهتين اختصــــاصــــها أو عندما تتخلى عن اليصــــل اي النزاع، ورغم هذا العادي القضــــا 
القضــــــا  التطور إا أن  برزت محاولة تصــــــدي من خالل ااســــــتمرار بالعمل بن رية الوزير القاضــــــي، اتميزت مرحلة 

 الميو   بوجود قانون إداري مســـــتقل عن القانون المدني، وهذا ما أكدت  محكمة التنازع اي الحكم الشـــــهير اي قضـــــية
ـو"  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالنكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، حيث قررت أن  اي حالة وجود نصوا خاصة، ا ن مسؤولية 1873اييري  8بتاريخ "بـ
لتي يســـببها عمالها لااراد ا يمكن أن تحكمها ذات القواعد الموجودو اي القانون المدني، اإلدارو العامة عن ا ضـــرار ا

بل تحكمها قواعد خاصـــــــــــــة م ايرو تماما، وقد رأى اليق  اإلداري اي هذا الحكم الصـــــــــــــادر عن محكمة التنازع بقن هذا 
نشا  القانون اإلداري  .1الحكم يشكل حجر ا ساس اي بنا  وا 

 :أسس تعريف القانون اإلداري
 ازعاتالمن اي اليصـــــل يتولى ضـــــاليق جهاز الدولة مجلس واعتبار ما اكتمال وتطور ا جهزو القضـــــالية اإلدارية  

 م كااي أح الدولة مجلس كان اقد؟ تطبيقها يج  التي القانونية القواعد ماهية ميادها هامة يمير إشـــــــــــــكالية، اإلدارية
 إلى باإلدارو اخا انونق إلى غيا  تعود عملية مشـــــاكل ا حيان من كمير اي خلق مما، االخا القانون قواعد يطبق
، الذي يعد مؤشـــرًا على اســـتقاللية القانون اإلداري، 18732ايير  8 اي زعتناال محكمة عن" بالنكو قرار" رصـــدو  غاية

 قواعد وهي اإلدارية والتطورات اشـــىتم قواعد اســـتمنالية ضـــو  على النزاعات اي اليصـــل الدولة جلسم على اكان لزاماً 
 .اإلداري القانون

 فكــــــــــــــــرة السلطة العامة كأساس للقانون اإلداري:
 التي الوســـالل أســـاس على الن رية تقومحيث  -مدرســـة تولوز –يعتبر موريس هوريو رالد مدرســـة الســـلطة العامة  

، انطالقا ا اراد عالقات اي لها ن ير ا اســـتمنالية زاتتياوام لما لها من ســـلطات، أهدااها تحقيق اي اإلدارو عملهاتســـت
                                                           

 22-21محمد جمال الذنيبات، المرجا السابق، ا  1
 حــــــادث جــــــرا  بــــــالتعوي  ايهــــــا يطالــــــ  قضــــــية راــــــا بالنكــــــو تــــــدعى بنــــــت ولــــــي أن اــــــي القضــــــية وقــــــالا تــــــتلخا - 2

ــــت مــــرور ــــه وكــــان، أصــــا  البن ــــى دعــــواه وراضــــت، المــــدني القضــــا  أمــــام ذل  إدارو أطرااهــــا أحــــد القضــــية أن أســــاس عل
 محكمـــــة أمـــــام القضـــــية وأحيلـــــت الحكـــــم نيـــــس اكـــــان، دولـــــةال مجلـــــس علـــــى النـــــزاع ذات راـــــا إمرهـــــا علـــــى ة،التبـــــ  يوكالـــــة
 أنـــــ  أســـــاس علـــــى الدولـــــة لمجلـــــس ااختصـــــاا ب ســـــناد النـــــزاع اـــــي ايصـــــلت، ااختصـــــاا اـــــي مســـــا لة لتيصـــــل التنـــــازع

 .المدني القانون مبادئ على تقسيسا المسؤولية الدولة المدني تحميل للقضا  يمكن ا
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من مسلمة أساسية باعتبار أن إرادو الدولة تعلو إرادو ا اراد، ومن مم ا ن لها أن تستعمل أسالي  السلطة العامة كنزع 
المنا ا، ويختالقانون اإلداري يحكم  نشاطالملكية، أو تقييد الحريات، أو ح ر أو المنا أو التن يم، كنا أمام   اتزعب

 القانون قواعد إلى تصرااتها خضعت العامة السلطة رم هاإلدارو ب رت ه امتى وبالتالي اإلداري القضا  عن  الناشلة
ن، اإلداري لقواعد  الحالة هذه اي خضات عادية أعمالها صبحتأ العامة السلطة سالي أ عن مهامها متخلية رستما وا 
 الخاا. القانون
 نطاق لتحديد الوحيد واعتبروه المعيار اليقها  من العديد اعتنق  إذ كبيرا رواجا دايت ب اي العامة الســـــــلطة رمعيا اقى

، الســـــلطة العامة ن رية على اإلداري القانون ســـــيستق مكانباإل يعد لم الدولة مهام تعدد وأمام، اإلداري القانون تطبيق
 ترتكز ذله غير تكون ومتى ها اآلمروسلطت ضىتبمق الدولة فتتصر  متى اةمعر صعوبة أهمها انتقادات تعرضت إذ

،  ن  اي نيس الوقت تقوم الدولة بالعديد من النشـــــــاطات 1مقبولة قانونا غير اكرو وهي الدولة شـــــــخصـــــــية ازدوام على
رادتها اآلمرو، خاصــة عند قيام اإلدارو ب برام عقود او ما يطلق عليها  دون اللجو  إلى اســتعمال امتياز الســلطة العامة وا 

اإلدارو العادية، التي تخضــــا  حكام القانون الخاا واختصــــاا القاضــــي العادي، وهو ما يجســــد الصــــعوبة بقعمال 
الكبيرو للتمييز بين أعمال السلطة وأعمال اإلدارو ذله أن نشاط اإلدارو دالما يتضمن مزيجا من هات  ا عمال الوضعية  

 .2اس للقانون اإلداريأدت إلى  هور معيار تخر، وهو اكرو المراق العام كقسالتي 
 العام كأساس للقانون اإلداري: المرفق معيار

على رأس رواد هذا المعيار باعتبار أن الدولة  -مدرسة بوردو –مؤسس مذه  المراق العام  ليون ديجييعد اليقي  
شــــباع ليســــت شــــخا يتمتا بالســــلطة والســــيادو بل هي عبارو عن مجموعة مرااق عمومية تهدف إلى خدمة المجتما وا  

 العامة إلشــباع الحاجات إشــرااها تحت أو بنيســها الدولة تديره نشــاط أو روعمشــ كل هو العام الحاجات العامة، والمراق
 بكل يتعلق إنما، اإلداري القضـــــا  اإلداري واختصـــــاا القانون أســـــاس ا ن، الن رية لهذه تطبيقا3العام للصـــــالت تحقيقا
، ايكرو المراق العام حســ  هذا ااتجاه هي العامة المصــلحة يســتهدف تحقيقو  إدارت  على تهيمن أو الدولة تديره نشــاط

طار تطبيق  والواية القضالية للقضا  اإلداري، االمو ف العام   جوهر القانون اإلداري وعلى أساسها تحدد موضوعات  وا 
دارو العامة بقحقية نزع الملكية ما كان يخضــــا لقواعد خاصــــة تربط  باإلدارو لوا اكرو المراق العام، وما كان يعترف لإل

الشــــــــــهير  بالنكولااراد لوا اكرو المراق العمومي، االقانون اإلداري على هذا النحو هو قانون المرااق العمومية، احكم 
                                                           

 .34، ا 2005رية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزالر،أحمد محيو، محاضرات اي المؤسسات اإلدا - 1
 .29ناصر لباد، مرجا سابق، ا  - 2
 08اي  بالنكو قضية اي اليرنسي ااختصاا تنازع محكمة أصدرت  الذي الحكم بعد العام المراق مدرسة  هرت - 3

 .العام اي المراق يعملون الذين المو يين أخطا  بسب  الدولة تتحملها التي المسؤولية بقن قضى حيث، 1873اييري
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يعتبر بصــــية عامة هو تاريخ نشــــقو معيار المراق العمومي،  1873اييري  8الصــــادر عن محكمة النزاع اليرنســــية اي 
ليت انتباه اي هذا القرار هو النتيجة التي توصـــل إليها وهي: إن نشـــاط مراق عمومية ما، تســـب  اي ولكن الشـــي  الم

أضــــرار، يرجا النزاع المترت  عن  للقاضــــي اإلداري ويطبق علي  هذا ا خير قواعد القانون العمومي، وهذا ما أدى إلى 
 . 1داري هور عالقة بين وجود المراق العمومي وتطبيق قواعد القانون اإل

 اقالمرا قانون يســــمى صــــبتأالذي  القانون لهذا قســــاسك الن رية هذه اإلداري القانون اقها  من كبير جان  أيد وقد
 القضـــــــــا  لتحديد اختصـــــــــاصـــــــــات ومعيارا. اإلداري للقانون قســـــــــاسك الن رية حققت  الذي الكبير النجاح ورغم، العامة
 .اإلداري

معيـــار المراق العمومي بت ير ن رو القضــــــــــــــــا  اإلداري تجـــاهـــ  ب هور المرااق التجـــاريـــة والصـــــــــــــنـــاعيـــة تعر  
وااقتصــــــــــــادية،  هر من جديد معيار الســــــــــــلطة العامة بيكرو جديدو، حيث أن اليصــــــــــــل بين القانون اإلداري والقانون 

دارو طة العامة، حيث يكون تطبيق القانون اإلداري متعلقا أســاســا بالوســيلة التي تســتعملها اإلالخاا، أســاســ  اكرو الســل
ن اســتخدمت وســالل القانون الخاا اي تصــرااتها نزلت إلى مرتبة ا اراد وتخضــا -حق امتياز الســلطة العامة – ، وا 

، ن أن أنها اتحت البا  أمام اإلدارواي ذله  حكام القانون الخاا، وهذا ما عرضـــــــــــــها من جديد لالنتقاد انطالقا م
مل اتســتعمل وســيلة القانون العام أو القانون الخاا أحيانا أخرى، دون أن تضــبطها معايير دقيقة، بموجبها متى تســتع

 وسالل القانون العام ومتى تستعمل وسالل القانون الخاا.
 فكرة المصلحة العامة كأساس من القانون اإلداري:

 رو المراق العام كمدلول واضت ودقيق، وأصبت عاجزًا على أن يكون معيارًا حاسمًا، ذه  أصحا بعد التشكيه اي اك
ق العام، مدرسة المراق العام من خالل إبراز أهمية المراق العام من زاوية أخرى، استنادًا إلى اكرو تنوع نشاطات المرا

 سوا  إدارية أو اقتصادية.
مصلحة العامة، مملما أكده ا ستاذ مارسيل االين، لكن تم  مرو أخرى التشكيه اي إن الهدف يبقى واحدًا، وهو تحقيق ال

صحة هذا المعيار، انطالقًا من اكرو أن المصلحة العامة اكرو تتسم بالمرونة وااتساع،  ن  من الصعوبة تجريد نشاط 
ها قد تهدف لتحقيق مصـــــلحة معين  من طابا مصـــــلحة العامة، االكميرو من المشـــــروعات الخاصـــــة على اختالف أنواع

                                                           
 .31-28محمد جمال الذنيبات، مرجا سابق، ا ا - 1
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أن هذا لم يمنا مجلس الدولة اليرنســــي من اعتماده كقســــاس  الخاا. إاعامة، رغم خضــــوعها لقواعد وأحكام القانون 
 " .1منسجوراي بع  قرارات  كما هو الحال اي قضية بلدية "

مي، وابتدع اي هذا حيث يســــــــــتشــــــــــف من هذا القرار أن معيار المصــــــــــلحة العامة، متيرع عن معيار المراق العمو 
الســــــــياق، مجلس الدولة ما يســــــــمى بن رية المراق العمومي اليعلي، حتى يخضــــــــا المشــــــــروعات التي أنشــــــــقها ا اراد 
بترخيا من اإلدارو والمرااق العامة، لكن بعد التشكيه اي هذا المعيار ا ن ا ستاذ مارسيل االين مؤسس هذا ااتجاه، 

 . 2عيو  وما تعر  ل  من انتقادات، عاد وتمسه مجددا بمعيار السلطة العامةب دراك  ما يعتري هذا المعيار من 
ـــــس المعيار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  :المختلط المطلب الخامـ

على ونادى هذا اليق  و زمة اليق  اإلداري حاول الجما بين أكمر من معيار واحد بعد أن تعر  معيار المراق العام  
 العامة،لطة بالمعيار المزدوم أو المختلط المتممل اي الجما بين معياري المراق العام والس لوباديرأندريه رأس  اليقي  

ويقوم هذا المعيار على الجما بين اكرتي المراق العام والســـــــــــلطة العامة، بحيث يتحدد نطاق القانون اإلداري وتطبق  
كان محل أو موضـــــــوع المنازعة متعلقا بنشـــــــاط إداري قام ب  مراق عام واســـــــتهدف خدمة نشـــــــاط مراقتي، قواعده، إذا 

واستخدم إلى ممارسة هذا النشاط اإلداري وسالل وأسالي  القانون العام، أي ممارسة م اهر السلطة العامة، أي الجما 
ب شــــــــــباع الحاجات العامة لااراد، والوســــــــــيلة بين الهدف وهو المراق العام الذي يهدف إلى تحقيق المصــــــــــلحة العامة 

الممملة اي الســـــــلطة العامة من خالل اســـــــتخدام وســـــــالل القانون العام، حيث أن القانون اإلداري ا ينطبق إا إذا كان 
ا مر متعلقا بمراق عمومي يتمتا بامتيازات ســـلطات عامة اي نشـــاطات ، وان المعيار المختلط أو المزدوم الذي يجما 

عياري المراق العام والســـلطة العامة يصـــلت أســـاســـا لتحديد أســـاس ونطاق تطبيق القانون اإلداري، وبالتالي تحديد بين م
 .3اختصاا القضا  اإلداري،

 
 
 

                                                           
تتممل وقاع هات  القضية اي محاولة أحد أاراد الصعود على عمود كهربالي مجاور لكنسية اتسب  ل  بعاهة مستديمة، اقضى  -1

مرااق مخصصة للعبادو، ا نها منيصلة ومستقلة مجلس الدولة أن الكنسية مملوكة لبلدية منسجور، على الرغم من إن الكنالس 
عن الدولة، وهي موقواة لخدمة الشعالر التعبدية وان صيانة هات  المرااق يقا على المرااق العامة اتصالها بالنيا العام، أن ر: 

 133وأيضا: إبراهيم شيحا، مرجا سابق، ا 193مروت بدوي، مرجا سابق، ا 
 .226 مروت بدوي، المرجا سابق، ا - 2
 31مولود ديدان، مرجا سابق، ا  - 3
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 -( 02المحاضــــــــــــــــــرة رقم ) -
 :مفهوم القانون اإلداري وعالقته بالفروع األخرى

ن يمية، وهو اعتبارات عديدو، سوا  اعتبارات سياسية او قانونية، او تيعتبر القانون اإلداري أهم اروع القانون ن رًا 
لذي القانون شديد التقمر بالن ام السياسي وااقتصادي وااجتماعي والتكنولوجي، ويحتل مكانة هامة اهمية النشاط ا

نيحكم ، خصوصًا أن  يعد العص  الرليسي للهياكل اإلدارية اي الدولة، لهذا يج  تحديد ميهوم ة   والعناصر المكو 
براز عالقت  بباقي اروع القانون ا خرى.   لهذا القانون ومكانت  اي الن ام القانوني، وا 

 تعريف القانون اإلداري: 
 تعريف يجاد اي اختلف القانوني اليق  أن إا، العام الداخلي القانون اروع من ارع اإلداري القانون أن علي  من المتيق

 الموســـــا ميهوم  خالل من اإلداري القانون يعرف، و ضـــــيق وتخر موســـــا ميهوم اإلداري للقانون رياإلدا للقانون موحد
 .1العامة اإلدارو تحكم التي مصدرها مهما كان القانونية القواعد بقن  "مجموعة
 تحكمها تيال القانونية كانت القواعد أيا" اإلدارو "القانون يعني الواســــــا بمعناه اإلداري القانون أن قبســــــ مما يتضــــــت

 كــل اي موجود اإلداري اــالقــانون المعنى وبهــذا ا القــانون العــام للقواعــد متميزو قــانونيــة قواعــد أو الخــاا القــانون قواعــد
 .بها لم يقخذ أو اازدواجية دأببم أخذ سوا  مجتما

 من العامة لإلدارو مالزما اإلداري القانون كان ولما، القانونية اازدواجية بن ام تقخذ التي الدول اي إا المعنى بهذا 
 أو العضــــوي الميهوم العامة لإلدارو ميهومان يســــود، ميهومها تحديد عند وج  الوقوف وعملها مهايوتن  وجودها حيث

 السلطة" بقنها ايعراها العامة لإلدارو الداخلي بالتكوين العضوي الميهوم يهتمن أو  الو ييي الموضوعي والميهوم الشكلي
 .2"لها التابعة الهيلات وجميا الالمركزية أو منها لمركزيةا اإلدارية سوا 

 ا جهزو تتواها التي أو الو يية النشــــاط ا بقنها العامة اإلدارو عرفيا الو ييي بالجان  الموضــــوعي الميهوم يهتم نمايب
 تجاهاا أن إا، ومينالميه أحد ترجيت اي اليق ، اختلف قد، العامة للمصـــــلحة تحقيقا العامة الحاجات إلشـــــباع اإلدارية
 اي اإلداريــة والهيلــات ا جهزو ين م الــذي "القــانون بــقنــ  اإلداري القــانون يعرف همــا، إذبين الجما على يقوم الحــديــث
 .العامة" المصلحة لتحقيق اإلدارية ا جهزو تتواها التي الو يية أو ويحكم النشاط، الدولة

 
 

                                                           
 17ا  هللا، مرجا سابق، عبد بسيوني ال نى عبد - 1
 . 15 ا ،2000، 01نواف كنعان، القانون اإلداري، الكتا  ا ول، دار المقااة والعلوم للنشر، عمان، ا ردن، الطبعة  - 2
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 بفروع القانون األخرى: اإلداري القانون عالقة    
 وعار  عن تطبيق  ومجال موضوعات ب ميزيتعلى الرغم من الطابا ااستمنالي والمتميز للقانون اإلداري والتي جعلت   

وني قالم اللية النسبية كما رأينا والتي جعلت  ارع قان، وعلى الرغم من ااستقالعام القانون وحتى اروع الخاا القانون
 القوانين ذهبه عالقت  بيانت المهم امن لذابحد ذات ، إا أن  لم يمنا من وجود ارتباط ببقية اروع القانون العام والخاا، 

 .همانوااختالف بي ااتياق أوج  وتحديد
 :الدستوري بالقانون اإلداري القانون عالقة
 الدولة اي ا ساسي هو القانون ريو تدسال االقانون، اإلدارية والهيلات ا جهزو ين م الذي هو اإلداري قانونال كان إذا
 كالهما، اتكيلها التي والضمانات ا اراد وحريات العامة وحقوق والسلطات الحكم بن ام تتعلق التي القانونية القواعد ين م
بوضا  ريو تدسال القانون يختا إذ ريو تدسال بالقانون الصلة وميق اإلداري نالقانو  :الداخلي العام القانون اروع من ارع

 ا جهزو أدا  كيلت التيصيلية التي القواعد اإلداري القانون ضا بينما، التنييذية بالسلطة الخاصة العامة أو الكلية ا حكام
لكن هذا ا يمنا من وجود تمايز واختالف  ،1للقانون الدستوري امتداد اإلداري القانون يكون وبذله، لو ييتها اإلدارية

إذ ، الدولة اي القانوني الهرم قمة الدستوري القانون يحتل: القوانين تدرم حيث من: يلي ايمايمكن إيجازه  بين القانونين
 رعةتيلما المسالل يحكم بع  الذي اإلداري القانون ايها بما القوانين تتعداها أن يمكن ا التي ا ساسية المبادئ يقرر
اي  هماينب والعالقة المالث الدولة سلطات ريو تدسال القانون يبحث: الموضوع حيث من ،توردسال أقرها التي المبادئ اي
يأعمال سياديةة، وهي التي تمارسها  الحكومية دون منها اإلدارية التنييذية السلطة مالأع اي اإلداري القانون يبحث حين

 .2سلطة إدارو وهي أعمال تتمتا بالحصانة ضد رقابة القضا  بجميا صورها الحكومة بوصيها سلطة حكم وليست

 :المدني بالقانون اإلداري القانون عالقة
ـــــ  مـــــا هـــــذاو  العامـــــة والشـــــريعة المـــــدني القـــــانون ـــــ ، اإلداري ا ساســـــي للقـــــانون المرجـــــا يجعل ـــــات اقغل  القـــــانون ن ري
يالت عليهــــــا لتـــــتال م مـــــا طبيعـــــة النشــــــاط اإلداري، المـــــدني، والتــــــي تـــــم إدخـــــال تعـــــد القـــــانون مـــــن مســـــتمدو اإلداري

، وهـــــو أســـــاس الخـــــاا القـــــانون اـــــروع أهـــــم المـــــدني القـــــانون يشـــــكل،حيـــــث 3وطبيعـــــة العالقـــــات بـــــين ا اـــــراد واإلدارو
، وتن ـــــيم العالقـــــات التـــــي تكـــــون العـــــام القـــــانون اـــــروع أهـــــم القـــــانون اإلداري يشـــــكلوتن ـــــيم العالقـــــات بـــــين ا اـــــراد، 

                                                           
     33مولود ديدان، مرجا سابق، ا  - 1
 90ا  ابق،نواف كنعان، مرجا س -2
 والعقود التقصيرية المسؤولية أحكام أمملة ذله: ن رية العقد، ن رية الشخصية المعنوية، ن رية الملكية الخاصة، ومن - 3

 .ا موال وتقسيمات الوصاية ون ام تسمياتها بمختلف
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ــــــرغم علــــــى، اإلدارو طراــــــًا ايــــــ  وحــــــدو  يعنــــــي ا المــــــدني القــــــانون مــــــن مســــــتوحاو اإلداري القــــــانون أحكــــــام أن مــــــن ال
ـــــي ا حكـــــام ـــــانونين ا ـــــن المســـــالل اهـــــذه، الق ـــــانون قواعـــــد ضـــــمن وجـــــدت ل ـــــتطبيقهـــــا يخ أن إا اإلداري الق ـــــه فتل  وذل
موضـــــوع  ، بحيـــــث أنهمـــــا يختليـــــان مـــــن حيـــــث الموضـــــوع، االقـــــانون اإلداري ينصـــــ  القـــــانونين اأشـــــخا اخـــــتالف

علـــــى اإلدارو اـــــي إنشـــــالها وتن يمهـــــا وقواعـــــدها، بينمـــــا موضـــــوع القـــــانون المـــــدني بيـــــان أحكـــــام ا شـــــخاا وا مـــــوال 
وا شـــــــيا ، واالتـــــــزام والحقـــــــوق العينيـــــــة، والتبعيـــــــة، والملكيـــــــة، ومـــــــا يترتـــــــ  عنهـــــــا، ومـــــــن حيـــــــث طبيعـــــــة الـــــــروابط، 

ـــــين اإلدارو وا  ـــــي تنشـــــق ب ـــــانون اإلداري يحكـــــم الـــــروابط الت ـــــازًا اـــــي االق ـــــل اإلدارو مركـــــزًا ممت ـــــى ضـــــول  تحت اـــــراد، وعل
ـــــ  بالنســـــبة للقـــــانون المـــــدني اـــــي مجـــــال ا حـــــوال  ـــــاز الســـــلطة العامـــــة، اـــــي حـــــين ان مواجهـــــة ا اـــــراد، لتمتعهـــــا بامتي
ــــ ن الهــــدف القــــانون اإلداري هــــو إشــــباع  ــــث الهــــدف، ا ــــين أطــــراف النــــزاع، ومــــن حي والمعــــامالت يكــــون دون تمييــــز ب

قيـــــق النيـــــا العـــــام، أمـــــا القـــــانون المـــــدني ا نـــــ  يهـــــدف الـــــى تن ـــــيم الـــــروابط تنشـــــق بـــــين ا اـــــراد الحاجـــــات العامـــــة وتح
 . 1بهدف تحقيق المصالت الشخصية  طرااها التي تقوم مبدأ التكااؤ والمساواو

 بالقانون الجنائي: اإلداري القانون عالقة
وعـــــــة لااــــــــراد، ، وأنـــــــواع العقوبــــــــات هــــــــو تلـــــــه القواعـــــــد التــــــــي تحـــــــدد الســــــــلوكات الواجبـــــــة والممن العقوبـــــــات قـــــــانون

ــــــدابير،  ــــــة رتبطمــــــ اهــــــو وبــــــذلهوالت ، وأن اإلدارو العامــــــة تســــــتعين اإلداري القــــــانون ايهــــــا بمــــــا ا خــــــرى القــــــوانين بكاا
ـــــات  ـــــانون العقوب ـــــة القواعـــــد ق ـــــذ قراراتهـــــا وعقودهـــــا وحماي ـــــي والضـــــبطي، وتنيي ـــــا  مباشـــــرو نشـــــاطها المراق لحمايتهـــــا أمن

ــــد ارتكــــا  المــــو يين  اعــــال  كمــــا أن أموالهــــا ومو ييهــــا، ــــالي والجــــزا  التــــقديبي، عن ــــين الجــــزا  الجن ــــاه ارتبــــاط ب هن
 عالقــــــة لهــــــا التــــــي الجــــــرالم علــــــى العقوبــــــات قــــــانون يـــــنا تشـــــكل مخاليــــــات جناليــــــة وتقديبيــــــة اــــــي نيــــــس الوقــــــت إذ

، تزويــــــر، ووالرشــــــ، ستالااخــــــ جــــــرالم، ا ســــــرار إاشــــــا  جــــــرالم، المــــــو يين كجــــــرالم إهانــــــة اإلداري بالقــــــانون شــــــرومبا
 .2متكاملين هاذين القانونين يجعل مماإتالف سجالت رسمية، عقود إدارية، 

 التن يمي بالجان  القانون اإلداري يهتم إذ مختلية مهمامااهت زاوية أن إا القانونين تكاملمن وجود ارتباط  وعلى الرغم  
 المحكمة إنشا  تم 261 -63 رقم المرسوم بصدورو  ،الجزالي بالجان  العقوبات قانون يهتم حين اي اإلدارية للهياكل
 .3اإلدارية ال رف عن الصادرو للقرارات بالنسبة استلناف وكجهة للمحاكم العادية بالنسبة نق  كمحكمة العليا
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 -( 03المحاضــــــــــــــــــرة رقم ) -
 الخصائص المميزة للقانون اإلداري:

يمًا ومســـــتقاًل، ينيرد القانون اإلداري ويتميز بجملة من الخصـــــالا جعلت  قانونًا مميزًا واســـــتمناليًا، باعتباره قانونًا حد
 وقضالي المنشق، ويتميز بالمرونة والتطور.

  القانون اإلداري قانون حديث النشأة:
زع لحديث عن نشــــــــقو القانون اإلداري أن  هذا اليرع من القانون  هر للوجود على يد محكمة التناســــــــبق القول عند ا

ي ومجلس الدولة اليرنســـــــــــــيين ابتدا  من المرحلة التي أعترف ايها لمجلس الدولة بالســـــــــــــلطة التقريرية ولم يعد جهة رأ
 أواخر اي إا، رهدمصـــاصـــالصـــ  و وخ أســـســـ  ل  كقانون ينشـــق لم اإلداري القانون أن الخاصـــية بهذه واقتراح، والمقصـــود

 يالذ، اإلداري القضــــا  بنشــــقو إا تنشــــق لم اليني الضــــيق ميهومها اي اإلداري القانون ن رية  ن عشــــر التاســــا القرن
 .1873عام  اليرنسية زعتناال حكمةم رت دأص الذي الشهير النكوب اي حكم مرو و ول واضحة روو صب وجوده تحقق
 ا لواح قانون إلى أصــول  تعود الذي المدني القانون ومنها ا خرى القانون وعر بي نةمقار  ث النشــقوحدي اهو وبذله 
ا يمكن الحديث اي علم القانون عن ارع اسم  القانون اإلداري  1872ومعنى ذله أن   قبل ، -1الروماني القانون-12

قانون الخاا تحكم نشــــــــــــــاط اإلدارو و تن يمها بالمعنى اليني كمجموعة قواعد اســـــــــــــتمنالية غير مقلواة اي مجال ال
 .ومنازعاتها

 القانون اإلداري قانون قضائي المنشأ:
القضـــــا  خاصـــــة اليرنســـــي مممال اي مجلس الدولة لع  دورا رالد اي إ هار القانون اإلداري إلى حيز الوجود. ذله أن  

عرضت علي  منازعات اإلدارو را  إخضاعها للقانون الخاا واي مجلس الدولة واي مرحلة القضا  الميو ، حين 
يجاد النصـــــــوا ال تي تال م  غيا  كامل لنصـــــــوا أخرى تحكم نشـــــــاط اإلدارو. ا مر الذي ار  علي  تقديم البديل وا 

داري متطلبات اإلدارو العامة. وشـــيلا اشـــيلا وحال اصـــل  اي المنازعات اإلدارية المعروضـــة ، وبذله يعتبر  القضـــا  اإل
ا ســــــــاس اي إرســــــــا  المبادئ وا حكام العامة التي شــــــــكلت اي مع مها القواعد القانونية للقانون اإلداري أي ذو طابا 
قضــالي، ولذا ا ن القانون اإلداري يتميز وعلى خالف اروع القانون ا خرى بقن  قضــالي ا ســاس أي أن  با ســاس ذو 

القضــــالية ا تمله ســــلطة واختصــــاا التشــــريا، حيث إن الســــلطة  طابا قضــــالي، وليس قانونا قضــــاليا ان الســــلطة

                                                           
 .109 ا، المرجا السابق ،عمار عوابدي - 1
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التشــريعية هي الســلطة المختصــة بالتشــريا، أي بعبارو أخرى ، ا ن القانون اإلداري قانون قضــالي  النشــقو وذو مصــدر 
 .1قضالي

 القانون اإلداري يتسم بالمرونة والتطور:
ري بارتباط  الوميق باإلدارو العامة، لما  كان القانون اإلداري يهتم أســـــــاســـــــا هذه الخاصـــــــية يســـــــتمدها القانون اإلدا  

ذله أن   ما صـــــــــلت  2باإلدارو العامة ويحكم نشـــــــــاطها اان   تبعا لذله وج  أن يكون قانونا متطورا ا يعرف ااســـــــــتقرار
قانون ما متطلبات اإلدارو لإلدارو اليوم قد ا يكون كذله اي وقت احق، وتقســــــــيســــــــا على ذله وج  أن يتكيف هذا ال

واقا لما يتماشـــى وو ييتها اي إشـــباع الحاجات العامة للجمهور. وهذا الهدف وحده نراه اي حركة د وبة ودالمة. ا مر 
ذا كانت قواعد القانون  الذي ســــــينعكس اي النهاية على أحكام ومبادئ القانون اإلداري ايجعلها قابلة للتطور والت يير، وا 

ري والبحري ممال رغم مباتها النســبي قابلة للتعديل من زمن إلى تخر، كلما اقتضــى ا مر ذله، ا ن  قواعد المدني والتجا
القانون اإلداري وهي التي تتســــــم بعدم قابليتها للتقنين والحصــــــر كقصــــــل عام ســــــتيســــــت مجاا اي حاات كميرو لإلدارو 

المشـــار إلي  أن   بالنكوي كمير من أحكام  وقرارات  ومنها اختيار القاعدو التي تليق بها. كما أن  القضـــا  ذات  صـــرح ا
 أحكام هذا القانون قد تت ير بحس  مقتضيات المراق العام.

 لقانون اإلداري غير مقنن:ا
ون يقصد بالتقنين تجميا رسمي  هم المبادئ القانونية بخصوا مسقلة معي نة اي من ومة تشريعية كقن نقول القان
بادئ المدني أو القانون التجاري أو البحري. والتقنين على هذا النحو عملية تشــريعية تتممل اي إصــدار تشــريا يضــم الم

 .ا معينا من الروابط والعالقاتوالقواعد التي تحكم ارع
ما كوي هر التقنين نتيجة جهود تقوم بها كل من الســـلطة التشـــريعية داخل كل دولة وكذله جهود الســـلطة التنييذية. 

 يســاهم اليق  أيضــا وكذله القضــا  بشــكل غير مباشــر اي  هور التقنين، ويقخذ  هور التقنين زمنا غير قصــير. وكل ما
 صــياغة تقنين معين، وأن  التشــريا اي غير المجال اإلداري يتســم بالمبات وخالف ذله تماما تضــاارت الجهود من أجل

تكون المهمة اي غاية من التعقيد والعســــر إن هو حاول حصــــر وجما مختلف القواعد ال تي تن م شــــتى صــــور النشــــاط 
لقانون إّنه لو قدر لهذا القول: " اإلداري بمجاات  المختلية. من أجل ذله ذه  الدكتور ســـــليمان محمد الطماوي إلى ا

 ...".والتبديلأن يقنن ألصبح أكثر القوانين عرضة للتغيير 

                                                           
 .94عصام علي الدبس، مرجا سابق، ا  - 1
 66، ا 0020، القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزالر عمار عوابدي - 2
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لبع  موضـــــوعات  الجزلي التقنين وجود من ذله يمنا الم اإلداري القانون تقنين صـــــعوبةب وعلى الرغم من اإلقرار
 قانون، العمومية الصـــــــــــــيقات قانون، 2محليةال الجماعات قانون، 1العامة الو يية قانون: وممال ذله القانون اإلداري

 القضــــــــــــــا  ، القوانين المتعلقة بتن يم وعمل أجهزو العامة للمنيعة الملكية زعن بعملية ااالخ التشـــــــــــــريا،  اانتخابات
 .3اإلداري

 القانون اإلداري قانون مستقل بحد ذاتـــــــــــــــــــــه:
 ن اليق  تســـــا ل حول اســـــتقاللية القانون اإلداري، والتي ميادها أن قواعد هذا القانون بحكم حدامة القانون اإلداري، ا

تشـــــــــكل قانونا قالما بذات  يحكم اإلدارو من خالل المبادئ وا ســـــــــس الخاصـــــــــة ب ، وتجعل  بذله مســـــــــتقاًل عن القانون 
قانون اإلداري من حيث استقالليتها ، اعمل اليق  على تصنيف قواعد ال4الخاا، وهل هات  ااستقاللية مطلقة أم نسبية

 إلى مالمة أصناف:
قات الصنف ا ول: يتممل اي قواعد مستقلة بصية مطلقة، ن رًا لطبيعة الخاصة للقانون اإلداري، وتطبق على العال

اإلدارية،  تالتي تنشـــق بين اإلدارو وا اراد، تهدف إلى تحقيق المصـــلحة العامة، وممالها امتيازات الســـلطة العامة، القرارا
ن نزع الملكيــة التنييــذ الجبري، ن ريــة المو ف اليعلي، أمــا المجموعــة المــانيــة تتممــل اي قواعــد مســـــــــــــتنبطــة من القــانو 

مسؤولية الخاا، لكن تم  تطويرها بما يتال م ما العمل وطبيعة النزاع اإلداري ممال ذله، الشخصية المعنوية، العقد، ال
المدنية،  اتتممل اي القواعد ومبادئ الموجودو اي القانون المدني والقانون اإلجرا ات التقصــــــــــــيرية، أما المجموعة المالمة

 وممالها القواعد المتعلقة با هلية، بقصول المحاكمات، وعلى ضولها ييقد القانون اإلداري استقالليت  أمامها.
لرغم مواجهة القانون الخاا، على اإجماا ا ن قواعد القانون اإلداري ليسـت على درجة واحدو من ااسـتقاللية اي  

 من طابع  المميز واستقالليت  عن القانون الخاا رغم نسبية ذله.

                                                           
عدد  الجريدو الرسمية العمومية، للو يية ا ساسي القانون يتضمن 2006سنة يوليو 15اي  مؤرخ 03-06رقم  ا مر - 1

 .2006يوليو 16بتاريخ 56
 ، المتعلق بالواية.07-12، وأيضا القانون رقم المتعلق بالبلدية، 10-11رقم  القانون - 2
، مل وع الدولة وتن يم  مجلس باختصاصات المتعلق، 1998 مايو 30 اي المؤرخ، 01—98 رقم العضوي القانون- 3

 يوليو 26 مؤرخ اي ،13—11 رقم العضوي بالقانون والمتمم المعدل، 1998 جوان 7 بتاريخة، 39ي عدد الجريدو الرسمية
، 1998سنة  مايو 30 اي المؤرخ، 02—98 رقم انونوالق. 2011 أوت 3 بتاريخة، 43ي عدد الجريدو الرسمية، 2011
 اي المؤرخ 03—98 رقم العضوي والقانون. 1998 جوان 1 بتاريخة، 37ي عدد الجريدو الرسمية، اإلدارية بالمحاكم المتعلق

 نجوا 1بتاريخ ة، 37ي عدد الجريدو الرسمية، وعملها وتن يمها التنازع محكمة باختصاصات يتعلق، 1998 سنة يونيو 3
1998. 

 .76نواف كنعان، المرجا السابق، ا   - 4
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 مصادر القانون اإلداري:
، وكما أسلينا ا ن 1القانوني الوجود إلى رومخلل عليها يعتمد التي ا سس اإلداري، تله القانون ردبمصا صودقالم

ن اإلداري أن  قانون قضا  المنشق، اهذا ا يعني أن القضا  هو المصدر الوحيد للقانون، بل أن الميزو ا ساسية للقانو 
التشريا على الرغم من خاصية عدم قابلية القانون اإلداري لتقنين، إضااة إلى المعاهدات الدولية، والعرف، واليق ، لها 

 دور اي إرسا  أحكام ومبادئ القانون اإلداري.
 وتقخذ صور متعددو وهي: المصادر الرسمية المكتوبـــــــــــــــــــــــة:

ـــريع: ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  التشـ
جرا ات مقررو تن م -سلطة تشريعية–وضا قواعد ونصوا من قبل الهيلات المختصة  بالتشريا يقصد  واق قواعد وا 

كتوبة الم القانونية صوانال مجموعية للقانون اإلداري هي العالقات داخل المجتما، والتشريا كقحد المصادر الرسم
طها ، وهي تعني تن يم اإلدارو العامة اي نشااتسميتها وقوته كانت مهما الدولة اي العامة السلطة عن روادالص

 :يلي كما ويتدرم التشريا يتنوعوأموالها ومو ييها ونزاعاتها، 
 الدستور

 سياسي ن ام ومن دولة  خرى من فختلت صةخا إلجرا ات طبقا يوضا الدولة اي وا سمى ا ساسي القانون وهو 
 منها اإلداري، القانون تخا هامة أسس على 2والمتمم المعدل 1996 لسنة الجزالري رو تدسال تضمن وقد، آلخر
مركزية واانتخا  مبدأ التي تجعل من الال 17المادو و التي تحدد الجماعات اإلقليمية للدولة البلدية والواية  16المادو

عدم تحيز  23عدم منا التعسف والمادو  22سلطة التنييذ، المادو  20الملكية العامة، المادو  19و 18المادو ، دستوري
التي تتكلم عن توزيا ااختصاا بالتن يم والتعيين الخاا  155إلى  84والمواد ، ، التنييذية السلطة اإلدارو، وتن يم

التي تبي ن سلطات الرليس اي مجال الضبط  110و 109و 108و 107و 106و 105المواد بالسلطة التنييذية، 
 يتضمن  بما اإلداري للقانون أساسيا رادصم االدستور التي تنا على تقسيس مجلس الدولة، وعلي  171اإلداري، المادو 

 3أحكام ومبادئ من
                                                           

اد، مرجا سابق،  -1 ب ل  51ناصر 
معدل ومتمم  ،1996ديسمبر  7، مؤرخ اي 438-96الصادر بموج  مرسوم رلاسي رقم  1996الدستور الجزالري لسنة  - 2

، الجريدو الرسمية العدد 2016مارس  06 الموااق لـــــــ 1437جمادي ا ولى عام  26المؤرخ اي  01-16المعد ل والمتمم بقانون 
 السنة المالمة والخمسون. 14
د، مرجا سابق، ا ا - 3 ا ب ل  52-51ناصر 
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 :التشــــــــــــــــــــــــــريع العادي  
ـــــي وهـــــي مجموعـــــة ق ـــــن م أحـــــد المجـــــاات المحـــــددو ا ـــــل الســـــلطة التشـــــريعية، ت ـــــة الموضـــــوعة مـــــن قب واعـــــد قانوني

ـــــه القـــــوا ـــــادئ والقواعـــــد الدســـــتورية، والمقصـــــود اـــــي هـــــذا الســـــياق تل ـــــقتي مكملـــــة للمب نين الدســـــتور، وهـــــي دالمـــــا مـــــا ت
م نشـــــاط التـــــي تنصـــــ  حـــــول موضـــــوع مـــــن موضـــــوعات القـــــانون اإلداري، والتـــــي تلعـــــ  دورًا هامـــــًا اـــــي علـــــم وتن ـــــي

 اإلدارو العامة، وهذه بع  القوانين التي لها صلة وميقة بالقانون اإلداري:
 1998ماي  30المؤرخ اي  01-98اييما يخا هياكل القضا  اإلداري صدر على سبيل الممال، القانون العضوي 

يتعلق بالمحاكم  1998ماي  30المؤرخ اي  02-98يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتن يمية وعمل ، القانون رقم 
تمملة اإلدارية، وبموج  هذين القانونين تم تحديد اختصاا واية القضا  اإلداري سوا  على مستوى البنية اليوقية الم

 اي مجلس الدولة أو البنية التحتية المتمملة اي المحاكم اإلدارية، وايما يخا تشريا المو يين صدر:
  العمومية.المتضمن القانون ا ساسي العام للو يية  2006جويلية  15المؤرخ اي  03-06ا مر رقم 

 التنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــيم: 
ـــــ  يعـــــرف التن ـــــيم ـــــي القانونيـــــة القواعـــــد بقن ـــــة الســـــلطة تصـــــدرها الت ـــــق بو ييتهـــــا اإلداريـــــة تقـــــوم وهـــــي التنييذي  يطل

ــــــ "ب التشـــــريعات عـــــ ب اـــــي عليهـــــا  أمـــــا 1التن يميـــــة القـــــرارات اإلداريـــــة أو اللـــــوالت"  اآلخـــــر عضـــــهاب واـــــي "ا ن مـــــةــ
 144 و 143وهــــو مــــا نصــــت عليــــ  المــــواد  " التن ــــيم"أو" اليرعــــي بالتشــــريا عليهــــا ايطلــــق الجزالــــري القــــانون اــــي

 النشـــــاط لممارســـــة اإلداريـــــة الســـــلطة يـــــد اـــــي هامـــــة وســـــيلة كونهـــــا بال ـــــة أهميـــــة لدســـــتور الجزالـــــري ولان مـــــةمـــــن ا
وينقســـــم التن ــــــيم إلـــــى نـــــوعين: التن ــــــيم المســـــتقل والتن ـــــيم التنييــــــذي، ، اإلداريـــــة الحيــــــاو متطلبـــــات اإلداري وت طيـــــة

ــــــة ي طــــــي المــــــادو ا ــــــى الدســــــتور نجــــــد أن اختصــــــاا الســــــلطة التن يمي ــــــالرجوع إل ــــــق العمــــــومي ب إلداريــــــة، أي المرا
، وتتنــــــــاول 2والضــــــــبط اإلداري، ونجــــــــد أن اســــــــتعمال المراســــــــيم خاصــــــــًة التنييذيــــــــة، يشــــــــهد اســــــــتعمال ا مميــــــــل لــــــــ 

المراســــــــيم تن ــــــــيم المرااــــــــق العموميــــــــة، وتن ــــــــيم اإلدارو المركزيــــــــة، واإلدارات اإلقليميــــــــة والمتخصصــــــــة، والتعيينــــــــات 
ـــــدخل اـــــي هـــــذا اإل ـــــا، كمـــــا ي ـــــة، أو اإلدارو اـــــي المناصـــــ  العلي ـــــة الصـــــادرو مـــــن اإلدارو المركزي طـــــار القـــــرارات اإلداري

المحليــــــة، وهــــــي وســــــيلة قانونيــــــة تســــــتمد أساســــــها مــــــن التن يمــــــات والقــــــوانين التــــــي عــــــادو مــــــا تــــــنا علــــــى صــــــدور 
قــــــرارات لتن ــــــيم وتحديــــــد تطبيــــــق المراســــــيم والتشــــــريا أحيانــــــا بــــــاحترام التسلســــــل الهرمــــــي للمعــــــايير القانونيــــــة، وتعــــــد 

الت والقــــرارات اإلداريــــة التن يميــــة وســــيلة أساســــية اــــي يــــد الســــلطة اإلداريــــة ب رادتهــــا المنيــــردو والملزمــــة لتحقيــــق اللــــو 

                                                           
 .73عصام علي الدبس، مرجا سابق،  -1
 .12دخينيسة أحمد، مرجا سابق، ا  - 2
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ـــــيس  ـــــد ممارســـــة نشـــــاطها اإلداري، وهـــــي تقخـــــذ شـــــكلين، المراســـــيم وهـــــي القـــــرارات التـــــي تصـــــدر عـــــن رل أهـــــدااها عن
صــــــدر عــــــن الــــــوزير ا ول، أمــــــا النــــــوع الجمهوريــــــة، ويطلــــــق عليهــــــا مرســــــوم رلاســــــي، و المراســــــيم التنييذيــــــة التــــــي ت

 الماني اهي القرارات وهي التي تصدر عن الوزير أو الوالي أو رليس المجلس الشعبي البلدي.
 اإلسالمية الشريعة

ذا لم يوجد بنصها" ... وا  القانون  مصادر بقية على والمالمة المانية اقرتها اي المدني القانون من ا ولى المادو نصت
 مصدرا اإلسالمية الشريعة كانت إذا نص تشريعي )مكتوب(.. حكم القاضي بمقتضى مبادئ التشريعية اإلسالمية ..."،

على الرغم من  ؟اإلداري القانون مصادر تعد مصدرًا من اهل ،المدني التقنين من ا ولى المادو نا بصريت للقانون
ي، إا أن  يمكن ذكر ارتباط قانون الوقف كممال يمكن ااستلناس بالشريعة استبعاد الشريعة كمصدر اي المجال اإلدار 

 .1اإلسالمية كمصدر ل 
 المصادر الغير مكتوبــــــــــــة والمصادر التفسيرية: 

ر متعددو وهي  :وتقخذ صو 
 اإلداري: أّواًل: العرف

، وهـــــــــــو مـــــــــــا  2معـــــــــــين نشـــــــــــاط أدا  اـــــــــــي إتباعهـــــــــــا علـــــــــــى رواإلدا اعتـــــــــــادت هـــــــــــو مجموعـــــــــــة القواعـــــــــــد التـــــــــــي
ــــــــــــذي يتميــــــــــــز بالطــــــــــــابا المكتــــــــــــو   يضــــــــــــي ق المجــــــــــــال ل هــــــــــــور العــــــــــــرف كمصــــــــــــدر للقــــــــــــانون اإلداري، ال
ــــــــــــاره مصــــــــــــدرًا  ــــــــــــالي اعتب ــــــــــــانون، تن ــــــــــــيم، اجتهــــــــــــاد قضــــــــــــالي، وبالت بمصــــــــــــادره، دســــــــــــتور، معاهــــــــــــدات، ق

ــــــــولى تن ــــــــقتي اــــــــي  مرتبــــــــة تــــــــدنو التشــــــــريا، وهــــــــو ســــــــلوه مــــــــن قبــــــــل اإلدارو يت  ــــــــيم مســــــــقلة لــــــــم يســــــــبق ي
 .للمشر ع ان قام بتن يم 

وا اـــــــــــــراد بــــــــــــــقن الســــــــــــــلوه أصـــــــــــــبت ملزمــــــــــــــا ومخاليتــــــــــــــ  كمخاليــــــــــــــة  اإلدارو لــــــــــــــدى ااعتقــــــــــــــاد يســـــــــــــود إذ 
النصــــــــــــــوا القانونيــــــــــــــة، وحتــــــــــــــى يصــــــــــــــبت ســــــــــــــلوه اإلدارو عراــــــــــــــا إداريــــــــــــــا ومصــــــــــــــادرا مــــــــــــــن مصــــــــــــــادر 

 رواإلدا اعتيــــــــــاد اــــــــــي المــــــــــادي الــــــــــركن المــــــــــادي ويتممــــــــــل ركنــــــــــان: الــــــــــركنالقــــــــــانون اإلداري يجــــــــــ  تــــــــــواار 
ـــــــــاع علـــــــــى ـــــــــت  بشـــــــــكل معـــــــــين نشـــــــــاط اـــــــــي معـــــــــين ســـــــــلوه إتب ـــــــــة  ومتكـــــــــرر ومســـــــــتقرماب ـــــــــة طويل لمـــــــــدو زمني

 .ومعقولة ومنت مة

                                                           
 .14دخينيسة احمد، المرجا السابق، ا  - 1
وت بير  ،والنشر للطباعة الجامعية الدار، اللبناني الدولة شورى ومجلس اإلداري القضا  هللا،عبد  بسيوني ال ني عبد - 2

 .32، ا 1999
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 المطبقــــــــــــة القاعــــــــــــدو ب لزاميــــــــــــة اإلدارو اعتقــــــــــــاد اهــــــــــــو الــــــــــــركن المعنــــــــــــوي أمــــــــــــا الــــــــــــركن المــــــــــــاني ايتممــــــــــــل اــــــــــــي
 مـــــــــن الـــــــــرغم علـــــــــى، اإللزامبـــــــــ الشـــــــــعور هـــــــــو المعنـــــــــوي ســـــــــاس الـــــــــركن، اقمخاليتهـــــــــا وعـــــــــدم احترامهـــــــــا وضـــــــــرورو
 الوقــــــــــــــت اــــــــــــــي أهميتــــــــــــــ  محــــــــــــــدودو أن إا، للقــــــــــــــانون الرســــــــــــــمية المصــــــــــــــادر أحــــــــــــــد اإلداري العــــــــــــــرف اعتبــــــــــــــار
ـــــــــــين والقضـــــــــــا  التشـــــــــــريا أهميـــــــــــة مـــــــــــا مقارنـــــــــــة الحاضـــــــــــر  الوســـــــــــالل اإلدارو إلـــــــــــى تلجـــــــــــق مـــــــــــا ا البـــــــــــا ،اإلداري
 دام هــــــــــذا المصـــــــــــدر.ممــــــــــا يؤكــــــــــد علــــــــــى انعــــــــــ، اإلداري نشــــــــــاطها لتن ــــــــــيم والقــــــــــرارات كالتعليمــــــــــات اإلداريــــــــــة

ويشــــــــــترط اــــــــــي العــــــــــرف اإلداري أن ا يخــــــــــالف نــــــــــا قــــــــــالم وأن يكــــــــــون عامــــــــــًا، وتملــــــــــه اإلدارو العــــــــــدول عــــــــــن 
مســـــــــلكها الـــــــــذي اعتـــــــــادت عليـــــــــ  والـــــــــذي عراـــــــــا ملزمـــــــــا لهـــــــــا،  ن القاعـــــــــدو القانونيـــــــــة لطبيعتهـــــــــا تقبـــــــــل التعـــــــــديل 

ن عــــــــــــادت اإلدارو إلــــــــــــى ســــــــــــلوكها الســــــــــــابق، وطبقتــــــــــــ  ع لتنســــــــــــجم مــــــــــــا الواقــــــــــــا، لــــــــــــى حــــــــــــاات حتــــــــــــى وا 
خاصــــــــة، اــــــــ ن هــــــــذا المســــــــله ا يعــــــــد  عراــــــــًا إداريــــــــًا، نيــــــــس ا مــــــــر عنــــــــد ســــــــلوه اإلدارو علــــــــى مخاليــــــــة 
قاعــــــــــدو قانونيــــــــــة ا يعــــــــــد  عراــــــــــًا إداريــــــــــًا، ويعتبــــــــــر العــــــــــرف اإلداري قاعــــــــــدو تمــــــــــرو ومــــــــــن مــــــــــم  ا مجــــــــــال 
ر وعـــــــــــرف مكمـــــــــــل وعـــــــــــرف  ـــــــــــ ـــــــــــى عـــــــــــرف ميس  لوجـــــــــــود أعـــــــــــراف ااتياقيـــــــــــة، وينقســـــــــــم العـــــــــــرف اإلداري إل

والقضـــــــــــــا  اإلداري هـــــــــــــو الجهـــــــــــــة المختصـــــــــــــة اـــــــــــــي التحقـــــــــــــق مـــــــــــــن تـــــــــــــواار أركـــــــــــــان العـــــــــــــرف معـــــــــــــد ل، 
 . 1اإلداري

 القضاء اإلداري:  
ي القـــــانون اإلداري، اهـــــو مـــــن الناحيـــــة التاريخيـــــة هـــــو الـــــذي اـــــيعـــــد  ااجتهـــــاد القضـــــالي مصـــــدرًا مهمـــــًا 

ـــــ ، وهـــــي كمـــــا خلـــــق المبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون، االقاضـــــي يصـــــدر قـــــرارات تملـــــ ه قـــــوو الشـــــي  المقضـــــي اي
ــــــت القاضــــــي يؤســــــس بواســــــطة بعــــــ   تعــــــرف لهــــــا حجي ــــــة نســــــبية، اقيمتهــــــا محــــــدودو، لكــــــن لضــــــرورو جعل

ـــــ ، ن ـــــرا الطبيعـــــة ـــــانون لقواعـــــد الخاصـــــة أحكامـــــ  لقواعـــــد عامـــــة مـــــن مضـــــمون أحكامـــــ  وقرارات  اإلداري الق
 اإلداري القضـــــا  يتجـــــاوز نأ إلـــــى أدت، نشـــــاط  وتعـــــدد مجـــــاات نشـــــقت  و ـــــروف تقنينـــــ  عـــــدم حيـــــث مـــــن
ـــــانون ردمصـــــا مـــــن القضـــــا  مصـــــادر اقصـــــبت، العـــــادي القضـــــا  دور  ا ساســـــي المصـــــدر اهـــــو، اإلداري الق

 تراجــــا اــــي، علــــى الــــرغم مــــن أنــــ  يمكــــن القــــول انــــ  اإلداري القــــانون ارنســــا مهــــد اــــي خاصــــة. 2مبادلــــ  ل البيــــة
 اري.اإلد القانون مجاات كل غزا للتشريا الذي مكان  تاركا كبير

                                                           
-84، عصام علي الدبس، مرجا سابق، ا ا59، نواف كنعان، مرجا سابق، ا 109إبراهيم شيحا، مرجا سابق، ا  -1

85. 
 .اقط والمبادئ القواعد استنباط مجرد على مقتصر اإلداري القضا  دور أن اليقها  باتجاه من يرى - 2



 د. مبخـــــــــوتة أحمـــــد دروس في مقياس التنظيم اإلداري 
  

 

20 

 للقانون العامة المبادئ
 بواسطة اكتشااها يتم، ا مة القانوني ضمير اي رسخت قانونية قواعد مجموعة بقنها للقانون العامة بالمبادئ يقصد

 ردمصا من بذله مصدر وتصبت اإللزامية القوو اتكس اي غيا  وجود نا قانوني،  أحكام  اي ويعلنها القضا 
 .1عيةالمشرو 

اهـــــا ا ســـــتاذ  ـــــة بقنهـــــا :"  أحمـــــد محيـــــووقـــــد عر  عـــــدد مـــــن المبـــــادئ التـــــي ال يحتويهـــــا مـــــن النصـــــوص القانوني
ــــى  ــــرض القضــــاء عل ــــذ  النصــــوص ويفت ــــة أو ديباجــــة   ــــي مقدم ــــذكر ف ــــا ن نم ــــانون والتنظــــيم وا  كالدســــتور والق

ــــق بــــدون وجــــود نــــا، وهــــذه هــــي خاصــــيتها وهــــياإلدارة واجــــب احترامهــــا ــــرا   "، اهــــذه المبــــادئ تطب ناتجــــة عــــن الي
ـــــ  المبـــــادئ حيـــــث  ـــــد أميـــــر خـــــالف اقهـــــي حـــــول ا ســـــاس القـــــانوني لهات ـــــاتا عـــــن اســـــتقاللية القـــــانون اإلداري، وق الن
يــــــــرى اتجــــــــاه اقهــــــــي  بقنهــــــــا  تجــــــــد أساســــــــها اــــــــي القضــــــــا  اإلداري، ان القضــــــــا  يلعــــــــ  دور المنشــــــــ  للقاعــــــــدو 

 بمجـــــال المرتبطـــــة العامـــــة ، وممـــــال ذلـــــه المبـــــادئالقانونيـــــة، وتســـــتمد الزاميتهـــــا مـــــن المبـــــادئ المكرســـــة اـــــي الدســـــتور
، العموميـــــة بالو ييـــــة االتحـــــاق اـــــي لمســـــاواو، االمتعـــــددو بتطبيقاتـــــ  المســـــاواو مبـــــدأ جـــــا  مـــــاذكر نـــــ اإلداري القـــــانون
 فلوالو ـــــا المهـــــام تقلـــــد اـــــي المـــــواطنين مســـــاواو، رهـــــا... وغيالعامـــــة المرااـــــق بخـــــدمات اانتيـــــاع اـــــي ا اـــــراد مســـــاواو

 علـــــى وبنـــــا  القـــــانون إطـــــار اـــــي إا الملكيـــــة نـــــزع يـــــتم ا، لإلنســـــان اإلنســـــان  اللتاســـــ علـــــى القضـــــا ، الدولـــــة اـــــي
، وهـــــو الـــــرأي ا رجـــــت بخـــــالف اآلرا  اليقهيـــــة، التـــــي ترجـــــا الزاميتهـــــا وأساســـــها اإلدارو تحيـــــر عـــــدم، عـــــادل تعـــــوي 

 .2إلى مبادئ القانون الطبيعي أو العرف
 ــــــــــــه الفقــ

 اـــــــي مـــــــن أســـــــاتذو القـــــــانون علمـــــــا  بواســـــــطة العلميـــــــة بـــــــالطرق تســـــــتنبط التـــــــي والمبـــــــادئ اآلرا  مجموعـــــــة هـــــــو
 القانونيــــة شــــرح النصــــوا شــــكل اــــي أو وأبحــــاث ومقــــاات مؤليــــات شــــكل اــــي تصــــدر، ومحــــامين قضــــاو، القــــانون

ـــــــانون موضـــــــوعات تحكـــــــم نقـــــــدها أو ا يمكـــــــن أن ننكـــــــر مســـــــاهمة اليقـــــــ  اإلداري ، والمتنوعـــــــة المتعـــــــددو اإلداري الق
اــــــــي مجــــــــاات القــــــــانون اإلداري والتشــــــــريا اإلداري والقضــــــــا  اإلداري، نــــــــذكر اــــــــي هــــــــذا الســــــــياق مســــــــاهمة اليقــــــــ  

إلداري اليرنســــي اـــــي تطـــــوير العديـــــد مـــــن مبـــــادئ وقواعــــد وأحكـــــام القـــــانون اإلداري، خاصـــــة تطـــــوير أحكـــــام مجلـــــس ا
 .3الدولة اليرنسي، التي أدت إلى إرسا  مبادئ القانون اإلداري
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 -( 04المحاضــــــــــــــــــرة رقم ) -
 امة للتنظيم اإلدارياألسس والمبادئ الع

داري، يقوم التن يم اإلداري على وجود أجهزو إدارية، أي بمعنى ان  يتكون من أشخاا معنوية عامة، يمملون الجهاز اإل
واي الدولة  وتقوم العالقة بينهم واق أسالي  التن يم اإلداري وتتممل اي أسلوبي المركزي اإلدارية والالمركزية اإلدارية،

د يث ا يمكن ا خذ بقحد ا سلوبين بصورو مطلقة، اكل دولة تقخذ بقدر من أحالحديمة يتم  المزم با سلوبين، بح
ادية ا سلوبين ما ت لي  أحد ا سلوبين، وا يشترط أن يتم  التوازن بينهما، وهذا تحكم  ال روف السياسية وااقتص

 للدولة.
يقوم التن يم اإلداري على أساس قانوني يتممل اي اكرو الشخصية المعنوية، باعتبارها ااساس لعملية تن يم وتوزيا 

 تعريف على اليق  معنوية، اتيق اشخاأ وهى اإلداري، القانون اي بال ة أهمية الن رية هذه ،تكتسي1الو الف اإلدارية
 تتمتا، معين  غر  تحقيق إلى تهدف ا موال التي أو ا شخاا من "مجموعة  أنها على المعنوية الشخصية
 .2المالي وااستقالل القانونية بالشخصية

 اإلداري: للتنظيم كأساس المعنوية الشخصية فكرة
 التي القانونية يتمتا بالشـــخصـــية وادت  منذ ااإلنســـان 3اإلداري القانون اي بال ة أهمية الن رية هذه تكتســـي       

 انتها  اإلدارية الحياو بمتطلبات عن القيام اإلنســـــــــــــان عجز أن إا، االتزامات وتحمل الحقوق اكتســـــــــــــا  من تمكن 
 تعريف على اليق  وية، اتيقمعن اأشخا وهى، رىأخ القانونية  شخاا ا هلية منت من بد ا كان بالوااو شخصيت 

 تتمتا، معين  غر  تحقيق إلى تهدف ا موال التي أو ا شـــــــــــخاا من "مجموعة  أنها على المعنوية الشـــــــــــخصـــــــــــية
 .4المالي وااستقالل القانونية بالشخصية

 :المعنوية الشخصية فكرة من الجزائري المشرع موقف
ـــــدو  صـــــراحة تبنـــــى إذ ،المـــــدني القـــــانون مـــــن 49 المـــــادو نـــــا إلـــــى جوعر بـــــال واضـــــحا الـــــريجز ال شـــــرعمال موقـــــف يب
 مــــــن مجموعــــــة ي يحتــــــاممعنــــــو  خاكشــــــ االدولــــــة قــــــانوني وأمــــــر قيمــــــة مــــــن لهــــــا لمــــــا المعنويــــــة الشخصــــــية ريــــــةن 

                                                           
 .32، ص. 2004محمد الصغير بعلي، القانون اإلداري، دار العلوم للنشر، عنابة،  1
  18ص سابق، مرجع ،.اإلداري  القانون  عمار، عوابدي - 2
 أشخاا القانون من شخصا كون  العام المو ف ن رية ااعتبارية الشخصية جان  إلى يدرم اليرنسي اليق  من كميرا - 3

 .اإلداري
  18ا سابق، مرجا ،.اإلداري القانون عمار، عوابدي - 4
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ـــــــة ا شـــــــخاا ـــــــة كالوايـــــــة ااعتباري ـــــــام مســـــــاعدتها بهـــــــدف الطـــــــابا اإلداري ذات العموميـــــــة والمؤسســـــــات البلدي  والقي
 .اإلدارية الو يية بقعبا 
 األشخاص االعتبارية أنواع
 مـــــن لهـــــا لمـــــا ويـــــةالمعن الشخصـــــية ريـــــةن  صـــــراحة تبنـــــى إذ ،المـــــدني القـــــانون مـــــن 49 المـــــادو نـــــا إلـــــى جوعر بـــــال

ـــــر قيمـــــة ـــــة قـــــانوني وأم ـــــالرجوع إلـــــى نـــــا  .،ااعتباريـــــة ا شـــــخاا مـــــن مجموعـــــة معنـــــوي يحتـــــام خاكشـــــ االدول ب
يتضــــــت بــــــقن هنــــــاه نــــــوعين مــــــن ا شــــــخاا المعنويــــــة: العامــــــة، وا شــــــخاا ،1مــــــن القــــــانون المــــــدني 49المــــــادو 

 المعنوية الخاصة.
 ةاالعتبارية العاماألشخاص  أنواع
 خاا المعنوية العامة وتسمى كذله بقشخاا القانون العام والتي تتممل اي كل من: ا ش

 :تنقسم ا شخاا ااعتبارية العامة إلى نوعين رليسيين
 األشخاص المعنوية اإلقليمية:

 .بلديةوال والواية الدولة هذا النوع يشمل معين نطاق ج رااي ا  اختصاصها تمارس التي ااعتبارية ا شخاا وهي 
 : الدولة —

، ا خــــــرى المعنويــــــة ا شـــــخاا تقــــــرع عنــــــ  الـــــذي ا م المعنــــــوي الشــــــخا وهـــــي2ااعتباريــــــة ا شــــــخاا أول وهـــــي
تعـــــد الدولـــــة أهـــــم  ،عليهـــــا وا شـــــراف ســـــلطة الرقابـــــة يمـــــارس مـــــن وهـــــي المعنويـــــة الشخصـــــية لهـــــا تمـــــنت التـــــي اهـــــي

قــــانون المــــدني علــــى الشخصــــية المعنويــــة للدولــــة مــــن ال 49ا شــــخاا المعنويــــة العامــــة، ولهــــذا اقــــد نصــــت المــــادو 
قبــــــل أي شــــــخا معنـــــــوي ، إذ أن شخصــــــية الدولـــــــة تقــــــرر تلقاليــــــا وبالضـــــــرورو متــــــى تـــــــواارت ا ركــــــان ااعتـــــــراف 

 ، 3ةالدولالدولي مجرد شرط للدخول اي عالقات دولية خارجية وليس ركنا من أركان 
  (:والبلدية )الوالية المحلية أو اإلقليمية الجماعات -

، والتي تجســــــــــــــد بمجالســـــــــــــها المنتخبة اكرو 4إن ا شـــــــــــــخاا المعنوية العامة اإلقليمية اي الدولة هي الواية والبلدية
الديمقراطية التي تســــمت لكل إقليم من أقاليم الدولة أن يدير شــــؤون  المحلية، يممل المجلس المنتخ  قاعدو الالمركزية، 

                                                           
 -الشخخخخخخخخخخخرواذ املدنبخخخخخخخخخخخة وال  ار خخخخخخخخخخخة  -املؤسسخخخخخخخخخخخاذ العمومبخخخخخخخخخخخة  اذ ال خخخخخخخخخخخابع اإلداري،  -ال لد خخخخخخخخخخخة،  الدولخخخخخخخخخخخة، الو: خخخخخخخخخخخة، -األشخخخخخخخخخخخياص ا:ع  ار خخخخخخخخخخخة  خخخخخخخخخخخي   1

مخخخخخخخخا األمخخخخخخخخر رقخخخخخخخخ   49وخخخخخخخخ  م موعخخخخخخخخة مخخخخخخخخا قشخخخخخخخخياص قو قمخخخخخخخخوا   منح خخخخخخخخا القخخخخخخخخانون شيصخخخخخخخخبة قانونبخخخخخخخخة املخخخخخخخخاد   -الوقخخخخخخخخ ،  -الجمعبخخخخخخخخاذ واملؤسسخخخخخخخخاذ، 

 امل ضما القانون املدني. 1975سب مبر  26املؤرخ في  75-58
 امل ضما القانون املدني املعد  وامل م . 1975سب مبر  26املؤرخ في  58- 75ألمراملدني الجزائري. ا القانون  ما 49 املاد  - 2
 .88، ص.2005محمد رفعت ع د الوهاب، م ادئ وقحكام القانون اإلداري، منشوراذ الحلبي الحقوقبة، بيروذ،  3
، 1996مخخخخخخخخخخا الدسخخخخخخخخخخ ور الجزائخخخخخخخخخخري لسخخخخخخخخخخنة  16 لد خخخخخخخخخخة فخخخخخخخخخخي الجماعخخخخخخخخخخة القاعد خخخخخخخخخخة، املخخخخخخخخخخاد  الجماعخخخخخخخخخخاذ ا:قلبمبخخخخخخخخخخة للدولخخخخخخخخخخة فخخخخخخخخخخي ال لد خخخخخخخخخخة والو: خخخخخخخخخخة ال 4

املعخخخخخخخد  واملخخخخخخخ م ل ال لد خخخخخخخة فخخخخخخخي الجماعخخخخخخخة اإلقلبمبخخخخخخخة الذاعلبخخخخخخخة للدولخخخخخخخة. وب م خخخخخخخع بال يصخخخخخخخبة املعنو خخخخخخخة وال مخخخخخخخة املالبخخخخخخخة املسخخخخخخخ قلة. وبحخخخخخخخد  بموجخخخخخخخ  

 قانون. 
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، من جهة اخرى 1996من الدستور الجزالري لسنة  16العمومية", المادو ومكان مشاركة المواطنين اي تسيير الشؤون 
 قد عددتها على سبيل الحصر ا الممال. وتحدث بموج  قانون.  1996من الدستور الجزالري لسنة  16نصت المادو 

 :المرفقية المعنوية الشخصية
خاا معنويـــــــة يتحـــــــدد اختصاصـــــــها ا شـــــــخاا المعنويـــــــة العامـــــــة المصـــــــلحية أو المراقيـــــــة عبـــــــارو عـــــــن "... أشـــــــ

ــــ  ــــى الهــــدف الــــذي أنشــــلت مــــن أجل ــــذي تســــتهدا ، أي يقتصــــر نشــــاطها عل ــــال ر  ال .... وهــــي مــــا يعــــرف كــــذله 1ب
ــــــر أحــــــد  ــــــذي يعتب ــــــة، ال ــــــة المصــــــلحية أو المراقي ــــــي تعــــــد تجســــــيدا لن ــــــام الالمركزي ــــــة الت بالمؤسســــــات العامــــــة اإلداري

 ضيح  عند التطرق  سالي  التن يم اإلداري.صور الالمركزية اإلدارية على النحو الذي سيتم تو 
 تنقسم، اإدارته وحسن اعاليتها لضمان ااستقاللية من نوعا تتطل  التي العامة إلدارو المرااق إنشا ها إلى المشرع لجق
 هما: نوعين إلى المؤسسات هذه
 أو والواحد الواية إقليم دودح يتجاوز نشــــاط لها، تســــيرها على وتشــــرف الدولة : تحدمهاالوطنية العامة المؤســـســـات -

 .البلدية الواحدو
 .المحلية بالتنمية نشاطها يرتبط ما وعادوة البلدية أو يالواية المحلية الهيلات من بقرار وتنشق المحلية: المؤسسات-

 :المهنية المعنوية األشخاص
 مـــــن معينـــــة شــــؤون طاليـــــة إدارو اـــــي ا ساســـــية و ييتهــــا تتممـــــل، المهنيـــــة والنقابـــــات الهيلــــات تممـــــل أشخاصـــــي وهــــي

وتحقيـــــق هـــــدف خـــــاا مـــــن حيـــــث اإلنشـــــا  تنشـــــ  مـــــن طـــــرف ا اـــــراد، وتســـــتخدم مصـــــالحهم  علـــــى والـــــدااع ا اـــــراد
ومـــــن أمملتهـــــا اـــــي  .،خـــــاا هـــــدف تحقيـــــق العامـــــة المعنويـــــة ا شـــــخاا تهـــــدف الهـــــدف قواعـــــد القـــــانون الخـــــاا.

ـــــــر ااتحـــــــاد الـــــــوطني لمن مـــــــات المحـــــــامين يـــــــة للمحـــــــامين، المن مـــــــة الوطنيـــــــة للخبـــــــرا  ، المن مـــــــات الجهو 2الجزال
ـــــــــاريين3المحاســـــــــبين ومحـــــــــاا ي الحســـــــــابات والمحاســـــــــبين المعتمـــــــــدين ـــــــــرا  العق ـــــــــة المهندســـــــــين الخب ـــــــــة 4، هيل ، نقاب

 .5المهندسين المعماريين
 االعتبارية الشخصية عن المترتبة النتائج

 التي الحدود واي لصــــية اإلنســــان مالزما منها كان ما إا الحقوق بجميا ايتمتا، المعنوي بالشــــخا ااعتراف تم إذا
 .6القانون يقررها

                                                           
 107فر  ة حسين، املرجع السابق، ص.  1
 ، امل ضما بنظب  م نة املحاما .2013قك وبر  29املؤرخ في  07-13نون رق  ما القا 103املاد   2
 ، امل علق بم نة الي ير املحاس  ومحافظ الحساباذ واملحاس  املع مد.1991قفر    27املؤرخ في  08-91القانون رق   3
 ، امل علق بم نة امل ندس الي ير العقاري 1995فبذري  1املؤرخ في  08-95األمر رق   4
 ، امل علق بشروط ا:ن اج املعماري وممارسة ال ندسة املعمار ة.1994ماي  18املؤرخ في  07-94املرسوم التشريعي رق    5
 املعد  وامل م . 58-  75املدني الجزائري. بموج  ا:مر القانون  ما 50 املاد  - 6
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 :مستقلة مالية ذمة
بذمــــة ماليـــــة مســـــتقلة  ،لـــــ  المكــــونين ا شـــــخاا وعــــن الدولـــــة عــــن مســـــتقلة ماليــــة بذمـــــة ااعتبــــاري الشـــــخا يتمتــــا

ز تترتــــ  عليــــ  مــــمال، ا يجــــو عــــن الدولــــة مــــن جهــــة، وعــــن الذمــــة الماليــــة لمو ييــــ  مــــن جهــــة أخــــرى، االــــديون التــــي 
 أن تلقى على عاتق مو يي ، والعكس كذله صحيت.

 :القانونية األ لية
 الحقـــــوق مـــــن اكتســـــا  تمكنـــــ ، القـــــانون رســـــمها التـــــي الحـــــدود اـــــي قانونيـــــة بقهليـــــة العـــــام المعنـــــوي الشـــــخا يتمتـــــا
 .الطبيعيــــة ا شــــخاا مــــن ونــــ مــــن يممل عنــــ  يمارســــ ، لتحقيقــــ  يســــعى الــــذي الهــــدف حــــدود االتزامــــات اــــي وتحمــــل

يتــــولى المممـــــل القــــانوني للشـــــخا المعنـــــوي إبــــرام هـــــذه العقــــود نيابـــــة عنـــــ ، طبقــــا لمـــــا تقتضــــي  النصـــــوا القانونيـــــة 
اـــــي هـــــذا الصـــــدد. كمـــــا يجـــــوز للشـــــخا المعنـــــوي أن يقبـــــل الهـــــدايا والهبـــــات ، وذلـــــه اـــــي الحـــــدود التـــــي ترســـــمها 

 .1النصوا القانونية 
 :التقاضي حق

ــــــــوي للشــــــــخا ــــــــة المعن ــــــــ  مــــــــدعى أو مــــــــدعيا تكــــــــون أن يمكــــــــن إذ؛ التقاضــــــــي أهلي  أن قاضــــــــى يجــــــــوز كمــــــــا، علي
ها المعنويــــــة ا شــــــخاا عليــــــ   مــــــا يطلــــــق أو طبيعــــــي شــــــخا طريــــــق عــــــن الحــــــق هــــــذا يمــــــارسو  الــــــبع  بعضــــــ

علـــــى مــــــا يلــــــي: مــــــا مراعــــــاو  2مـــــن قــــــانون اإلجــــــرا ات المدنيــــــة واإلداريــــــة 828المــــــادو  ت،نصــــــ“ القــــــانوني "المممـــــل
الخاصــــــة، عنــــــدما تكــــــون الدولــــــة أو الوايــــــة أو البلديــــــة أو المؤسســــــة العموميــــــة ذات الصــــــب ة اإلداريــــــة  النصــــــوا

ــــــس  ــــــيس المجل ــــــوالي، رل ــــــي، ال ــــــوزير المعن ــــــل بواســــــطة ال ــــــ ، تمم ــــــدعوى بصــــــية مــــــدعي أو مــــــدعى علي ــــــي ال طراــــــا ا
 الشعبي البلدي على التوالي، والمممل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصب ة اإلدارية".

 :مستقل موطن

 يوجد الذي المقر أو هو المكان وعادو ل  المكونين ا شخاا موطن عن فتليخ ب  خاا موطن ااعتباري للشخا
 .المختصة القضالية تتحدد الجهة أساس  اعلى خاصة أهمية وللموطن 3إدارت  مركز اي 
 :عنه يعبر نائب
 باســــــم  ويتقاضــــــى يقوم بالتصــــــراات طبيعي بشــــــخا تململ  وج  لذا، ملموســــــا ماديا وجود المعنوي للشــــــخا ليس

 .ولحساب 
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 المعنوي   الشخص نهاية
مصـــير الشـــخا المعنوي كمصـــير الشـــخا الطبيعي مفل  الزوال، اانتها  الشـــخصـــية المعنوية عموما يعود  ســـبا  

 عديدو منها 
 انتها  ا جل المخصا لها إذا كانت محددو بقجل  —
 ال ر  الذي أنشلت من اجلها.تحقيق   —
 المؤسسين. اإلطراقأاتياقي الذي يكون ب رادو  الحل —
 اإلداري الذي يكون بقرار إداري صادر عن جهة إدارية مختصة. الحل  —
 الحل القضالي الذي يكون براا دعوى أمام القضا .  —
ام أيا كانت صــــــورت  تنتقل كما ينقضــــــي الشــــــخا المعنوي ييقد ركن من أركان  وعند نهاية الشــــــخا المعنوي الع —

 أموال  إلى الجهة التي حددها القانون.
لــــى إبــــزوال ركــــن أو أكمــــر مــــن أركانهــــا، كمــــا لــــو تــــم إدماجهــــا اــــي دولــــة أخــــرى، أو تيككــــت  يللدولــــة تنقضــــابالنســــبة 
 دويالت..

تعلـــــق أمـــــا بالنســـــبة لاشـــــخاا اإلقليميـــــة: تنقضـــــي شخصـــــيتها القانونيـــــة بـــــنيس ا ســـــلو  الـــــذي نشـــــقت بـــــ ، اييمـــــا ي
 . 1بالبلدية، أو بالواية، يتم إل اؤها بموج  قانون صادر عن البرلمان

امـــــا ا شـــــخاا المصـــــلحية أو المراقيـــــة تنقضـــــي شخصـــــيتها بـــــنيس الطريقـــــة التـــــي نشـــــقت بهـــــا، وذلـــــه إمـــــا بســـــح  
ــــي كانــــت تابعــــة لهــــا قبــــل منحهــــا الشخصــــية المعنويــــة. او بااســــت نا   شخصــــيتها وتصــــبت مصــــلحة تابعــــة للهيلــــة الت

 عن خدماتها. او ب دمام الهيلة المراد إل اؤها اي هيلة أخرى، وتقسيمها إلى عدو أشخاا معنوية.
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 -( 05المحاضــــــــــــــــــرة رقم )
 أساليب وصّور التنظيم اإلداري:

 من ربقد الدول وتقخذ اإلدارية الالمركزيةو  اإلدارية المركزية هما اإلداري  يمهاتن اي أســــــــــلوبين المختلية الدول تنتها 
 .1ماعيةتوااج ل رواها السياسية واقا ذاه أو الم هر هذا

 دارية:اإل أسلوب المركزية
 الــــدول اتبعتهــــا الــــن م التــــي أول اهــــو، اإلداريــــة المركزيــــة ن ــــام علــــى اإلداريــــة ونهاؤ شــــ تســــيير اــــي الــــدول اعتمــــدت

يـــــد  اــــي أي المركزيـــــة الســــلطة يــــد اـــــي اإلداري النشــــاط أو اإلداريــــة الو ييـــــة توحيــــد علــــى وتقـــــوم واإلدارو الحكــــم اــــي
مع ـــــم الـــــدول التـــــي تتبـــــا أســـــلو  المركزيـــــة اإلداريـــــة أن والســـــالد اـــــي  ،2العاصـــــمة اـــــي الموجـــــودو التنييذيـــــة الســـــلطة

تنحصـــــر الســـــلطة اإلداريـــــة اـــــي رلاســـــة الدولـــــة ومجلـــــس الـــــوزرا  ايهـــــا والـــــوزرا . إا أن ذلـــــه ا يعنـــــي قيـــــام الـــــوزرا  
ـــــة،  ـــــة الحديم ـــــي الدول ـــــه ضـــــر  مـــــن المســـــتحيل ا ـــــبالد، كـــــون أن ذل ـــــا أنحـــــا  ال ـــــي جمي ـــــة ا ـــــا ا عمـــــال اإلداري بجمي

ــــة ولــــذله يقتضــــي التن ــــي م اإلداري حتــــى اــــي  ــــل المركزيــــة اإلداريــــة، وجــــود هيلــــات إداريــــة مختليــــة اــــي أقــــاليم الدول
 . 3للتعامل اليومي ما المواطنين، وهي هيلات تابعة للسلطة اإلدارية المركزية اي العاصمة

 :اإلدارية المركزية أركان 
 :هي ناصرع مالمة على اإلدارية المركزية تقوم
 :المركزية السلطة يد في اإلدارية الوظيفة يزترك
 لاتهي ذله اي يســـاعدها التنييذية وقد الســـلطة يد اي اإلدارية الو يية حصـــر اإلدارية ركزيةمال ن ام وماتقم أهم من

 .رقابتهاو  إشرااها تحت تعمل لها تابعة
 :السلمي التدرج
 االدني الدرجات تكون هرم مترابط أو مملث شـــــــــكل يقخذ الذي رمالتد لمبدأ المركزية اإلدارو مو يي يخضـــــــــا أن ومعناه
 ياإلدار  التســــلســــل بن ام يســــمى ما تكون وهذه الدرجات، اإلداري الســــلم أعلى إلى وصــــوا تعلوها التي للدرجات تابعة
 والمرؤوس. الرليس طبقتي تتشكل خالل  ومن
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 :الرئاسية السلطة
 العمل واستمرارية ليعاليت  اإلداريين تحقيقا للرؤسا  ب  معترف حق وهو المركزي  امالن ركالز أهم الرلاسية السلطة تعد

 اإلدارية التبعية عن راإلداري تعب النشــــــاط ممارســــــة والمرؤوس أمنا  الرليس بين القالمة القانونية العالقة اهي، اإلداري
بعضــــــها  تتعلق وســــــ ؤمر على ليسلر ا يمارســــــها التي صــــــاصــــــاتااخت مجموع اي وتتممل، قانوني نا دون وتتقرر
 .بقعمال  ا خرى وتتعلق سؤولمرا بشخا
 مرؤوسه  شخص على الرئيس سلطة

 ســـــلطة، نقل المو ف وتقنية، التعيين اي بالحق يتعلق ما منها كميرو مرؤوســـــي  اأشـــــخا على الرليس اختصـــــاصـــــات
 الو يييةوالمزايا  الحقوق بعمر من الحرمانو العزل حد إلى تصل وقد التقدي 
 :مرؤوسيه أعمال على الرئيس سلطة
 عمالهمأ  ممارســــــة قبل عليمات وتوجيهاتتو  أوامر صــــــدار ب، مرؤوســــــي  توجي  اي الرليس حق اي الســــــلطة هذه تتممل

قبتها ل ا ها اإجازتها وتعديلهسـلطة  الرليس يمله ذله سـبيل واي، لها تنييذهم عند ومرا  لطةسـ يمله كما، وسـحبها وا 
 .ادواضطر  بانت ام العام المراق وسير العامة الخدمات استمرارية ضمان معينة للقيام بقعمال مرؤوسي  محل الحلول
 :اإلدارية المركزية صور
 :التاليتين الصورتان إحدى العملية الناحية ناإلدارو م المركزية تتخذ

 : اإلداري التركيز
 اي البت إليها يعود التي ركزية بالعاصــمةمال الحكومة أيدي اي اإلدارية الســلطات اجمي تركيز اي ا ســلو  هذا مملتي

 السلطة إلى الرجوع عليهم يتعين الوزارية ماتيوالتعل يذين لاوامرنم مجرد ا قاليم ممملي جعل، ياإلدارية المسالل جميا
ياتها تكون مركزو اي يد الســـــــــــلطات العليا اي أن الو يية اإلدارية اي كلياتها وجزل، و تصـــــــــــرف بقي القيام قبل المركزية

الدولة. اهذه وحدها هي التي تمله ســلطة البت النهالي اي كل المســالل اإلدارية، بحيث ا تتره للمو يين التابعين لها 
عليا باإلدارات والمصالت الحكومية، سوا  بعاصمة البالد، أو اي مختلف أقاليم الدولة، سوى تنييذ ما اتخذت  السلطات ال

 .1اي الدولة
 عدم التركيز االداري

يقــــــوم أســــــلو  عـــــــدم التركيــــــز اإلداري علــــــى توزيـــــــا الســــــلطات وااختصاصــــــات اإلداريـــــــة بــــــين الحكومــــــة المركزيـــــــة 
ومممليهـــــــا عبـــــــر ا قـــــــاليم، بحيـــــــث تمـــــــنت لهـــــــؤا  بعـــــــ  الصـــــــالحيات وااختصاصـــــــات والســـــــلطات للقيـــــــام بالعمـــــــل 
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المركزيــــة ومعينــــين مــــن قبلهــــا دون أن يترتــــ  علــــى ذلــــه اســــتقاللهم عنهــــا، إذ  اإلداري مــــا بقــــالهم تــــابعين للحكومــــة
 يبقون خاضعين للتوجي  والرقابة واإلشراف من قبل السلطات المركزية.

ـــــق ـــــى كمـــــا يطل ـــــةمبال روو الصـــــ هـــــذه عل ـــــة أو المخييـــــة ركزي ـــــة أو المعتدل ـــــبع  كمـــــا أو الالوزاري ـــــةمبال يســـــميها ال  ركزي
ــــذا ركــــزيمال اإلداري التن ــــيم ســــالي أ مــــن ســــلو أ هــــو، النســــبية ــــالزم مــــن كــــان ل عــــ  تخويــــل ال  داخــــل المــــو يين ب
 اـــــي اتخـــــمال الـــــوزير للرجـــــوع إلـــــى حاجـــــة دون المحلـــــي الطـــــابا ذات ا مـــــور اـــــي القـــــرار اتخـــــاذ بســـــلطة ا قـــــاليم
 .1العاصمة

 االداري ضالتفوي
ذا كـــــــان توزيـــــــا الو ييـــــــة اإلداريـــــــة بموجـــــــ  قـــــــانون ا يميـــــــر إشـــــــكاات كبيـــــــ دو رو، مـــــــا دام أن ا مـــــــر يتعلـــــــق بـــــــ راوا 

المشـــــــرع الـــــــذي مـــــــنت صـــــــراحة المرؤوســـــــين ســـــــلطة البـــــــت النهـــــــالي اـــــــي بعـــــــ  ا مـــــــور اإلداريـــــــة الداخلـــــــة اـــــــي 
ـــــى، اـــــ ن توزيـــــا الو ييـــــة اإلداريـــــة بموجـــــ  مـــــا ـــــه إلـــــى الـــــرليس اإلداري ا عل  اختصاصـــــاتهم، ودون الرجـــــوع اـــــي ذل

 بالتيوي   رعلية قرايطلق 
 : ارياإلد التفويض تعريف-1

 إلى أعمالهم بعين المو يين المختصــين بع  ييو  أن العامة المرااق ســير وحســن اإلداري العمل ضــرورات تســتلزم
 من جز  بممارســــــة ااختصــــــاا صــــــاح  يعهد أن هو االتيوي  وعلي  ،مرؤوســــــيهم يكونوا ما غالبا تخرين مو يين

الميو  تحت  ااختصــاا ممارســة تكون وأن  التيوي بهذا القانون يســمت أن شــرط مرؤوســي  إلى أحد اختصــاصــات 
 رقابة صاح  ااختصاا ا صيل.

 : شروط التفويض-2
 يكون حتى مراعاتها يج  والقضــــــا  اليق  أوردها شــــــروط بنا  على التعريف الســــــابق للتيوي  شــــــروط هي: للتيوي 

 :2تتممل اي  صحيحا التيوي 
ون مشـــــروعا مــــــا لـــــم يســـــمت بـــــ  القــــــانون، إذ ا وجـــــود نـــــا يبـــــيت التيـــــوي : ومعنــــــى ذلـــــه أن التيـــــوي  ا يكـــــ -

 3القانون ب  يسمت لم ما صحيحا يكون ا التيوي  أن تيوي  ب ير نا. بمعنى
ــــــازا  - ــــــه يعــــــد تن ــــــا صــــــالحيات ،  ن ذل أن يكــــــون التيــــــوي  جزليــــــا: اــــــال يجــــــوز أن ييــــــو  الــــــرليس اإلداري جمي

 عـــــن ا عمـــــال مســـــؤوا الميـــــو  الـــــرليس يبقـــــى التيـــــوي  رغـــــم .منـــــ  عـــــن مباشـــــرو اختصاصـــــات  المحـــــددو قانونـــــا
 ،المسؤولية دون اي السلطة التيوي : للمبدأ تطبيقا إلي  الميو  مسؤولية إلى باإلضااة هذا اوضها التي
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بقــــا  الميــــو  مســـــؤوا عــــن أعمــــال الميـــــو  إليــــ : وميـــــاد ذلــــه أنــــ  بـــــالرغم مــــن التيــــوي  اـــــ ن تمــــار ا عمـــــال  -
 تتصرف لاصيل.

ــــوي  ا عمــــ - ا كــــان عــــدم جــــواز تي ــــره، وا  ــــو  غي ــــو  إليــــ  أن يي ــــ  ا يجــــوز للمي ــــى ذلــــه أن ال الميوضــــة: ومعن
 واحـــــدو مـــــرو إا التيـــــوي  يـــــتم اـــــال: غيـــــره يقـــــو  أن إليـــــ  للمقـــــو  يجـــــوز الاـــــ  قـــــراره معيبـــــا بعـــــدم ااختصـــــاا.

 ىااختصـــــاا ويبقـــــ بعــــدم معيبـــــا المـــــاني إليــــ  مـــــن الميـــــو  الصــــادر اإلداري القـــــرار يجعـــــل هـــــذه القاعــــدو ومخاليــــة
 .ا صيل اإلداري سرليال جان  من اي  جوعر لل قابل مؤقت إجرا  التيوي 

 :1التفويض أنواع -
 .اقط للتوقيا يضاتيو يكون وقد لالختصاا تيويضا يكون قد، الصورتين إحدى اإلداري التيوي  يقخذ 
 : االختصاص تفويض — أ

 أو معينة مسقلة اي سوا  صاص اخت من ن جا بممارسةةالرليسي ااختصاا صاح  يعهد أن التيوي  بهذا يقصد
 .القانونية ا وضاع تقتضي  لما طبقا رىأخ سلطة أو رتخمو ف  إلى المسالل من معين نوع اي
 : التوقيع تفويض - ب

 ربت ي ينتهي مم ومن إلي  بالميو  الرليس مقة ينطوي على إذ، الشــــخصــــي ااعتبار على التيوي  من النوع هذا يقوم
ة يصــــالحية التوقيا الميو  ااختصــــاا ذات ممارســــة من سرليال يمنا ا التيوي  هذا، إلي  ميو ال أو الميو 
 التيوي  قرار ســـريان تيوي  طوال تم الذي صـــااااخت ممارســـة من الرليس يمنا الذي صـــااااخت تيوي  عكس
ا  .صااااخت سبني تقومان جهتين أمام كنا وا 
 اعتبار محل الو يية هذه يكون شاغل أن دون الميوضة اإلدارية الجهة إلى صااااخت تيوي   رين رىأخ جهة من
 بذات  المو ف لشخا موجها يكون الذي التوقيا خالف تيوي  على، المنص  شاغل ربت ي التيوي  هذا ينتهي اال

 .م مها بانتها  وينتهي
 2:اإلدارية المركزية نظام تقييم
 ة.يمانيا إبراز عيوب  نحو البع  ذه  بينماة يأوا المركزي الن ام ايامز  إبراز على اليقها  بع  عمل
 :اإلدارية المركزة مزايا

 :نواحي عدو من إجمالها يمكن المزايا من جملة اإلدارية للمركزية
 : يعمل ن ام المركزية اإلدارية على تقوية نيوذ ســـــلطة الدولة وار  هيمنتها على مختلفمن الناحية الســـياســـية .1
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 أجزا  اإلقليم والمصالت، وهذا ما يبرر تبني الدولة الناشلة حديما لهذا الن ام.
 إدارو على ومةالحك الخدمات  شــراف أمام والمســاواو العدالة تحقيق إلى المركزية ن ام يؤدي: اإلدارية الناحية من .2

العامة الســيادية التي يتعلق  المرااق وإلدار  ضــروري أســلو  المركزية أن كما، الدولة إقليم كامل على العمومية المرااق
 واإلجرا ات الن م توحيد إلى المركزية تؤدي، المواصالت أو الدااع أو ا من كمراق معين إقليم أو معينة بيلة نشاطها
 الالزمة والتعليمات ا وامر بكااة اإللمام من المو يين يمكن مما، واحد كون مصـــــــــــدرها الدولة أنحا  كااة اي المتبعة

 .الو يية اإلدارية نييذلت
 تبديد  اهرو من يقلل إذ ،الدولة وموارد ا موال تواير اي اإلدارية المركزية ن ام يســــــــــــــاهم: المالية الناحية من  .3

 ا حيان من الكير اي عن  ينجم المالي أن ااســـــــــــتقالل مبت إذ، العام اإلنياق اي والتبذير واإلســـــــــــراف العامة النيقات
 .للدولة المالي الوعا  سلبا على أمر مما المعرف اي والمبال ة اإلاراط

 اإلدارية المركزية عيوب
 :علي  يعا  أن  إا مزايا من المركزي الن ام ب  يتمتا ما رغم
 حســــا  على ا همية قليلة الوزرا  بمســــالل أو المركزية اإلدارو إشــــ ال إلى الن ام هذا يؤدي: الســــياســــية الناحية من -

 وتســـــيير القرار صـــــنا اي المشـــــاركة من المنتخبة حرمان الهيلات شـــــه دون ويســـــتتبع ، لوزارتهم عامةال المياســـــة رســـــم
 .المحلية الشؤون

 دورهم  ن المو يين لدى المبـادرو واإلبداع روح قتـل إلى يؤدي اإلدارية المركزية ن ـام تطبيق: اإلدارية النـاحيـة من-
 .السلطة المركزية عن الصادرو والتعليمات ا وامر تنييذ اي ينحصر

 إعمال من يحد  ن  لان مة الدكتاتورية عنوانا الحديمة الدولة  ل اي أصـــــــــــــبت اإلدارية المركزية ن ام وتقوية دعم -
 .اإلدارية مقراطيةديال مبدأ
 وخطط  اإلداري قرارات الجهاز يضـــــــــــــعف مما، ااعتبار بعين أخذها وعدم العامة الحاجات تجاهل إلى يؤدي كما -

 .التنييذية
 خاصـــــــــة مركزيا كل  الن ام اإلداري جعل أن إا، إدارية مركزية دون حديمة دولة تصـــــــــور مكني اال العيو  هذه ورغم

 اعال كســـــــــــــب  اإلدارية الالمركزية ن ام الدول لذا تبنت، اإلدارية المركزية يعي  الذي هو اإلقليمية للمرااق بالنســـــــــــــبة
 .اإلدارية المركزية ن ام تطبيق جرا  هرت  النقالا التي ولمد الحكومة أعبا  من للتخييف
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 -( 06المحاضــــــــــــــــــرة رقم ) -
 1اإلدارية الالمركزية نظام

 الحكومة بين اإلدارية توزيا الو الف على يقوم تخر أســـــــــــــلوبا الدول انتهجت، اإلدارية المركزية ســـــــــــــلو أ جان  إلى
 .اإلدارية الالمركزية من ا علي  اإلقليم ويطلق اي المحلية اإلدارو أشخاا وبين اصمةعال اي المركزية
 :اإلدارية الالمركزية تعريف

 عمااإ  ةمنتخب إدارية الدولة لهيلة من معين إلقليم اإلداري ســـييرتال صـــالحيات إســـناد بقنها اإلدارية الالمركزية تعرف 
 اإلدارية ا شخاا من مجموعة بقنها ا ضاأي فز وتع المركزية السلطات رقابة تحت اإلقليم سكان حاجيات تواير على

 تحت إدارية هيلات أو منتخبة لساجم بواســـــطة مصـــــلحيا أو إقليميا صـــــاصـــــاتها اإلداريةتاخ تمارس، المســـــتقلة العامة
شــــراف الدولة وصــــاية  حيث، والمتمم المعدل 1996 تورســــد من 17 المادو إلي  تشــــير ما وهذا لها تخضــــا أن دون وا 

 ".العمومية الشؤون تسيير اي المواطنين ركةمشا ومكان ركزيةلالما قاعدو خ تالمن "يممل المجلس ايها جا 
 داراتاإل تسيير اي حديما أسلوبا تجعل  االل  خص اإلدارية المركزية  سلو  ريام  إداري تن يم اإلدارية ركزيةلالما

 اونهؤ شــ تســيير اي ةالمنتخب المحلية ا جهزو تمكين اي يتممل: ســياســي  جانيين جان على جوهره اي يعتمد، العمومية
 وهيلات المركزية ا جهزو بين اإلدارية الو يية توزيا اي يتمملجان  قانوني: و  .اإلدارية مقراطيةديال يحقق مبدأ مما

 .محلي أو مراقي طابا مستقلة ذات
 :اإلدارية الالمركزية أركان

ــــوم   ــــة ن ــــام يق ــــة علــــى اإلداريــــة الالمركزي ــــزو،تم محليــــة مصــــالت بوجــــود يعتــــرف إذ أركــــان مالم ود مي  هيلــــات وبوجــــ
 المركزية. الحكومة لرقابة خضوعها ما مستقلة راقي م أو محلية

 :متميزة محلية مصالح بوجود االعتراف
 وا مـــــن الـــــدااع المركزيـــــة شـــــؤون ا جهـــــزو تتـــــولى إذ والمهـــــام الصـــــالحيات توزيـــــا علـــــى الالمركزيـــــة سياســـــة ترتكـــــز 

ــــــة والشــــــؤون ــــــق وااقتصــــــادي وغيرهــــــا السياســــــي المجــــــال اــــــي العامــــــة السياســــــة مورســــــ الخارجي  المهــــــام عليهــــــا ويطل
 أو جهويــــــة محليـــــة طبيعـــــة ذات مســـــالل اـــــي الن ـــــر اتتـــــولىة والوايـــــات البلـــــدياتي المحليـــــة ا جهـــــزو مـــــاأ ،الوطنيـــــة
 وجــــد  ان اليقــــنشــــير ، حيــــث المحليــــة بالمهــــام عليهــــا وأطــــق. وغيرهــــا الصــــحة، المدينــــة ون ااــــة الميــــاه توزيــــا، كالنقــــل
 بـــــ قليم المهـــــام اتصـــــلت متـــــى إنـــــ   المحاجـــــة اقيـــــل والمهـــــام الوديـــــة المهـــــام بـــــين ااصـــــل معيـــــار إيجـــــاد اـــــي صـــــعوبة
ذا، محليــــة مهــــام مــــامأ كنــــا معــــين  ونتيجــــة، وطنيــــة المهــــام كانــــت الــــوطن منــــاطق المــــواطنين وكــــل بمجمــــوع تعلقــــت وا 
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 والشــــــــؤون اإلقليميــــــــة والشــــــــؤون البلديــــــــة الشــــــــؤون: مصــــــــطلحاتبــــــــرز علــــــــى مســــــــتوى اليقهــــــــي عــــــــدو  التنــــــــوع لهــــــــذا
 .1الوطنية

 :مستقلة مصلحية أو محلية  يئات بوجود االعتراف
 اتخــــــاذ يخولهــــــا حــــــق ااســــــتقالل وهــــــذا، المركزيــــــة الســــــلطة عــــــن مســــــتقلة المحليــــــة الهيلــــــات أن الــــــركن بهــــــذا يقصــــــد

ــــــة القــــــرارات  مــــــن يمكنهــــــا بالشخصــــــية المعنويــــــة اــــــااعتراف المركــــــزي الجهــــــاز تــــــدخل دون شــــــؤونها وتســــــيير اإلداري
 باعتمــــــاد إا الالمركزيــــــة اإلداريــــــة والوحــــــدات الهيلــــــات اســــــتقالل يتحقــــــق االتزامــــــات  وا وتحمــــــل الحقــــــوق اكتســــــا 

المملــــــى  والوســــــيلة ا ساســــــية الضــــــمانة هــــــو ااانتخــــــا ، لهــــــا المســــــيرو ا عضــــــا  اختيــــــار اــــــي خــــــا تســــــلو  اانأ
ــــي تيــــر   ــــة الت ــــي لشــــع ا ركةمشــــالتحقيــــق الديمقراطي ــــات مســــتقلة عــــن  ا ــــذله، ضــــرورو وجــــود هيل تســــيير ويقصــــد ب

ــــراه مناســــبا مــــن  ــــة، التــــي تمكنهــــا مــــن اتخــــاذ مــــا ت ــــراف لهــــا بالشخصــــية المعنوي ــــق ااعت ــــة، عــــن طري الســــلطة المركزي
 .2القرارات التسيير الشقن المحلي ودونما تدخل من السلطة المركزية 

ااعتمـــــــاد علـــــــى أســـــــلو  اانتخـــــــا  اـــــــي اختيـــــــار ا عضـــــــا   علـــــــى أن هـــــــذا ااســـــــتقالل قـــــــد ا يتحقـــــــق إا إذا تـــــــم
المشـــــــكلين للهيلـــــــات المحليـــــــة. ااانتخـــــــا  ضـــــــمانة أساســـــــية ووســـــــيلة مملـــــــى لتحقيـــــــق الديمقراطيـــــــة التـــــــي تيـــــــر  

 مشاركة المواطنين اي تسيير شؤونهم المحلية.
داريـــــــة أا وهــــــــي ومـــــــا ذلـــــــه اـــــــ ن اكـــــــرو اانتخــــــــا  ا تصـــــــلت إا بالنســـــــبة للصـــــــورو ا ولــــــــى مـــــــن الالمركزيـــــــة اإل

ــــوم علــــى أســــاس التعيــــين مــــن جانــــ   ــــة المراقيــــة أو المصــــلحية ا نهــــا تق ــــة اإلقليميــــة، أمــــا بالنســــبة لالمركزي الالمركزي
 .3السلطة المركزية، وما ذله ا نها تتمتا بااستقاللية كقمر من تمار اكتسابها للشخصية المعنوية

 :يةالمركز  السلطة لوصاية المستقلة األجهزة خضوع
 هذا أن غير، المركزية للســــــــــلطة دون تدخل بنيســــــــــها شــــــــــؤونها تســــــــــيير من المحلية اإلدارو تمكن اإلدارية الالمركزية
لى المطلق اانيصـال حد إلى يصـل ا ااسـتقالل بة رقا دذله وجو والدولة، ويعني  اا شـخاهذه  بين العالقة إعدام وا 

ق وجود ات الالمركزية يمحلية كانت أو مراقيةة ا يعني على اإلطالالهيل الالمركزية ااســـــــــــتقالليةإدارية على الهيلات 
خضاعها انيصال مطلق بينها وبين السلطة المركزية، ذله أن هذه الهيلات جز  ا يتجزأ من الدولة وبالتالي ا بد من إ

شراف السلطة المركزية عن طريق ما يسمى بالرقابة اإلدارية أو الوصاية اإلدارية.  لرقابة وا 
 مفهوم الرقابة اإلدارية:

لــــــى عيقصــــــد بالرقابــــــة اإلداريــــــة أو الوصــــــاية اإلداريــــــة ... مجمــــــوع الســــــلطات التــــــي يقررهــــــا القــــــانون الســــــلطة عليــــــا 
  .أشخاا الهيلات الالمركزية وأعمالهم قصد حماية المصلحة العامة
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 أ داف الرقابة اإلدارية:
ية حيث تمارس الرقابة من قبل الســــلطات المركزية على الوحدات أو الهيلات الالمركزية، بحيث تحاول الســــلطة المركز 

مكانية إمركزية بيحا قراراتها، إما بالتعديل او اال ا  اي غير الحدود القانونية ما ار  رلاســــــــــتها على المرااق الال
 ااعترا  على ذله من قبل الوحدات الالمركزية

 تمييز الرقابة اإلدارية عن السلطة الرئاسية:

ن حيـــــث مـــــكـــــزي اوا تتميـــــز الرقابـــــة اإلداريـــــة عـــــن الرقابـــــة الرلاســـــية أو الســـــلطة الرلاســـــية المعرواـــــة اـــــي الن ـــــام المر 
اريــــة أداو ممارســــة كــــل منهمــــا، اــــ ذا كانــــت الســــلطة الرلاســــية مقــــررو ســــوا  تكلــــم الــــنا أو ســــكت، اــــ ن الرقابــــة اإلد

ــــرليس اإلداري بحكــــم موقعــــ  ــــة الرلاســــية تمكــــن ال ــــا هــــذا مــــن جهــــة ومــــن جهــــة اخــــرى الرقاب  ا تتقــــرر إا بوجــــود ن
ــــــل ــــــذها، اــــــي مقاب ــــــة  مــــــن إصــــــدار ا وامــــــر لمرؤوســــــي  ب ــــــر  تنيي ــــــة ا تخــــــول للســــــلطة المركزي ــــــة اإلداري ان الرقاب

نما تقوم على أساس ااستقاللي  ة.صالحية توجي  ا وامر للهيلات الالمركزية  ن العالقة ليست تبعية وا 
ة ا تمكـــــن المـــــرؤوس مـــــن ان يطعـــــن اـــــي قـــــرار رليســـــ ، علـــــى خـــــالف ذلـــــه بالنســـــبة للرقابـــــ ةالرقابـــــة الرلاســـــيواخيـــــرا 

 هيلات الالمركزية أن تطعن قضاليا ضد قرارات السلطة المركزية.اإلدارية، إذ يمكن لل
 :اإلدارية الالمركزية صور
، ةوالمصــــلحي المحلية والهيلات المســــتقلة المركزية الســــلطة بين ااختصــــاا توزيا تعني اإلدارية الالمركزية كانت إذا

  المصلحية. أو راقيةمال والالمركزية، ةاإلقليمي الالمركزية: صورتين تتخذ النحو هذا على ا نها
 :المحلية أو اإلقليمية الالمركزية

دارو إقليم الدولة من جز  تسيير سلطة الالمركزية اإلدارو إلى ركزيةمال السلطات تمنت أن بها يقصد  ومصالح  مرااق  وا 
 المركزية الســــلطات عجز بعد الن ام هذا جا ، 1المالي واإلداري اللقوااســــت المعنوية بالشــــخصــــية تمتعها ما المحلية

 .2الخاصة مميزاتها الدولة داخل منطقة لكل مبت أن أن وبعد اإلقليم متطلبات بكل القيام عن
 :المرفقية أو المصلحية الالمركزية

 ام مركزيةال اإلدارو عن المعنوية المســـتقلة الشـــخصـــية العامة والمصـــالت والمرااق رياشـــاالم لبع  يمنت أن بها يقصـــد
 المؤسسات هذهتكون ممارسة و  لنشاطها رستهامما محلية لتسهيل أو وطنية مةعا مؤسسة لتشكل إلشرااها خضوعها
ا لها مكني وا التي أجازها وااختصاصات الحدود ضمن لنشاطها  . اختصاصاتها من التوسيا أو تخر نشاط شرومب
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 :اإلدارية الالمركزية نظام تقدير
 من جهة اخرى.وعيوب   مزاياه على للتركيز يداعنا اإلدارية الالمركزية ن ام تقدير عن الحديث إن

 1 :اإلدارية الالمركزية مزايا
 :التالية المجاات اي الالمركزية مزايا حصر يمكن

تســـــيير يكـــــرس ن ـــــام الالمركزيـــــة ااداريـــــة مبـــــدأ الديمقراطيـــــة بتمكـــــين الشـــــع  مـــــن  :السياســـــية الناحيـــــة مـــــن: 1
 شؤون  بنيس  عن طريق ممملي  اي المجالس المحلية المنتخبة.

 والهيلات اإلدارو المركزية بين اإلدارية الو يية توزيا أن إذ، المركزية اإلدارو عن الع   تخييف: اإلدارية الناحية من: 2 
 الروتيني البط  تجن ، الوطني البعد أهمية ذات ا كمر المهام  دا  التير  المركزية لإلدارو يتيت المراقيةو المحلية
 ، المحلية المصالت احتياجات السبل لتيهم أيسر وتواير اإلدارية القرارات اتخاذ اي والتقخر اإلداري

 :االجتماعية الناحية من:  3
دولة على التواير الخدمات لكااة أرجا   اي العدالة تحقيق على تعمل إذ، جليلة إنسانية خدمة اإلدارية الالمركزية تقدم 

 عكس المركزية، حيث تح ى العاصمة والمدن الكبرى بعناية أكبر على حسا  المدن وا قاليم ا خرى.
 :اإلدارية الالمركزية عيوب
 :التالية الجوان  اي اإلدارية الالمركزية لن ام الموجهة اانتقادات حصر يمكن

إلدارو ا بين اإلدارية الو يية توزيا خالل من الدولة بوحدو ســاسالم إلى الن ام هذا يؤدي :الســياســية الناحية من: 1-
 .المحلية والهيلات المركزية

 نوية و نالمع بالشــخصــية لتمتعهما المركزية واإلدارو الالمركزية الهيلات بين صــراع ينشــق قد :اإلدارية الناحية من: -2
 .العامة الوطنية المصلحة على المحلية المصالت تقدم ما غالبا المحلية الهيلات

تبديد  عن  ينجم اإلداري الوســـــــــــــط اي تطبيق  أن اإلدارية الالمركزية لن ام وج  انتقاد أهم :المالية الناحية من: -3
 تتبع يســـــــــ المالي أنواعها بااســـــــــتقالل اختالف على العامة والمرااق المحلية لاجهزو ااعتراف أن ذله، العامة النيقات
 .كميرو ونيقات ضخمة لمبال  مةالعا الخزينة تحمل شه دون
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 -( 07المحاضــــــــــــــــــرة رقم ) -
 التنظيم اإلداري في الجزائر:

خــــــرم يلــــــم  يمــــــزم التن ــــــيم اإلداري اــــــي الجزالــــــر بــــــين أســــــلو  اإلدارو المركزيــــــة، وأســــــلو  الالمركزيــــــة اإلداريــــــة.
 الن ــــــام السياســــــي الجزالــــــري اــــــي هــــــذا الســــــياق عــــــن اإلطــــــار العــــــام للتن ــــــيم اإلداري، حيــــــث منــــــذ نشــــــقو الدولــــــة تــــــم  

ــــة تبعــــًا للتطــــورات ــــة اإلداري ــــى أســــلو  الالمركزي ــــة إل ــــة احق ــــي مرحل ــــم ا ــــة، م ــــة اإلداري ــــدأ المركزي السياســــية  اعتمــــاد مب
ى وم علـــــى أجهـــــزو وهيلـــــات ذات طـــــابا مركـــــزي وأخـــــر وااقتصـــــادية وااجتماعيـــــة، اـــــاإلدارو العامـــــة اـــــي الجزالـــــر تقـــــ

 ذات طابا ا مركزي.
 : التنظيم اإلداري المركزي في الجزائر:األّول المبحث

 اإلدارة المركزية:    

ـــــا مؤس ـــــى أرب ـــــة، طبقـــــا  حكـــــام الدســـــتور وتقـــــوم عل ـــــر اـــــي الســـــلطة التنييذي ـــــة اـــــي الجزال ـــــل اإلدارو المركزي ســـــات تتمم
إداريـــــــــة أساســـــــــية وهـــــــــي: رلاســـــــــة الجمهوريـــــــــة، الحكومـــــــــة، الســـــــــلطات اإلداريـــــــــة المســـــــــتقلة، المؤسســـــــــات الوطنيـــــــــة 

 ااستشارية.

 رئاسة الجمهورية:   

يعــــــد رلــــــيس الجمهوريــــــة الــــــرليس اإلداري ا علــــــى اــــــي بنــــــا  وهيكلــــــة  الن ــــــام اإلداري الجزالــــــري، واــــــي هــــــذا الشــــــقن 
ـــــة"، وهـــــو  84تـــــنا المـــــادو  ـــــة، وحـــــدو ا م  ـــــيس الدول ـــــة، رل ـــــيس الجمهوري ـــــي: " يجســـــد رل ـــــى مـــــا يل مـــــن الدســـــتور عل

ا ، لـــــ  أن يخاطـــــ  ا مـــــة مباشـــــرو، ويملـــــه حـــــق وســـــلطة حـــــامي الدســـــتور، ويجســـــد الدولـــــة داخـــــل الـــــبالد وخارجهـــــ
 .1إصدار القرارات اإلدارية باسم الدولة الجزالرية ولحسابها وتكون نااذو على مستوى كل اإلقليم الجزالري

 السلطات اإلدارية لرئيس الجمهورية:  
ستور، وني الممتاز الذي منح  إياه الديتمتا رليس الجمهورية بسلطات وصالحيات إدارية واسعة، ن ريا لمركزو القان

 وغيرها من الدستور، وهي: 92وتتممل هذه السلطات أساسا ايما ورد اي المادو 
 : ســـــــــــــــلطة التعيين1

المعدل لرليس الجمهورية صالحيات واسعة اي التعيين اي كااة المجاات تقريبا، ال   1996تخول أحكام دستور 
ة، أعضا  3فقرة  92السياسية المنصوا عليها اي الدستور كل من، الوزير ا ول يالمادوأن يعين اي الو الف 
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ة، يعي ن أربعة أعضا  من بينهم الرليس ونال  3اقرو 118ة، ملث أعضا  مجلس ا مة يالمادو1اقرو93الحكومة يالمادو
ة، ويعي ن أيضا طبقا 196ى يالمادوة، أعضا  المجلس اإلسالمي ا عل1اقرو 183الرليس اي المجلس الدستوري يالمادو

من الدستور كل من رليس مجلس الدولة، الرليس ا ول للمحكمة العليا ا مين العام للحكومة، محاا   92 حكام المادو 
بنه الجزالر، القضاو مسلولي أجهزو ا من، الواو، وكذا يعين سيرا  الجمهورية والمبعومين اوق العادو إلى الخارم، وهو 

 .1يقبل أوراق اعتماد السيرا  ا جان  اي الجزالر، ويياو  ويصادق على المعاهدات الدولية الذي
الدســـــتور اـــــ ن لـــــرليس الجمهوريـــــة اختصـــــاا حصـــــري ايمـــــا يتعلـــــق  مـــــن 93و 92واســـــتنادا  حكـــــام المـــــادو   

ه يـــــين اـــــي هـــــذبـــــالتعيين المناصـــــ  الحكوميـــــة أو المؤسســـــات الدســـــتورية، إذا ا يجـــــوز أن ييـــــو  ســـــلطت  ل يـــــره للتع
المناصــــ  بــــقي حــــال مــــن ا حــــوال، كمــــا مــــنت الدســــتور لــــرليس الجمهوريــــة حصــــة ا ســــد ايمــــا يتعلــــق بــــالتعيين اــــي 

الصــــــــــادر اــــــــــي  240 -99الو ــــــــــالف المدنيــــــــــة والعســــــــــكرية اــــــــــي الدولــــــــــة بموجــــــــــ  المرســــــــــوم الرلاســــــــــي رقــــــــــم 
اريـــــــة واإلداريـــــــة الــــــذي وســـــــا صـــــــالحيات رلـــــــيس الجمهوريـــــــة اــــــي التعيـــــــين لشـــــــمل القطاعـــــــات الوز  17/10/1999

 واإلقليمية للدولة.
 : سلطة التنظيم:2

ــــى مــــا يلــــي:" يمــــارس ريــــس الجمهوريــــة الســــلطة 143تــــنا المــــادو  ــــى مــــن الدســــتور المعــــدل عل اــــي اقرتهــــا ا ول
التن يميـــــة اـــــي المســـــالل غيـــــر المخصصـــــة لقـــــانون"، يتضـــــت مـــــن نـــــا المـــــادو أن رلـــــيس الجمهوريـــــة يحـــــوز ســـــلطة 

لمجــــاات يتــــولى مهمــــة التن ــــيم الواســــا، المتممــــل اــــي تنييــــذ القــــوانين والتشــــريا اــــي االتن ــــيم المســــتقل، بمعنــــى انــــ  
غيــــر المخصصــــة للمشــــرع يالبرلمــــانة وهــــذا بســــن قواعــــد قانونيــــة عامــــة ومجــــردو تحكــــم وضــــعية قانونيــــة مــــا، وهــــي 

ن كانـــــت ا تنازعهـــــا اـــــي الســـــمو القـــــانوني، ويمارســـــها رلـــــيس الجمهور  ي يـــــة اـــــتشـــــب  خصـــــالا القاعـــــدو القانونيـــــة، وا 
جــــدر شــــكل مراســــيم رلاســــية تنصــــ  بقنهــــا مســــتقلة، ذلــــه أنهــــا ا تســــتند للقــــانون بــــل تســــتمد مباشــــرو مــــن الدســــتور، وت

 اإلشــــــارو إلــــــى أنــــــ  منــــــذ تــــــولي رلــــــيس الجمهوريــــــة الســــــلطة الســــــامية اــــــي الدولــــــة الحــــــدود الممبتــــــة لــــــ  اــــــي الدســــــتور
ل احســــــ ، بــــــل يتعــــــداه ليشــــــكل المجــــــال المعــــــدل، ا نــــــ  لــــــم يعــــــد يمــــــارس الســــــلطة التن يميــــــة اــــــي المجــــــال المســــــتق

 التنييذي، وذله بتنييذ القانون بواسطة ما يسمى بالمراسيم التنييذية.
 : سلطة التنسيق والحفاظ على أمن الدولة:3

يعتبـــــر رلـــــس الجمهوريـــــة المســـــؤول ا ول علـــــى ب قامـــــة وتحقيـــــق عمليـــــة تنســـــيق أعمـــــال والو ييـــــة اإلداريـــــة علـــــى 
يــــــة، كمــــــا يحــــــوز الصــــــية القانونيــــــة اــــــي اســــــتعمال ســــــلطة إصــــــدار القــــــرارات اإلداريــــــة مســــــتوى اإلدارو العامــــــة المركز 
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ـــــوليس اإلداري وهـــــي  ـــــ  الن ـــــام العـــــام، أو مـــــا يعـــــرف بالضـــــبط اإلداري والب ـــــق وو ييـــــة حي ـــــة بمراا ـــــة المتعلق التن يمي
ــــي تقــــر بســــلطت  اــــي ات ــــ  والت ــــة ل ل ــــة المخو  ــــى أمــــن الدول ــــا  عل ــــة اــــي الحي خــــاذ مــــن أهــــم صــــالحيات رلــــيس الجمهوري

التــــــدابير واإلجــــــرا ات الكييلــــــة لــــــدر  المخــــــاطر التــــــي تهــــــدد ا مــــــن وااســــــتقرار علــــــى المســــــتوى الــــــوطني، وبالنتيجــــــة 
ــــة  ــــة الحصــــار، حال ــــى إعــــالن حال ــــدابير يمكــــن اإلشــــارو إل ــــبالد، ومــــن أهــــم هــــذه الت ــــى الن ــــام العــــام اــــي ال الحيــــا  عل

 الطوارئ، الحالة ااستمنالية، حالة الحر .
 جهزة اإلدارية المساعدة لرئيس الجمهورية:األ

تخيييــــا  عبــــا  رلــــيس الجمهوريــــة اــــي انجــــاز مهامــــ  المتعــــددو، عينــــت بــــ  وحــــدات وأجهــــزو إداريــــة انيــــة تســــاعده 
اـــــي ذلـــــه علـــــى مســـــتوى رلاســـــة الدولـــــة، ويختلـــــف عـــــدد وطبيعـــــة وأهميـــــة هـــــذه ا جهـــــزو تبعـــــا لتوزيـــــا المهـــــام بـــــين 

وت يــــر ال ــــروف خاصــــة السياســــية منهــــا مــــن جهــــة أخــــرى، وقــــد جــــا  تن ــــيم الــــرليس وأعضــــا  الحكومــــة مــــن جهــــة، 
المتضـــــــمن  22/07/2007المـــــــؤرخ اـــــــي  197-01إدارو رلاســـــــة الجمهوريـــــــة بموجـــــــ  المرســـــــوم الرلاســـــــي رقـــــــم: 

 .1صالحيات رلاسة الجمهورية وتن يمها
 األمانة العامة للرئاسة
 ديوان رئاسة الجمهوري
 األمانة العامة للحكومة
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 -( 08رقم ) المحاضــــــــــــــــــرة -
 الحكومة

يقصــــــد بالحكومــــــة هيلــــــة جامعــــــة مكليــــــة بتــــــامين اإلدارو السياســــــية للــــــبالد، اهــــــي الهيلــــــة المعمــــــول عليهــــــا اــــــي   
ـــــارو يقصـــــد بهـــــا الـــــوزارو،  ـــــة علـــــى معـــــاني مختليـــــة، ات ـــــارو حكومـــــة للدال ـــــبالد، وتســـــتعمل عب تســـــيير شـــــون الدولـــــة وال

ـــــارو أخـــــرى يقصـــــد بهـــــا ال ـــــي يمـــــرا ســـــبها وت ـــــة الت ـــــة والطريق ـــــي الدول ـــــة، كمـــــا قصـــــد هـــــا ن ـــــام الحكـــــم ا ســـــلطة التنييذي
صــــاح  الســــيادو الســــلطة السياســــية العامــــة اــــي الدولــــة، ومهمــــا يكــــن تعريــــف الحكومــــة اهــــي تتــــقلف مــــن مجموعــــة 

 .1من الوزرا  يترأسهم الوزير ا ول
 الوزير األّول:

لمعدل، ا 1996رو المركزية، اهو العضو الماني اي السلطة التنييذية، واقا لدستور الوزير ا ول هو أحد أعضا  اإلدا
 من الدستور. 5اقرو  92يعني  رليس الجمهورية بموج  مرسوم، طبقا للمادو 

 صالحيات الوزير األّول:
 ، واتســــــــاع240-99باعتبــــــــار رلــــــــيس الجمهوريــــــــة يملــــــــه ســــــــلطة التعيــــــــين بموجــــــــ  المرســــــــوم الرلاســــــــي رقــــــــم: 

 ســـــلطات  علـــــى حســـــا  الـــــوزير ا ول، إذا أصـــــبت يتـــــدخل اـــــي صـــــالحيات  ب صـــــدار مراســـــيم تنييذيـــــة بـــــدًا منـــــ ، اـــــ ن
مجــــــــرد رلــــــــيس وزرا  منســــــــق للعمــــــــل  2008الــــــــوزير ا ول أصــــــــبت بموجــــــــ  التعــــــــديل الدســــــــتوري ا خيــــــــر لســــــــنة 

لــــــة لــــــ  بموجــــــ  أحكــــــام الدســــــتور اــــــي المــــــواد مــــــن   101إلــــــى  99الحكوميــــــة، حيــــــث أصــــــبحت الصــــــالحيات المخو 
منــــــ  مجــــــرد صــــــالحيات شــــــكلية، أي الــــــوزير ا ول ا يتمتــــــا حقيقــــــة بصــــــالحيات دســــــتورية، مــــــا عــــــدا الصــــــالحيات 

 من الدستور المعدل والتي تنا على ما يلي: 99الحصرية المحددو اي المادو 
لها إي اه صراحة أحكام أخرى اي الدستور الص  ة:الحيات اآلتييمارس الوزير ا ول، زيادو على السلطة التي تخو 

 يو زع الصالحيات بين أعضا  الحكومة ما احترام ا حكام الدستورية .1
 يسهر تنييذ القوانين والتن يمات .2
 يوقا المراسيم التنييذية، بعد موااقة رليس الجمهورية على ذله .3
 ستور.الد من 93و 92ال ماديتنيعي ن اي و الف الدولة بعد موااقة رليس الجمهورية، وأن المساس بقحكام  .4
 يسهر على حسن سير اإلدارو العمومية.  .5

                                                           
 .102محمد الص ير بعلي، مرجا سابق، ا  - 1



 د. مبخـــــــــوتة أحمـــــد دروس في مقياس التنظيم اإلداري 
  

 

39 

 وعلي  ا ن أهم الصالحيات المخولة للوزير ا ول تتممل اي سلطة وسلطة التن يم.
السلطة  بالرجوع  حكام الدستور نجد أن  يندرم تطبيق القوانين اي المجال التن يمي الذي يعود للوزير ا ول"، إذا

 يوقع  من مراسيم تنييذية تطبيقا وتجسيدا لبرناما الحكومة.التن يمية للوزير ا ول ت هر ايما 
االســلطة التن يمية للوزير ا ول مرتبطة بالســلطة التشــريعية، إذا تســند ل  مهمة تنييذ القوانين الصــادرو عن المشــرع 

الوزير ا ول ا  إضــااة إلى المراســيم التنييذية الصــادرو عن  والمراســيم الرلاســية الصــادرو عن رليس الجمهورية، غير أن
يمله ســـلطة تنييذ القوانين حقيقة، ذله ان  يشـــترط لتوقيع  المراســـيم التنييذية موااقة رليس الجمهورية، وكذله هو ا مر 
بالنســبة توزيا لســلطة توزيا الصــالحيات بين الوزرا ، والســهر على حســن الســير اإلدارو، اهي مجرد صــالحيات شــكلية 

 .1ا غير
 ـــــــــــــــــوزراء:الـ

تتـــــقلف الحكومـــــة إضـــــااة إلـــــى الـــــوزير ا ول مـــــن عـــــدو وزرا ، يتـــــرأس كـــــل وزيـــــر قطـــــاع إداري يســـــمى الـــــوزارو، 
ن مـــــ 49وتعـــــد الـــــوزارات أهـــــم ا قســـــام اإلداريـــــة وأكمرهـــــا شـــــيوعا لمـــــا تتميـــــز بـــــ  مـــــن تركيـــــز الســـــلطة وطبقـــــا للمـــــادو 

ــــوزارو ا تتمتــــا  ــــري اــــ ن ال ــــة، ابالشخصــــية المعنويــــة، ومــــن مــــم ا نهــــا تســــتمد وجودهــــا مــــن القــــانون المــــدني الجزال لدول
ـــــذي  ـــــذ سياســـــتها اـــــي القطـــــاع ال ـــــة ويتصـــــرف باســـــمها ويعمـــــل علـــــى تنيي ايممـــــل كـــــل وزيـــــر اـــــي قطـــــاع نشـــــاط  الدول

ـــــوزير ا ول، ـــــ  أمـــــام ال ـــــ  ويكـــــون مســـــؤوا عـــــن وزارت ـــــات العامـــــة  يشـــــرف علي ـــــوزارات تبعـــــا للمعطي ـــــف عـــــدد ال  ويختل
م إذ يمكـــــن إســـــناد مهمـــــة مـــــا إلـــــى وزارو واحـــــدو، كمـــــا يمكـــــن تكليـــــف عـــــدو وزارات بهـــــذه المهـــــاالتـــــي تســـــود الدولـــــة، 

 اعتبارات معينة،
ــــا لــــنا المــــادو   ة مــــن الدســــتور المعــــدل، اــــ ن الــــوزير ا ول هــــو الــــذي يــــوزع الصــــالحيات بــــين1ياقــــرو  99طبق

بموجـــــ  مرســـــوم تنييـــــذي  أعضـــــا  الحكومـــــة مـــــا احتـــــرام ا حكـــــام الدســـــتورية، حيـــــث يـــــتم تحديـــــد صـــــالحيات الـــــوزير
 صادر عن الوزير ا ول يبين مهام كل عضو اي الحكومة المشكلة.

وباعتبار الوزير الرليس اإلداري على مستوى وزارت ، اهو يمارس سلطة اتخاذ القرارات اإلدارية، ويتولى مالث سلطات 
المؤرخ اي  379-11 تحددها صراحة النصوا القانونية نذكر على سبيل الممال المرسوم التنييذي رقم

صالح الذي يحدد صالحيات وزير  21/11/2011 سكان وا   :2سلطات الوزير ما يلي لالمستشييات. وتشمالصحة وا 
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 السلطة الرئاسية: .أ
ـــــ ل يعـــــد الـــــوزير اـــــي وزارتـــــ  المممـــــل القـــــانوني للدولـــــة كشـــــخا معنـــــوي، اهـــــو يعقـــــد باســـــم  العقـــــود، ويقـــــوم بتممي

عليــــ  وهــــو اآلمــــر بالصــــرف أي يــــقمر بصــــرف النيقــــات المخصصــــة  وزارتــــ  أمــــا القضــــا  بصــــية كمــــدعي أو دعــــي
لوزاراتــــــ  مــــــن طــــــرف البرلمــــــان وييــــــو   صــــــالحيات  إلــــــى ا مــــــرين بالصــــــرف المــــــانوي، كمــــــا أنــــــ  يملــــــه الســــــلطة 
الرلاســـــية تجـــــاه المـــــو يين التـــــابعين لوزاراتـــــ ، الـــــ  حـــــق تـــــوجيههم اـــــي أعمـــــالهم وذلـــــه عـــــن طريـــــق مـــــا يصـــــدره مـــــن 

خطـــــا  ول حـــــق مراقبـــــة أعمـــــالهم اإلداريـــــة وممارســـــة الســـــلطة التقديبيـــــة ومعـــــاقبتهم عـــــن ا  منشـــــورات ولـــــوالت إداريـــــة،
ال المرتكبـــــة أمنـــــا  أدا  مهـــــامهم أو و ـــــاليهم عـــــن طريـــــق اللجـــــان المتســـــاوية ا عضـــــا  كمـــــا يمكنـــــ  ممارســـــة اســـــتبد

 قرارات إدارية بقخرى.
 السلطة لتنظيمية:  .ب

ل هـــــذه الســـــلطة هـــــي مــــن اختصـــــاا رلـــــيس الجمهوريـــــة وكـــــذا إن الــــوزير ا يتمتـــــا بالســـــلطة التن يميـــــة،  ن ممــــ
الــــــوزير ا ول، اهــــــو ا يســــــتطيا اتخــــــاذ قــــــرارات تن يميــــــة إا عنــــــدما يســــــمت القــــــانون بــــــذله، خاصــــــًة اــــــي مجــــــال 

 الضبط اإلداري الخاا.
 . السلطة الوصائية:م

ــــــى ا جهــــــ ــــــة عل ــــــي إجــــــرا  الرقاب ــــــل ا ــــــة، وهــــــي تتمم ــــــات الالمركزي ــــــى الهيل ــــــة تمــــــارس هــــــذه الســــــلطة عل زو اإلداري
يم والمؤسســــــات العامــــــة والجماعــــــات المحليــــــة التــــــي تخضــــــا للــــــوزارو المعنيــــــة كالوصــــــاية التــــــي يمارســــــها وزيــــــر التعلــــــ

 :العالي والبحث العلمي على الجامعات، والوصاية التي يمارسها وزير الداخلية على الوايات.

 اإلدارة الالمركزية في الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــر:
مجـــــالس المحليـــــة المنتخبـــــة. والتـــــي تتممـــــل اـــــي المجـــــالس الشـــــعبية الواليـــــة الالمركزيـــــة المحليـــــة تتجســـــد اـــــي شـــــكل ال

{ مـــــن 17و16و هميتهــــا اقــــد تبناهـــــا المشــــر ع الدســـــتوري، وهــــو مــــا جســـــدت  المــــادتين،  والمجــــالس الشــــعبية البلديـــــة، 
ــــــري ــــــى وحــــــدتين إدار 1الدســــــتور الجزال ــــــة تقــــــوم عل ــــــة او اإلدارو المحلي ــــــين همــــــا .وعليــــــ  اــــــاإلدارو الالمركزيــــــة اإلقليمي يت

 البلدية والواية. 
 الواليــــــــــــــــــــــــة:    
المؤرخ اي  38-69تعد الواية الصورو ا ولى لن ام اإلدارو المحلية، وقد تم  تن يمها اي بداية ا مر اي  ل ا مر    
، وأخيرًا بالقانون رقم 1990أاريل /07 ، المؤرخ اي09-90، والمتضمن قانون الواية، مم بالقانون 1969ماي  23
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 07-12، المتضمن قانون الواية، ولقد حددت المادو ا ولى من القانون رقم 2012أاريل  07، المؤرخ اي 12-07
تعريف الواية بالنا على أنها جماعة إقليمية للدولة تتمتا بالشخصية المعنوية باإلضااة إلى ااستقالل المالي والقانوني، 

ل الدالرو غير المركزو للدولة، بحيث تساهم ما هذه ا خيرو اي إدارو وتهيلة اإلقليم والتنمية ااقتصادية وااجتماعية وتشك
من نيس القانون، إن 09والمقااية وحماية البيلة وكذا حماية وترقية وتحسين اإلطار المعيشي للمواطنين، وتضيف المادو

قليم ومقر رلي  .1سي يتم تحديد بموج  مرسوم رلاسيالواية  اسم خاا بها وا 
المتضمن إعادو التن يم  1984اييري  4المؤرخ اي  09-84ويبل  عدد وايات الترا  الوطني حس  القانون رقم   

ضمن المت 07-12من القانون رقم  02واية وهو العدد الحالي، وتتكون الواية حس  نما المادو  48اإلقليمي للبالد، 
 هيلتنا هما: قانون الواية، من

 هيلة منتخبة وتتممل اي المجلس الشعبي الوالي
 وهيلة معينة تتممل اي الهيلة التنييذية تحت رلاسة الوالي

 المجلس الشعبي الوالئي ) يئة مداولة(:
ولة هيلة المداالمجلس الشعبي الوالي هو هيلة إقليمية منتخبة من طرف الشع ، عن طريق ااقتراع العام، وهو       

ية، والمعبر الرليسي على مطال  السكان وطموحاتهم ا ساس 07-12من القانون رقم  51، 12والمراقبة طبقا للمادتين 
لحياو اكما يعد المحور الرليسي بما يممل  من مختلف ااتجاهات والتيارات التي يحملها ول  دور اع ال اي جميا مناحي 

 انية.ااقتصادية ااجتماعية والعمر 
 تألــــــــــــــــــــــــيف المجلس الشعبي الوالئي:

ألف  250عضو بالنسبة للواية التي يقل عدد سكانها عن  35يتقلف المجلس الشعبي الوالي حس  الوايات من      
و انتخابية عضو ، ويشترط أن يكون لكل دالر 1250.000عضو بالنسبة للوايات التي يتعد ى سكانها  55نسمة، إلى 

على ا قل، ويشترط اي المترشت لعضوية المجلس، أن ا يكون محكوما علي  اي الجنايات والجنت المنصوا عليها 
ولم يرد اعتباره، أا يكون محكوما علي  بحكم نهالي وبسب  تهديد  01-12من القانون العضوي رقم 05اي المادو 

على مو يي إسالم ا من وأاراد  89اي مادت   01-12قانون العضوي رقم من ال 05الن ام العام واإلخالل ب  المادو 
الجيش الوطني الشعبي ومحاسبو أموال الواية وا منا  العامون للوايات والواو والقضاو وأعضا  المجالس التنييذية 

ااختصاا حيث يمارسون  للوايات، الترشت للعضوية اي المجالس الوالية، لمدو سنة بعد التوقف عن العمل اي دالرو
أو سبق لهم أن مارسوا ايها و اليهم للترشت اي دالرو ااختصاا التي يعملون ايها، غير أن ما يج  التنبي  إلي  أن 
نما يتعلق بالعاملين المتمملين اي العامل  حرمان هذه اليلات من الترشت للعضوية اي المجالس الوالية ليس مطلقا، وا 
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لهذه اليلات الترشت إلى ما مرور سنة كاملة على عملهم بهذا اإلقليم، أو العامل المكاني إذ  الزمني بحيث ا يجوز
 .1يجوز لهذه اليلات الترشت رغم قيان الصية لكن اي إقليم غير الذي يمارسون اي  و اليهم

ى ا غلبية المطلقة، وينتخ  المجلس الشعبي الوالي من بين أعضال  لمدو خمس سنوات، من القالمة الحالزو عل      
تقديم مرشت، واي  %35واي حالة عدم حصول على أي قالمة على ا غلبية المطلقة يمكن للقوالم التي تحوز على 

حالة عدم توار ذله يمكن لجميا القوالم تقديم مرشت عنها، ويكون اانتخا  سريًا ويعلن رليسًا للمجلس المترشت الذي 
ذا لم يحصل أي مترشت على ا غلبية يجرى، دور ماني ويعن االزًا المترشت تحصل على ا غلبية المطلقة لا صوات، وا 

 .2المتحصل أغلبية ا صوات، واي حالة التساوي يلعن االزا المترشت ا كبر سناً 
 صالحيات المجلس الشعبي الوالئي:

دراه إن المجلس الشعبي الوالي يمارس من جهة صالحيات تقليدية تتممل أساسا اي التصويت على الميز       انيات، وا 
برام الصيقات، ومن جهة أخرى ا ن  يمارس صالحيات ذات طابا اقتصادي واجتماعي، ولكي يتمكن  أماله الواية وا 
من التدخل لتجسيد هذه الصالحيات ذات الطابا ااقتصادي وااجتماعي، يستعمل المجلس الشعبي الوالي الوسالل 

لمساهمة اي التنمية المنسجمة والمتوازنة للواية، وهذا طبقا للتشريا المعمول التالية: التشجيا لكل من مبادرو من شانها ا
، جا  قانون 09-90ب  اي مجال ترقية ااستممارات على المستوى الوطني، كما كان الحال اي قانون الواية السابق مم 

تصاصات المجلس الشعبي الوالي متوااقَا ما ا سس والمبادئ بدستور، وعلى كل، ا ن اخ 07-12الواية الجديد رقم 
 .3تشمل جميا أعمال التنمية ااقتصادية وااجتماعية والمقااية وتهيلة إقليم الواية وحماية البيلة

الم وللمجلس أن يتداول أيضاً الصحة العمومية وحماية الطيولة وا شخاا ذوي ااحتياجات لخاصة، السياحة، اإلع    
ية، اليالحة العالي والتكوين، الشبا  والرياضة والتش يل، السكن والتعمير وتهيلة إقليم الواوااتصال، التربية والتعليم 

لبلديات اوالري وال ابات، التجارو وا سعار والنقل، الهياكل القاعدية وااقتصادية، التضامن ما بين البلديات ليالدو 
دية مادي والتاريخي، حماية البيلة، التنمية ااقتصاالمحتاجة والتي يج  ترقيتها، التراث المقااي المادي وغير ال

 وااجتماعية والمقااية، ترقية المؤهالت النوعية المحلية.
اليالحة والري، توسيا وترقية اليالحة والوقاية من اآلاات الطبيعية، التشجير وحماية البيلة وال ابات، الصحة الحيوانية، 

ـــــــــاه، ويشكل المجلس الشعبي الوالي هيلة اتصال بين اإلدارو المركزية واإلدارو المياه الصالحة للشر  وتطهير الميــــــ
 تيتضيهامن قانون الواية تنا على ما يلي:" يقدم المجلس الشعبي الوالي اآلرا  التي  79المحلية ذله أن المادو 
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ما يخا شؤون الواية إلى الوزير المختا  القوانين والتن يمات، ويمكن  ان يقدم ااقتراحات وبيدي المالح ات اي كل
 { يوما.30وذله اي اجل إقصا ه مالمون  

يتميز تدخل الواية بالطابا المكمل لو يية البلدية، ذله أن العديد من أحكام قانون الواية المتعلقة باختصاصات  
تجاوز النشاط لإلطار اإلقليمي المجلس الشعبي للواية تنا على أن تدخل المجلس الشعبي الوالي يكون اي حالة 

 .1للبلديات أو لقدراتها، كما لها تتدخل تنسيقا وتشاورا ما البلديات أو دعما لها
 الوالي ) يئة تنفيذية(:

 240-99المعدل، ونا المادو ا ولى من المرسوم الرلاسي رقم  1996من دستور  10اليقرو92طبقا لنا المادو 
المتعلق بالتعيين اي الو الف المدنية والعسكرية للدولة، ينعقد ااختصاا اي تعيين  1999أكتوبر  21المؤرخ اي 

ي إلى رليس الجمهورية وبموج  مرسوم رلاسي، أما بالنسبة إلنها  مهام  اهي تتم طبقا لقاعدو توازي ا شكال، الوال
والتي تقضي بوحدو جهة التعيين وجهة إنها  المهام واق لنيس ا شكال واإلجرا ات، وعلي  الرليس الجمهورية وحده 

 .2إنها  الواو بمقتضى مرسوم رلاسي
مممال للدولة وهو يرأس الواية كمقاطعة إدارية للدولة، وتعتبر الواية اإلطار العادي والميضل وا سالي  يعد  الوالي      

{ من قانون الواية ا دارو 2ف /1لتن يم المصالت غير الممركزو للدولة، وتعد  الواية مقاطعة إدارية للدولة  نا المادو 
ا ويقيم العالقة ما اإلدارو المركزية، ويعد الوالي مو يًا ساميا للدولة   الواية تتمركز محور حوالي الوالي الذي يقوده

{ يعي ن الوالي بمرسوم رلاسي حس  1990جويلية  25المؤرخ اي   230-90من المرسوم التنييذي رقم  02المادو 
كن تعيينهم من خارم هذه من الدستور.، ويعين الوالي من بين ا منا  العاملين للوايات ورؤسا  الدوالر، ويم78المادو 

من نيس المرسوم{، معنى المو ف السامي الطابا 13من مجموع أعضا  هذه الهيلة   المادو  %05الو الف بنسبة 
السياسي، الضمانات، اامتيازات، وربما غيا  نا قانوني ين م سله الواو بما ايهم ا منا  العامون للوايات ورؤسا  

الوضعيات ال امضة، على سبيل الممال إجرا  عزل وشط  بع  الواو وا منا  الدوالر، تسب  اي  هور بع  
، تعر  من الناحية القانونية إلى انتقادات 1999والعامون ورؤسا  الدوالر اي سله الواو اي شهر أوت وشهر أكتوبر 

ت وكذله دراسة الطعون من طرف المعنيين، ونتا عن هذه ا خيرو تكوين لجنة، لدراسة مدى مشروعية هذه اانتقادا
 .3المقدمة من طرف الواو وا منا  العامون ورؤسا  الدوالر اي إطار إجرا  العزل والشط  المشار إلي  أعاله
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 -( 09المحاضــــــــــــــــــرة رقم ) -
 سلطات الوالــــــــــــــــــــــي:

مممال للواية والمنصوا عليها اي يتمتا الوالي بازدواجية اي ااختصاا، حث يحوز على سلطات  بصيت         
ن ممن قانون الواية كما يمارس سلطات باعتباره مممال للدولة والمنصوا عليها اي المواد  109إلى  02المواد من 

 من نيس القانون، ويعد قانون الواية اإلطار العام لصالحية إضااية إلى نصوا تشريعية أخرى التي 123إلى  110
جمـــــــــــاًا يمكن تصنييها اي مالث صالحيات.تمنح  صالحيات مهمة  ، وا 

 سلطات الوالي بصفته ممثال للواليــــــــــــــــــــــــــــة:
 بهذه الصية يقوم الوالي بممارسة الصالحيات التالية:

 1نشر مداوالت المجلس الشعبي الوالئي وتنفيذ ا:
  ة نشر مداوات المجلس الشعبي الوالي وتنييذها، وذله بموجمن قانون الواية، للوالي مهم 102أسندت المادو   

 إصدار قرارات والية باعتباره جهاز تنييذ.
 اإلعالم:

 الوالي بضرورو اطالع وا عالم المجلس الشعبي الوالي بوضعية ونشاط 104و 103يلزم قانون الواية اي المواد:   
ادية، كما داوات المتخذو خالل الدولة السابقة، عند ااتتاح كل دورو عالواية وذله عن طريق تقديم تقرير حول تنييذ الم

 يعمل على اطالع المجلس الشعبي الوالي سنويا على نشاط القطاعات غير الممركزو بالواية من جهة ومن جهة أخرى
 من قانون الوايةة. 109تقديم بيان سنويا حول نشاطات الواية يالمادو 

 2إعداد الميزانية:
رض  عمن قانون الواية مهمة إعداد مشروع ميزانية الواية وتنييذها بعد  106 -107يتولى الوالي طبقا للمادتين   

على المجلس الشعبي الوالي للتصويت والمصادقة علي ، واقا للشروط المنصوا عليها اي القانون باعتباره اآلمر 
 بالصرف اي الواية.

 تمثيل الوالية: 
اي البلدية، التي تممل من طرف رليس المجلس الشعبي البلدي، ا ن مهمة تمميل الواية مسندو قانونا خالاًا للوضا   

من قانون الواية، ومن مم ا ن الوالي يممل  105وليس إلى رليس المجلس الشعبي الوالي، وهو ما نصت علي  المادو 

                                                           
 ق بالو: ة.امل عل 07 -12( ما القانون 104 - 103 -102نص املادبين )  1
 امل علق بالو: ة. 07-12( ما القانون 106 -107نص املادبين )  2
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الساري الميعول، كما يممل الوالي الواية امام القضا  سوا   الواية اي جميا أعمال الحياو المدنية واإلدارية طبقا للتشريا
 1من نيس القانون.106أكان مدعي أو مدي علي  وهو ما نصت علي  المادو 

 سلطات الوالي بصفته ممثال للدولة ومندوب للحكومــــــــــــــــة:
لطات التي يتمتا بها الوالي على المستوى المحلي بوصي  مممال للواية، ا ن  يتمتا بصالحيات أكمر باإلضااة إلى الس 

على ذله وعلي  ا ن الوالي 110أهمية باعتبار مممل للدولة على مستوى الواية وميو  للحكومة، حيث تنا المادو 
 .2باعتباره مممل الدولة على إقليم الواية يجسد صورو حقيقية لعدم التركيز اإلداري ن را لسلطات المسندو إلي 

بحيث تشمل أهم هذه السلطات الموكلة للوالي بهذه الصية، يتولى الوالي بصيت  مممال للدولة يتقيد بالقوانين 
وقد أوكل المرسوم للوالي { 95/2من قانون الواية{ وهو الذي ينقد السياسات الحكومية   مادو  85والتن يمات مادو 

ما يعمل على السهر على تطبيق سياسة الدولة على مستوى الواية وتنييذ تعليمات ك  .3رقابة المديرين التنييذيين وتقييمهم
الحكومة التي يتلقاها من الوزرا .، وتنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط المصالت غير الممركزو للدولة المطلقة بمختلف 

الدولة خاصة اي دعاوى القضا  قطاعات النشاط اي الواية.، والسهر على تطبيق القوانين والتن يمات والتقاضي باسم 
 .4الكامل

ممارسة سلطات الضبط اإلداري والضبط القضالي  يتولى الوالي مسؤولية الحيا  على ا من والسكينة العامة، من خالل  
بحيث سخرت تحت تصرا  مصالت ا من ومصالت الدره الوطني المتواجدو على إقليم الواية، ولهذا ينب ي على رؤسا  

 ام العمومي على مستوى الواية، كما يمكن  تسخير وحدات ا من أعالم  بصية اورية بكل القضايا المتعلقة با من والن
ا من الوطني المتخصصة وتشكيالت الدره الوطني المتواجد على مستوى إقليم الواية اي الحاات ااستمنالية، وهو 

الذي حدد سلطات الوالي اي 1983مايو  28المؤرخ اي  373 -83من المرسوم رقم 5و 2ما نصت علي  المادتين 
ان ا من والمحاا ة على الن ام العام، والسهر على إعداد مخططات تن يم اإلسعااات اي الواية وتحيينها وتنييذها، ميد

صالحيات هامة اي إطار  44-92كما منح  المرسوم الرلاسي ، 5والسهر على حي  أرشيف الدولة والواية والبلديات
ل محل رؤسا  المجالس الشعبية البلدية اي حالة انتها  وعدم تسيير حالة الطوارئ، وهو كذله يجوز على سلطة الحلو 

 ممارسة هذه الصالحية.

                                                           
 امل علق بالو: ة. 07 -12( ما القانون 106 -105نص املادبين )  1
 امل ضما قانون الو: ة. 07-12ما قانون  110املاد   - 2
 46دخبنسة قحمد، مرجع سابق، ص  - 3
 .214محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  - 4
 امل علق بحالة ال وارئ. 44-92امل علق بالو: ة، واملرسوم الرئاس ي  07-12ما القانون  101إلى  96املواد   - 5
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 -( 10المحاضــــــــــــــــــرة رقم ) -
 الرقابة الممارسة على الوالية:

و من تتممل الرقابة الممارسة على الواية اي الرقابة الوصالية على ا عمال والرقابة الوصالية على كل من عض     
 هيلة المجلس الشعبي الوالي ككل.أعضا  المجلس الشعبي الوالي واي الرقابة الوصالية على 

 الرقابة الوصائية على األعمال:
المتعلق  07-12تتممل إجرا ات هذه الرقابة الممارسة خاصة من وزير الداخلية والمنصوا عليها اي القانون رقم 

 1 بالواية اي التالي:

 المصادقة: .أ
التصـــــديق أو المصـــــادقة صـــــورو مـــــن صـــــور الرقابـــــة الالحقـــــة علـــــى ا عمـــــال، ويكـــــون ذلـــــه متـــــى اشـــــترط المشـــــرع 
إخضــــــاع قــــــرارات الهيلــــــات الالمركزيــــــة لتزكيــــــة الســــــلطة المركزيــــــة، وذلــــــه إمــــــا بصــــــية صــــــريحة أو بصــــــية ضــــــمنية 
ــــى الســــلطة المركزيــــة أن تيصــــت  واــــق مــــا يــــنا عليــــ  القــــانون، ويكــــون التصــــديق صــــريحا متــــى اشــــترط المشــــرع عل

و لتصـــــديق الضـــــمني، اهـــــعــــن نيتهـــــا ب صـــــدار قـــــرار إداري يتضـــــمن الموااقـــــة علـــــى أعمـــــال الهيلـــــة الالمركزيـــــة، أمـــــا ا
ذلـــــه التصـــــديق الـــــذي يستشـــــف مـــــن ســـــكوت الســـــلطة المركزيـــــة والتزامهـــــا الصـــــمت إزا  العمـــــل أو القـــــرار المعـــــرو  

 عليها.
 قاعدو عامة مياده أن مداوات لمجلس 07-12من القانون رقم  1اقرو  54بالرجوع الى قانون الواية تنا المادو 

يس القانون من ن 55يوما من إيداعها بالواية لكن واي نيس الوقت ا ن المادو  21د الشعبي الوالي نااذو بقوو القانون بع
بات، تضا استمنا  على هذه القاعدو، بحيث اعتبرت أن مداوات المجلس الشعبي الوالي المتضمنة: الميزانيات، والحسا

د المصادقة عليها ا جنبية، ا تكون نياذو إا بعالتنازل عن العقار، واقتنا  أو تبادل ، اتياقيات التوأمة، الهبات والوصايا 
 من طرف الوزير المكلف بالداخلية، خالل اجل إقصا  شهران.

 اإللــــــــــــــــــــغاء:  .ب
ــــات الالمركز  ــــى أعمــــال الهيل ــــة اإلداريــــة عل ــــ  إل ــــا  التصــــرف أو إبطالــــ ، وهــــو مــــن أشــــد م ــــاهر الرقاب يــــة ويقصــــد ب

ــــى القضــــا  علــــ ــــم يكــــن، خطــــورو، حيــــث يــــؤدي إل ى التصــــرف برمتــــ  بــــقمر رجعــــي منــــذ يــــوم صــــدوره ايصــــبت وكقنــــ  ل
ا أن هــــــذا ا يعنــــــي أن تقــــــوم الســــــلطة المركزيــــــة ب ل ــــــا  التصــــــراات الصــــــحيحة وانمــــــا اقــــــط تلــــــه المشــــــوبة بعــــــدم 

 المشروعية.

                                                           
 امل علق بالو: ة. 07-12( ما القانون 55 -54نص املادبين ) 1
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 -12قم من القانون ر 2اقرو ، 57، 56، 53،54بالرجوع الى قانون الواية   نصت على هذا اإلجرا  المواد:     
على أن المداوات التي يحضرها أعضا  المجلس الشعبي الوالي المعنيون  56اعلى سبيل الممال نصت المادو 07

تكون  بقضية موضوع المداولة، إما بقسمالهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو اروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكال 
 باطلة.

 ج. الحـــــــــــــــــــلول:
ــــــى ســــــبيل  يعــــــدمن ــــــرر إا عل ــــــ  ا يتق ــــــذله ا ن ــــــة، ل ــــــد تلجــــــق إليهــــــا جهــــــة الرقاب ــــــي ق ــــــة الت ــــــواع الرقاب أهــــــم وأخطــــــر أن

مــــا لــــم يــــنا القــــانون  -ااســــتمنا ، واــــي الحــــاات المنصــــوا عليهــــا قانونــــا، إذ أنــــ  مــــن المســــالل المســــتقر عليهــــا 
ــــه ــــى خــــالف ذل ــــة  -عل ــــول محــــل الهيلــــات الالمركزي ــــرو أن جهــــة الرقابــــة ا يحــــق لهــــا الحل إا إذا امتنعــــت هــــذه ا خي

،احــــــق الحلــــــول ا يتقــــــرر إا إذا كــــــان اختصــــــاا  1عــــــن مباشــــــرو تصــــــرف أو اتخــــــاذ قــــــرار ييرضــــــ  عليهــــــا القــــــانون
الهيلــــة الالمركزيـــــة مقيـــــدا. كمـــــا يشـــــترط أن تقـــــوم جهـــــة الرقابـــــة بتنبيـــــ  الهيلـــــة الالمركزيـــــة بضـــــرورو اتخـــــاذ القـــــرار، أو 

 نون.مباشرو التصرف الذي ييرض  عليها القا
رارات يتممل هذا اإلجرا  بقيام وزير الداخلية بحلول محل المجلس الشعبي الوالي، عندما يرا  هذا ا خير اخذ الق  

 .07 -12من القانون رقم  169يلزم  بها القانون، وا سيما اي الحالة المنصوا علي  اي المادو 
 2لشعبي الوالئي:الرقابة الوصائية على كل عضو من أعضاء المجلس ا

 المتعلق بالواية اي: 07 -12تتممل هذه الرقابة والمنصوا عليها اي القانون رقم 
 التوقيف: .أ
والذي يتم بموج  مداولة لمجلس الشعبي  07-12من القانون رقم  45وهو اإلجرا  المنصوا علي  اي المادو   

 .الوالي، وبقرار من الوزير المكلف بالداخلية ولمدو غير محددو
والذي يتم بموج  مداولة  07-12من القانون رقم  44اإلجرا  المنصوا علي  اي نا المادو  وهو اإلقصاء: .ب

سب  بأو  (43للمجلس الشعبي الوالي وبقرار من الوزير المكلف بالداخلية، بسب  الت ي   كمر من مالث مرات يالمادو 
ي او المنتخ  يوجد تحت طاللة عدم القابلية لالنتخا  أو ة او عندما يمبت أن العض46إدانة جزلية نهالية يالمادو 

 ة. 44حالة تنااي يالمادو
 
 

                                                           
  ة.امل علق بالو:  07-12( ما القانون 57إلى 54نص املواد ) 1
 امل علق بالو: ة. 07-12( ما القانون 45 -44ص املادبين ) 2
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 : الرقابة الوصائية على  يئة المجلس الشعبي الوالئي ككل:ج
ــــة، بــــل تمتــــد لتشــــمل ا شــــخاا كــــذله، ذلــــه أن  ــــى رقابــــة أعمــــال الهيلــــات الالمركزي ا تقتصــــر الرقابــــة اإلداريــــة عل

ــــد يخــــاليون القــــانون ا ــــذي هــــؤا  ق ــــالي ينحراــــون عــــن الهــــدف ال ــــات النزاهــــة والتجــــرد وبالت يمــــا ارضــــ  عليــــ  مــــن واجب
ـــــا يمكـــــن للســـــلطة المركزيـــــة أن تســـــقط عضـــــوية هـــــؤا   تســـــعى إليـــــ  اإلدارو العامـــــة بتحقيـــــق أغـــــرا  شخصـــــية، وهن

،كـــــــذله، للســـــــلطة المركزيـــــــة أن تقـــــــوم بحـــــــل المجلـــــــس المنتخـــــــ  بقســـــــره، ومـــــــا ذلـــــــه لـــــــيس لهـــــــا أن تعـــــــين 1ا اـــــــراد
 ا  إذ يج  أن يتم اختيار هؤا  عن طريق انتخابهم من طرف مواطني اإلقليم.ا عض

ن م 48و 47تتممل الرقابة الوصالية على المجلس الشعبي الوالي اي تعرض  للحل وللتجديد، المن م اي المادتان   
 المتعلق بالواية. 07-12القانون رقم 

 البلدية:
تعريف البلدية، بحيث اعتبرتها  07، 06، 01،02المتعلق بالبلدية اي المواد من:  10-11حدد القانون رقم    

صية المعنوية الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة والقاعدو اإلقليمية للدولة والقاعدو اإلقليمية الالمركزية، تتمتا بالشخ
 سوم رلاسي بنا  على تقرير الوزير المكلفوااستقالل المالي، لها اسم إقليم ومقر رليسي يمكن تعديل  بموج  مر 

 بالداخلية بعد اخذ رأي الوالي ومداولة المجلس الشعبي البلدي المعني وأخطار المجلس الشعبي ألوالي.
المتضمن أعاد التن يم  1984ابراير  4المؤرخ اي  09-84ويبل  عدد بلديات الترا  الوطني حس  القانون رقم 

 عدد الحالي. وهو 1541اإلقليمي للبالد 
المتعلق بالبلدية من  2011 يونيو 22المؤرخ اي  10-11من القانون رقم  15وتتكون البلدية طبقا لنا المادو 

 هيلتان:
 هيلة مداولة متكونة من المجلس الشعبي البلدي -
 هيلة تنييذية يرأسها رليس المجلس العشبي البلدي -

 :المجلس الشعبي البلدي ) يئة مداولة(
لبلدي هو هيلة منتخبة وجهاز المداولة والجهاز ا ساسي اي البلدية. ويتممل اإلطار القانوني للمجلس الشعبي ا      

 بحيث ن م 61إلى  15المتعلق بالبلدية وا سيما اليصل ا ول من البا  الماني من المواد:10-11اي القانون رقم 
تخابات ن ام مداوات ، بينما تره مسقلة تكوينية وانتخاب  لقانون اانكييية عمل المجلس ولجان  ووضعية المنتخ  اي  

 المتعلق بن ام اانتخابات. 2012جانيي  12المؤرخ اي01-12الصادرو بموج  القانون العضوي رقم 
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 1تكوين المجلس الشعبي البلدي واختياري أعضائه:
 عضو اي البلديات التي تقل عدد سكانها13البلديات بين  يتشكل المجلس العشبي البلدي من عدد يتراوح حس  عدد   

أو ييوق  وهو ما نصت علي   200.001عضوا اي البلديات التي تساوي عدد سكان  43نسمة إلى  10.000عن 
 المتعلق بن ام اانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم: 79المادو 

ت من قوالم المنتخبين التي تقدمها ا حزا  من قبل جميا وينتخ  أعضا  المجلس الشعبي البلدي لمدو خمسة سنوا
-12من القانون العضوي رقم 01اقرو  65سكان البلدية، وبااقتراع العام المباشر والسري وهو ما نصت علي  المادو 

01. 

 -( 11المحاضــــــــــــــــــرة رقم )
 2سير أعمال المجلس الشعبي البلدي:

يجري المجلس الشعبي البلدي أعمال  من خالل عقد دورو عادية كل شهرين، أي بمعدل ستة دورات اي السنة، وتحدد 
 ، كما يمكن  عقد دوارات غير عادية كلماة10-11من القانون رقم  16مدو كل دورو بخمسة أيام كحد أقصى يالمادو 

تبطة أعضا ه بطل  من الوالي، أما اي الحاات ااستمنالية المر ( 2/3اقتضى شؤون البلدية بطل  من رليس  أو ملمي ي
-11من القانون رقم 18و 17بالخطر الوشيه أو الكوارث الكبرى، ايجتما المجلس العشبي بقوو القانون يالمادتين 

 ة.10
و  يعقد المجلس الشعبي البلدي دورت  بمقر البلدية، بعد استدعا  أعضا ه من طرف رليس  بموج  استدعا  مكت       

 مراق بجدول أعمال هذه الدورو، بمقر سكناهم اي  رف عشرو أيام كاملة من قبل موعد ااجتماع، باستمنا  الحاات
 ة.10-11من القانون رقم  21ـــــــــــــــــدو إلى يوم واحد يالمادو ــوز ايها تخيي  هذه المـــــــــــــــــــــــــااستعجالية التي يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د وقد أوج  القانون توار نصا  ا غلبية المطلقة  عضا  حتى يصبت ااجتماع صحيت، ولتيادي حاات اانسدا      
ام متتاليين بينهما اارق خمسة أي ناستدعالييان عدد الحاضرين بعد توجي  المصالت العامة، تصت ااجتماعات مهما ك

 ة10-11من القانون رقم  23كاملة على ا قل يالمادو 
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تعلق تكون جلسات المجلس العشبي البلدي علنية من حيث المبدأ، إا ان  يمكن  التداول اي جلسة سرية، عندما ي      
ام كالكوارث لمنتخبين أو عندما يتعلق ا مر بدراسة المسالل المرتبطة بالحيا  على الن ا مر بدراسة الحاات التقديبية ل
 ة.10-11من القانون رقم  26الطبيعية او التكنولوجية يالمادو 

تجري مداوات المجلس الشعبي البلدي وتحرر بالل ة العربية وتسجيل حس  ترتيبها الزمني اي سجل خاا        
المحكمة المختصة إقليميا وتكون المداوات مقبولة بموااقة ا غلبية البسيطة  عضال  الحاضرين  مؤشر علي  من رليس

-11من القانون رقم 54أو الممملين عند التصويت واي حالة تساوي ا صوات يعتبر صوت الرليس مرجحا يالمادو 
 1ة.10

 2تشكيلة المجلس العشبي البلدي:
ي البلدي أن يحدث لجان دالمة بموج  مداولة مصادق عليها بقغلبية المجلس الشعبي البلديمكن لمجلس الشعبي       

 ة حيث تعمل هذه اللجان الدالمة على معالجة مختلف10-11من القانون رقم 32بنا  على اقتراح من رليس  يالمادو 
 المسالل التي تهم البلدية وا سيما المتعلقة بالمجاات التالية:

 مالية وااستممارااقتصاد وال -
 الصحة والن ااة وحماية البيلة -
 تهيلة اإلقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية والري واليالحة والصيد البحري. -
 الشؤون ااجتماعية والمقااية والرياضية والشبا  -

ن م 31ان البلدية يالمادو يبل  عدد هذه اللجان الدالمة مبدليا ما بين مالمة لجان إلى ستة لجان وهذا حس  سك     
 ة.10-11القانون رقم 

كما يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يحدث لجان خاصة لمعالجة موضوع محدد يدخل اي مجال اختصاص ،      
-11من القانون رقم  32وهذا بنا  على اقتراح من رليس المدلس الشعبي البلدي مصادق علي  بقغلبية أعضال  يالمادو 

 ة10
 3اختصاصات المجلس الشعبي البلدي:

يتولى المجلس الشعبي البلدي نوعين من الصالحيات، صالحيات تقليدية وكذله صالحيات ذات طابا اقتصادي        
 واجتماعي ومقااي.
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 الصالحيات التقليدية: .أ
 المتعلق بالبلدية: 10-11وتشمل الصالحيات المنصوا عليها اي القانون رقم 

 ة180لبلدية والمصادق عليها يالمادو مناقشة ميزانية ا -
اسهر تحت مسؤولية رليس المجلس الشعبي البلدي على مسه وتعيين سجل ا ماله العارية وسجل جز  ا ماله  -

 ة162المنقولة يالمادو 
مادو الاتخاذ وبصية دورية التدابير الالزمة من أجل تممين ا ماله البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكمر مردودية ي -

 ة163
 ة194المصادقة على محضر المناقصة والصيقة العمومية يالمادو  -
 الصالحيات ذات الطابا ااقتصادي وااجتماعي والمقااي: . 

 المتعلق بالبلدية وتشمل المجاات التالية: 10-11وهي الصالحيات المنصوا عليها اي القانون رقم 
 1في مجال التهيئة والتنمية: .أ

 نشطة التي يمارسها المجلس الشعبي البلدي ف مجال التنمية والتهيلة اي:وتتممل أهم ا       
 (108المشاركة اي إجرا  عمليات تهيلة اإلقليم والتنمية المستدامة وتنييذها يالمادو  -
ادو السعر على حماية ا راضي اليالحية والمساحات الضاري اي إقليم البلدية وخاصة عند إقامة المشاريا عليها يالم -

 ة110
 ة111اتخاذ جميا التدابير التي من شانها تحييز تنمية النشاطات ااقتصادية وتشجيا ااستممار والترقية يالمادو  -
 ة.112المساهمة اي حماية التربة والمواد المالية والسهر على ااست الل ا اضل لهما يالمادو  -
 في مجال التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز: .ب

 هذه الصالحيات ايما يلي:يمكن استخالا أهم 
ط التقكيد من احترام تخصيصات ا راضي وقواعد استعمالها، والسهر على المراقبة الدالمة لمطابقة البنا ات للشرو  -

 المحددو اي القوانين والتن يمات والسهر على احترام ا حكام اي مجال مكااحة السكنات الهشة غير القانونية.
 كنية ماله العقارية المقااية والحماية والحيا  على اانسجام الهندسي للتجمعات السالسهر على المحاا ة وحماية ا -
 المحاا ة على ا ماله العقارية التابعة لاماله العمومية للبلدية والدولة -
  المساهمة اي ترقية براما السكن من خالل تشجيا الجمعيات الهاداة إلى حماية وصيانة وترمين المباني أو ا حيا -
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 لسهر على تسمية كااة المجموعات العقارية السكنية والطرقات المتواجدو ب قليم البلدية بقسما  المجاهدين والشهدا .ا -
 المساهمة إلى جان  الدولة اي إحيا  ا عياد الوطنية -

 ج. في مجال التربية والحماية االجتماعية:
مقاييس والمتطلبات الوطنية وواقا للخريطة المدرسة وانجاز تقدم البلدية بانجاز مؤسسات التعليم اابتدالي طبقا لل      

 وبنا  المطاعم المدرسية والسهر على ضمان تواير النقل المدرسي اي المناطق النالية والمعزولة والتقكد من ذله.
 د. في مجال الرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة:

ية الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضية والشبا  والمقااة والتسلية وتقديم المساهمة اي انجاز الهياكل القاعدية البلد -
 مساعدات لهذه ا خيرو.

المساهمة اي تطوير الهياكل ا ساسية الجوارية والموجهة لنشاطات التسلية ونشر الين والقرا و العمومية والتنشيط  -
 المقااي والحيا  عليها وصيانتها

اسة من خالل الشهر على تطبيق القوانين وا ن مة الرامية إلى تقدم الساحة واتخاذ كل التدابير المساهمة اي التنمية السي
 الرامية إلى توسيا القدرات السياحية للبلدية وتشجيا المتعاملين المعنيين باست اللها.

 في المجال االجتماعي: - ــ 
 تشجيا عمليات التمهين واستحداث مناص  ش ل -
 حرومة والمعوزوالتكيل باليلات الم -
 بنا  وصيانة المدارس القرتنية والمساجد المتواجدو على إقليم البلدية والمحاا ة عليها -
 مساعدو اليلات ااجتماعية المحرومة وا سيما منها ذوي ااحتياجات الخاصة -

 في مجال النظافة وحفز الصحة وطرقات البلدية: -و
متعلقة بحي  الصحة والن ااة العمومية وا سيما اي مجاات توزيا المياه السهر على احترام القوانين المعمول بها وال -

 الصالحة للشر .
 صرف المياه المستعملة ومعالجتها -
 جما النيايات الصلبة ونقلها ومعالجتها -
 مكااحة نواقل ا مرا  المتنقلة -
 الحيا  على صحة ا غذية وا ماكن والمؤسسات المستقبلية للجمهور -
شارات المرور.تواير المرااق  -  العمومية وتن يمها خاصة اي مجال الطرقات وذله بصيانتها وتجهيزها باإلنارو العمومية وا 
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 -( 12المحاضــــــــــــــــــرة رقم ) -
 الهيئة التنفيذية:

 ااجهزو المساعدو ل . تتممل اي رليس المجلس الشعبي البلدي
 1أواًل: تشكيلة الهيئة التنفيذية للبلدية:

ل هيلة جماعية منتخبة لمدو خمسة سنوات تممل البلدية وتشرف على تسييرها، يتشكالجهاز التنييذي البلدي هو      
ذا من رليس المجلس الشعبي البلدي يرليس البلديةة وعدو نوا  للرليس يتراوح عددهم من نالبين إلى أربعة نوا ، وه

 حس  عدد المنتخبين لكل مجلس.
من القالمة  10-11من القانون رقم  65أحكام المادو  ينتخ  رليس المجلس الشعبي البلدي حس  ما جا  اي     

صت يوما الموالية إلعالن نتالا اانتخابات وهو ما ن 15التي اازت با غلبية أصوات الناخبين، اي مدو ا تتجاوز 
 االمتعلق بن ام اانتخابات، واي حالة تساوي ا صوات يعلن رليس 01-12من القانون العضوي رقم  80علي  المادو 

 .10-11من القانون رقم  02اقرو  65المرشحة  ص ر سنا وهذا ما تنا علي  المادو 
اق و بعد اإلعالن عن الرليس المجلس الشعبي البلدي يقوم بدوره باختيار نالبنا أو عدو نوا  لمساعدو مهام ،       

 15بين الذين اختارهم خالل اجل عدد أعضا  المجلس الشعبي البلدي، وبعد اختياره للنوا  يقوم بعر  قالمة للمنتخ
ا ميوما من تنصيب  على المجلس العشبي البلدي لمصادقة على تعيينهم، بحيث يتم انتخابهم با غلبية المطلقة وهذا 

 .10-11من قانون رقم  70تنا علي  المادو 
عبي ة المقررو للمجلس الشيعين رليس المجلس الشعبي البلدي ونواب  لمدو خمسة سنوات واي نيس المدو اانتخابي     

 البلدي.
 2صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي:

انونية المتعلق بالبلدية، بازدواجية اي الصية الق 10-11يتمتا رليس المجلس العشبي البلدي واقا للقانون رقم       
ترا   للبلدية يقوم بتمميل الدولة عبروالو الف والمهام التي يمارسها، اهو إلى جان  كون  المممل الطبيعي والشرعي 

 بلديت ، ومن هنا ا ن ل  اختصاصات يمارسها باعتباره مممال للدولة.
 صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للدولة: .أ

 حيث شملت الصالحيات التالية: 83إلى  77وهذه الصالحيات قد حدها قانون البلدية صراحة اي مواد من      
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 ة.80مداوات المجلس الشعبي البلدي يالمادو تنييذ  -
، 77تان تمميل البلدية اي جميا المراسيم التشريعية والت اهرات الرسمية واي كل اعمل الحياو المدية واإلدارية يالماد -

 ة78
 اص اإلشراف على رلاسة المجلس الشعبي البلدي والقيان باستدعا  المجلس ااجتماع وعر  المسالل الداخلة اي اختص -

عداد جدول ا عمال واإلعالن عن كل المداوات يالمادو   ة.81للتصرف بشقنها وا 
نها مالقيام باسم البلدية وتحت مراقبة المجلس، ويجما ا عمال الخاصة بالمحاا ة على ا موال والحقوق التي تتكون  -

برام عقود، اقتنا  ا م دارتها، من تقاضي باسمهما ولحسابها وا  الوصايا و اله وعقود بيعها وقبول الهبات مروو البلدية وا 
ن يمات والصيقات أو اإليجارات، تو يف عمال البلدية وتعيينهم وتسييرهم واقا للشروط المنصوا عليها اي القوانين والت

 ة.82المعمول بها يالمادو
 ة.83السهر على ووضا المصالت والمؤسسات العمومية البلدية وحسن سيرها يالمادو  -
 1ئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للدولة:صالحيات ر  .ب

ي ايتمتا رليس المجلس الشعبي البلدي بصيت  مممال للدولة بمجموعة المهام نا عليها صراحة قانون البلدية        
 يمكن إيجازها ايما يلي: 95إلى  85مواده من 

والن ااة  قليم البلدية والسهر على الن ام والسكينةالقيام تحت إشراف الوالي بتبلي  وتنييذ القوانين والتن يمات على إ -
 ة.88العمومية وتنييذ التدابير ااحتياطية والوقاية وتدخل اي مجال اإلسعاف يالمادو 

ري الميعول ممارسة صية ضابط الحالة المدنية وبهذه الصية يقوم بجميا العقود المتعلق بالحالة المدنية طبقا للتشريا السا -
إلى  ة كما يمكن  وتحت مسؤوليت  أن ييو  مهام الحالة المدنية86ال  العام المختا إقليميا يالمادو وتحت رقابة الن

لى كل مو ف بلدي يختارهم من بين مو يي البلدية، وذله لتلقي واستقبال التصريح ات المندوبين البلديين الخاصين وا 
ل نسخة جالت الحالة المدنية والتصديق بالمطابقة على كبالوادو والزوام والوايات وتسجيل كل العقود وا حكام اي الس

 ة.87وميقة بتقديم النسخة ا صلية منها يالمادو 
 ممارسة صية ضابط الشرطة القضالية وبهذه الصية يتولى تنييذ والقيام بجميا اإلجرا ات المنصوا عليها اي قانون -

شراف النيابة العامة حاضر ول  اي ذله تتبا المجرمين والب  عليهم وتحرير م اإلجرا ات الجزلية، تحت سلطة الوالي وا 
تالاها وتقديمها لوكيل الجمهورية، وغيره ا من المهام بذله والعمل على الحيا  على معالم الجريمة وا دلة قبل اختيالها وا 

 ة.92المنصوا عليها اي القانون اإلجرا ات الجزالية يالمادو 
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يسهر على حسن الن ام وا من العموميين، بحيث يجوز للرليس اي ممل هذه  ممارسة سلطة الضبط اإلداري وبالتالي -
 ة.1رواق 93الحاات وخاصة المتعلقة با من العام والن ااة والتعمير على ااعتماد على سلط الشرطة البلدية يالمادو 

الشوارع و هر على ن ااة العمارات تن يم الطرقات وحماية التراث التاريخي والمقااي ورموز مورو التحرير الوطني وكذا الس -
 واتخاذ جميا التدابير الضرورية لمكااحة ا مرا  المعدية ومنا تشرد الحيوانات المؤذية.

 اليرع المالث: الرقابة اإلدارية الممارسة على أجهزو المجلس الشعبي البلدي وعلى الجهاز التنييذي:
لى بي البلدي وعابة اإلدارية تمارس على أجهزو المجلس الشعالمتعلق بالبلدية ا ن الرق 10-11اي  ل القانون رقم 

 الجهاز التنييذي.
 أواًل: الرقابة اإلدارية على المجلس الشعبي البلدي:

و أتمارس الرقابة الوصالية على المجلس الشعبي البلدي سوا  على الهيلة كهيلة أو على أعضا  هذه الهيلة،        
 على أعمال هذه الهيلة.

 1ة الوصائية على أعضاء المجلس الشعبي البلدي ككل:الرقاب .أ
ن من قانو  46وتتعلق بحل المجلس الشعبي البلدي اي حالة ارتكاب  إحدى الحاات المنصوا عليها اي المادو        

اي  ليالبلدية، بحيث يتم حل  وتجديده بموج  مرسوم رلاسي بنا على تقرير الوزير المكلف بالداخلية، ويتعين على الوا
ى هذه الحالة وخالل عشرو أيام التي تلي حل المجلس، تعين متصرف ومساعدين توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية إل

 حين تنصي  مجلس شعبي بلدي جديد.
 2الرقابة الوصائية على أعضاء المجلس الشعبي البلدي بما فيهم الرئيس: .ب

ن م 45، 44، 43المجلس الشعبي البلدي والمحددو اي المواد:وتتعلق بالرقابة التي يمارسها الوالي على أعضا       
 المتعلق بالبلدية. 10-11القانون رقم 

ل التي تتعلق بتوقيف كل نال  بلدي منتخ  تعر  لمتابعة قضالية، بسب  جناية أو جنحة لها الصلة بالما 43المادو 
 ية.ن  من ااستمرار اي ممارسة عهدت  اانتخابالعام، أو ا سبا  مخلة بالشرف، أو كان محل تدابير قضالية ا تمك

  التي تتعلق باإلقصا  النهالي لكل عضو منتخ  من المجلس الشعبي البلدي كان محل إدانة نهالية  سبا 44المادو 
 السالية الذكر.

 نة.التي تتعلق ب قالة كل عضو ت ي  بدون عذر مقبول  كمر من مالث دورات عادية خالل نيس الس 45المادو 
 ج. الرقابة الوضائية على أعمال المجلس الشعبي البلدي: وتم ممارستها حسب التقنيات التالية:
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 التصديق -1
ــــس الشــــعبي البلــــدي تعتبــــر نااــــذو بحكــــم القــــانون بعــــد  يمــــا مــــن  21مبــــدليا اــــ ن المــــداوات المتخــــذو مــــن طــــرف المجل

المتعلـــــق بالبلديـــــة، إا  10-11نون رقــــم مـــــن القـــــا56إيــــداعها لـــــدى الســــلطة الوصـــــية وهـــــو مــــا نصـــــت عليـــــ  المــــادو 
أن هنــــاه اســــتمنا ات علــــى هــــذه القاعــــدو، بحيــــث يوجــــد بعــــ  المــــداوات التــــي يلــــزم ايهــــا القــــانون البلــــدي الســــالف 
الـــــذكر، المصـــــادقة المســـــبقة والصـــــريحة مـــــن طـــــرف الـــــوالي قبـــــل تنييـــــذها، وهـــــي المـــــداوات المنصـــــوا عليهـــــا اـــــي 

ة بالميزانيــــــات والحســــــابات، قبــــــول الهبــــــات والوصــــــايا ا جنبيــــــة، اتياقيــــــات والمتضــــــمنة مــــــداوات الخاصــــــ 57المــــــادو 
 . 1 التوأمة، التنازل عن ا ماله العقارية البلدية.

 اإللــــــــــــغاء: -2
ويتممل اي قيام الوالي بتقرير إل ا  المداوات الالمشروعة للمجلس الشعبي البلدي الصادرو خرقا للدستور والقوانين      
ن يمات، أو المداوات التي تتناول موضعا خارجا عن اختصاا، أو عندما تكون غير محررو بالل ة العربية، اهنا والت

 2المتعلق بالبلدية. 10-11من القانون رقم  59تعتبر المداوات باطلة بقوو القانون وهو ما تنا علي  المادو 
لدااع اتجاه اإلل ا  أو را  المصادقة التي تصدره السلطة وتجدر اإلشارو أن البلدية ليست مجردو من كل وسالل ا     

من قانون البلدية، أن يراا  61الوصالية، بحيث يجوز لرليس المجلس الشعبي البلدي وحس  ما تسمت ب  أحكام المادو 
ضي ببطالن ت لما إداريا، أو يراا دعوى قضالية أمام المحكمة اإلدارية المختصة، ضد القرار الصادر عن الوالي والقا

 3المداولة، أو المعلن عن إبطالها أو را  المصادقة عليها.
 الحلول:  -3

قــــانون البلديــــة كـــــرس اكــــرو إمكانيـــــة حلــــول الــــوالي باعتبـــــاره ممــــمال للســـــلطة المركزيــــة علــــى المســـــتوى المحلــــي محـــــل 
ـــــدي ـــــس الشـــــعبي البل ـــــاع االســـــلطات الوصـــــالية تســـــتطيا أن تحـــــل محـــــل الســـــلطات البلديـــــة، ع .4رلـــــيس المجل ـــــد امتن ن

 100المتعلـــــق بالبلديـــــة اـــــي المـــــواد مـــــن  10-11هـــــذه ا خيـــــرو عـــــن بواجباتهـــــا وهـــــو مـــــا نـــــا عليـــــ  القـــــانون رقـــــم 
 .102إلى 

ومن بين الحاات التي أجاز قانون البلدية للسلطة الوصية أن تحل ايها محل السلطات البلدية، ما جا  ممال اي       
باتخاذ جميا اإلجرا ات المتعلقة بالحيا  البلدية وا سيما منها يتعلق بتن يم  التي تتعلق بحلول الواليو100نا المادو 
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التي تعلق بحلول الوالي  183العمليات اانتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنية، كذله ما جا  اي أحكام المادو 
 1ب ر  تسجيل نيقة إجبارية اي ميزانية البلدية قد را  المجلس تسجيلها.

 : الرقابة على الجهاز التنفيذي للبلدية:ثانياً 
ــــة، بــــل تمتــــد لتشــــمل ا شــــخاا كــــذله، ذلــــه أن  ــــى رقابــــة أعمــــال الهيلــــات الالمركزي ا تقتصــــر الرقابــــة اإلداريــــة عل
ــــذي  ــــالي ينحراــــون عــــن الهــــدف ال ــــات النزاهــــة والتجــــرد وبالت ــــد يخــــاليون القــــانون ايمــــا ارضــــ  عليــــ  مــــن واجب هــــؤا  ق

ـــــا يمكـــــن للســـــلطة المركزيـــــة أن تســـــقط عضـــــوية هـــــؤا  تســـــعى إليـــــ  اإلدارو العامـــــ ة بتحقيـــــق أغـــــرا  شخصـــــية، وهن
ا اـــــــراد. كـــــــذله، للســـــــلطة المركزيـــــــة أن تقـــــــوم بحـــــــل المجلـــــــس المنتخـــــــ  بقســـــــره، ومـــــــا ذلـــــــه لـــــــيس لهـــــــا أن تعـــــــين 

ــــار هــــؤا  عــــن طريــــق انتخــــابهم مــــن طــــرف مــــواطني  ــــيم حيــــثا عضــــا  إذ يجــــ  أن يــــتم اختي يخضــــا رلــــيس  اإلقل
ـــــس الشـــــع ـــــة بحســـــ  الصـــــية التـــــي يمارســـــها بهـــــا هـــــذا العمـــــل، اهـــــو المجل ـــــوعين مـــــن الرقاب ـــــ  لن ـــــي عمل ـــــدي ا بي البل

يخضـــــــا الرقابـــــــة الوصـــــــالية باعتبـــــــاره عضـــــــو مـــــــن أعضـــــــا  المجلـــــــس العشـــــــبي البلـــــــدي وممارســـــــت  اختصاصـــــــات  
كمممــــــل للبلديــــــة ومنيــــــذ لمــــــداوات، واــــــي هــــــذا اإلطــــــار يخضــــــا لــــــنيس مــــــا يخضــــــا لــــــ  أعضــــــا  المجلــــــس الشــــــعبي 

ـــــدي ـــــة وصـــــالية ضـــــمنت  أحكـــــام المـــــواد:  البل ـــــة،  47، 46، 45، 44اآلخـــــرين مـــــن رقاب ـــــق بالبلدي ـــــانون المتعل مـــــن الق
مــــــن نيــــــس القـــــانون، وتممــــــل هــــــذه  91، 88، 87، 86وهـــــو يخضــــــا إلـــــى الدولــــــة حســــــ  مـــــا تشــــــير إليــــــ  المـــــواد: 

ار أحكــــام المــــادو الرقابــــة اــــي قيــــام رلــــيس مجلــــس الشــــعبي البلــــدي بقخطــــار الــــوالي بــــالقرارات التــــي يتخــــذها اــــي إطــــ
 2من قانون البلدية. 98

                                                           
 المتعلق بالبلدية. 10-11( من قانون 183المادة ) 1

 
 المتعلق بالبلدية. 10-11( من قانون 98إلى  86أحكام المواد )  2
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 المراجا المعتمدوقالمة 
 اوال النصوص القانونية

 الدستور-1
، يتعلق  1996ديسمبر  7، مؤرخ اي 438-96الصادر بموج  مرسوم رلاسي رقم  1996الدستور الجزالري لسنة  -

ديسمبر  8ة بتاريخ 76، الجريدو الرسمية عدد ي1996نوامبر  28  بنشر نا تعديل الدستور الموااق علي  اي استيتا
أاريل ،  14ة بتاريخ 25، الجريدو الرسمية عدد ي2002أاريل  10مؤرخ اي  03-02معدل ومتمم بقانون رقم  1996

، 2008نوامبر  16ة بتاريخ 63، الجريدو الرسمية عدد ي 2008نوامبر  15مؤرخ اي  19-08معدل ومتمم بقانون رقم 
، الجريدو 2016مارس  06الموااق لـــــــ  1437جمادي ا ولى عام  26المؤرخ اي  01-16المعد ل والمتمم بقانون 

 .53السنة  14الرسمية العدد 
 القوانين العضوية-2
 الدولة وتن يم  مجلس باختصاصات المتعلق، 1998 مايو 30 اي المؤرخ، 01—98 رقم العضوي القانون .1
 .2011 يوليو 26 مؤرخ اي ،13—11 رقم العضوي بالقانون لمتمموا المعدلو مل وع
 .اإلدارية بالمحاكم المتعلق، 1998سنة  مايو 30 اي المؤرخ، 02—98 رقم القانون .2
  وتن يمها التنازع محكمة باختصاصات يتعلق، 1998 سنة يونيو 3 اي المؤرخ 03—98 رقم العضوي القانون .3
، يتعلق بن ام 2012يناير سنة  12الموااق  1433صير عام  18ي مؤرخ ا 01 - 12القانون العضوي رقم  .4

 اانتخابات
 االوامر-3
 08 العدد الرسمية الجريدو البلدي، القانون يتضمن ،1967 يناير 18 اي المؤ رخ 67 – 67 رقم ا مر .1

 .1967 يناير 18 بتاريخ الصادرو
، 1975لسنة  78المدني، جرم. م. رقم المتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ اي  58-75ا مر رقم  .2

 المعدل والمتمم.
الجريدو  العمومية، للو يية ا ساسي القانون يتضمن 2006سنة يوليو 15اي  مؤرخ 03-06رقم  ا مر .3

 .2006يوليو 16بتاريخ 56عدد  الرسمية
 القوانين -4
 بالواية. المتعلق 1990 أاريل 7 اي المؤرخ 90-09 رقم القانون .1
 يتعلق بالوقاية من اليساد ومكااحت . 01-06 القانون رقم .2
 المتعلق بالمنازعات اي مجال الضمان ااجتماعي. 2008 /23/02المؤرخ اي  08-08القانون رقم  .3
 ، المتضمن قانون اإلجرا ات المدنية واإلدارية.2008اييري  25المؤرخ اي  19-08القانون رقم  .4
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 .لمتعلق بالبلديةا2011سنةيونيو 22، مؤرخ اي 10-11رقم  القانون .5
 .المتعلق بالواية.2012يونيو سنة  22، مؤرخ اي 07-12القانون رقم  .6
 المراسيم الرئاسية -5

 ميدان النزاعات اي القاضي محاكم اختصاا نقل يتضمن، 1963جويلية  22 اي مؤرخ، 261—63 رقم المرسوم .1
 .1963جويلية 26 بتاريخة، 15ي عدد الجريدو الرسمية، ااختصاا محاكم إلى والوايات

ــــــم ال .2 ــــــدان اامــــــن والمحاا ــــــة  1996مــــــاي  09مــــــؤرخ اــــــي  96-626مرســــــوم رق ــــــي مي ــــــوالي ا ــــــق بســــــلطات ال المتعل
 على الن ام العام،

والمتعلق بالتعي ين اي الو الف المدنية، العســـــكرية اي  1999أكتوبر  27المؤرخ اي 240-99المرســـــوم الرلاســـــي رقم 
 الدولة.

 ثانيا الكتب
 .2003، 02لقضا  اإلداري، منشقو المعارف، اإلسكندرية، مصر، الطبعة إبراهيم شيحا، ا .1
 .2005أحمد محيو، محاضرات اي المؤسسات اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزالر، .2
 ،  2010،الجزالر، والتوزيا للنشر جسور"، والتطبيق الن رية بين الجزالر اي اإلداري التن يم، عمار بوضياف .3
 .2016القانون اإلداري، دار النهضة العربية القاهرو، مصر،مروت بدوي،  .4
 1986سليمان محمد الطماوي، الوجيز اي القانون اإلداري يدراسة مقارنةة، دار اليكر العربي، مصر  .5
ــــــة،  .6 ــــــة، دراســــــة مقارن ــــــي تن ــــــيم نشــــــاط الســــــلطات ااداري ــــــادئ العامــــــة ا طعيمــــــة الجــــــرف، القــــــانون ااداري والمب

 .1999القاهرو، دار النهضة العربية، 
بيروت  ،والنشر للطباعة الجامعية الدار، اللبناني الدولة شورى ومجلس اإلداري القضا  هللا،عبد  بسيوني ال ني عبد .7

1999. 
 عبد ال ني بسيوني، أسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقات  اي لبنان، المجلد ا ول، دار الجامعية. .8
 .2014النشاط ااداري، دار المقااة للنشر، عمان-ري التن يم ااداريعصام علي الدبس، ماهية القانون اادا .9

ــــــاني، النشــــــاط اإلداري، وســــــالل اإلدارو، أعمــــــال  .10 ــــــانون اإلداري، الجــــــز  الم ــــــدين، مــــــدخل الق عــــــال  عيشــــــي ال
 .2010اإلدارو، دار الهدى، عين مليلة، الجزالر 

.  
 2007توزيا، الجزالر،عمار بوضياف، الوجيز اي القانون ااداري، جسور للنشر وال .11
عمـــــــار عوابـــــــدي، الن ريـــــــة العامــــــــة للمنازعـــــــات اإلداريـــــــة، الجــــــــز  ا ول، ديـــــــوان المطبوعـــــــات الجامعيــــــــة،  .12

 .1995الجزالر، 
 .2000، القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزالر عمار عوابدي .13
 .2013لر،اريجة حسين، شرح القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا .14
 .2000، سنة 07ماجد الحلو، القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، طبعة  .15
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 .2013مازن ليلو راضي، الوسيط اي القانون ااداري، المؤسسة الحديمة، لبنان، .16
 ..2013محمد الص ير بعلي:" القانون اإلداري"، دار العلوم للنشر والتوزيا، عنابة، الجزالر، .17
، دار العلوم للنشـــــــــــر والتوزيا، عناية، -التن يم والنشـــــــــــاط اإلداري –محمد الصـــــــــــ ير بعلي، القانون اإلداري  .18

 .2013الجزالر، 
 2005محمد الص ير بعلي، القرارات اإلدارية، دار العلوم للمقااة والنشر، الجزالر،  .19
 .2011مان، ا ردن، محمد جمال الذنيبات، الوجيز اي القانون اإلداري، دار المقااة للنشر، ع .20
محمــــــد راعــــــت عبــــــد الوهــــــا ، مبــــــادئ وأحكــــــام القــــــانون اإلداري، منشــــــورات الحلبــــــي الحقوقيــــــة، بيــــــروت، لبنــــــان،   

2005 
 .2014مولود ديدان، القانون اإلداري، دار بلقيس الجزالر للنشر،  .21
 2010، 04، طبعة ناصر لباد، الوجيز اي القانون اإلداري، دار المجدد للنشر والتوزيا، سطيف، الجزالر .22
 .2000، 01نواف كنعان، القانون اإلداري، الكتا  ا ول، دار المقااة والعلوم للنشر، عمان، ا ردن، الطبعة  .23

 ثالثا: المطبوعات الجامعية 
2015كلية الحقوق، جامعة الجزالر،دخينيسة أحمد، ملخا محاضرات اي القانون اإلداري، 
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