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 اهدي هذا العمل إلى:

من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات أمي 
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 واختي الغالية األعزاء إلى إخوتي



 

 شكر وعرفان:
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 بن األخضر محمد

 والنصيحة والمساعدة الذي مدى لي يد العون 

سياسية والعلوم البالشكر إلى اللجنة المناقشة وكل أساتذة كلية الحقوق أن أتقدم  كما يتسنى لي 

 بجامعة زيان عاشور

 

 أعمر زينب

 

 



   قائمة المختصرات :
 

 أوال : باللغة العربية

 صفحة  ص:

 من صفحة الى صفحة ص ص:

 دون ذكر الطبعة  ط: .ذ. د

 دون سنة النشر  ن : س. د.

 الرسميةجريدة  ج ر:

 عدد ع :

 ديوان المطبوعات الجامعية  د م ج:

 الطبعة ط:

 معدل ومتمم م و م :

 

 ثانيا: باللغة الفرنسية

 

P: page  

T:TOM 

 

 

 



 

 

 

 
ةمقدم



 مقدمة 

 

 أ

 

 إلعععععععععععى سععععععععععععيها خععععععععععع ل معععععععععععن رعيتهعععععععععععا  رغبعععععععععععات اشعععععععععععبا  إلعععععععععععى دومعععععععععععا الدولعععععععععععة تسععععععععععععى
 افعععععععععع المر  إنشععععععععععاء خعععععععععع ل مععععععععععن وخاصععععععععععة الضععععععععععرورية االجتماعيععععععععععة الحيععععععععععاة متطلبععععععععععات تععععععععععوفير
 . األفراد وخدمة المجتمع مصلحة عن تعبر التي العامة

 بصععععععععععععفة والدولععععععععععععة اإلداري  القععععععععععععانون  محععععععععععععور و بععععععععععععالمواطنين مباشععععععععععععرة ع قععععععععععععة للمرفعععععععععععع 
 امتلكعععععععععععوا االقتطعععععععععععا  رجعععععععععععال أن إذ الوسععععععععععطى  العصعععععععععععور إلعععععععععععى نشععععععععععأته تععععععععععععود العععععععععععذي عامععععععععععة 

  المرافععععععععععع بعععععععععععع  النظعععععععععععام هعععععععععععذا اوجعععععععععععد وقعععععععععععد الزراعيعععععععععععة الثعععععععععععروة علعععععععععععى وهيمنعععععععععععوا األراضعععععععععععي
 .اليومية حياتهم في الف حون  إليها يحتاج التي البسيطة العمومية

 المسععععععععععععتمدة الفقهيععععععععععععة األسعععععععععععع  وبععععععععععععع  لألعععععععععععععرا  المرافعععععععععععع  هععععععععععععذه خضعععععععععععععت كمععععععععععععا 
 فكعععععععععععرة تعععععععععععرجي  األسععععععععععع  هعععععععععععذه بعععععععععععين ومعععععععععععن والكنسعععععععععععي  الرومعععععععععععاني القعععععععععععانونين أعمعععععععععععال معععععععععععن

 تكععععععععععر  الفرنسععععععععععية الثععععععععععورة بعععععععععععد انععععععععععه إلععععععععععى الخاصععععععععععة  المصععععععععععلحة علععععععععععى العامععععععععععة المصععععععععععلحة
 العععععععععععام  المرفعععععععععع  لفكععععععععععرة لتقليععععععععععديا مفهععععععععععوم تبلععععععععععور معععععععععععه وتكععععععععععر  الحارسععععععععععة  الدولععععععععععة مفهععععععععععوم
 .تطبيقه ومعيار العام القانون  أسا  هو العام المرف  فأصب 

  1" ب نكعععععععععو" قعععععععععرار أشعععععععععهرها القضعععععععععا ية القعععععععععرارات معععععععععن العديعععععععععد ذلععععععععع  علعععععععععى أكعععععععععد وقعععععععععد
 رأسعععععععععهم علعععععععععى مالععععععععععا المرفععععععععع  مدرسعععععععععة  أسسعععععععععوا العععععععععذين الفقهعععععععععاء معععععععععن مجموععععععععععة تبنعععععععععاه العععععععععذي
 معيعععععععار ه واعتبعععععععار  إنشعععععععا ه  فعععععععي الفضعععععععل لعععععععه كعععععععان العععععععذي Lean Duguit ديجعععععععي ليعععععععون 
 . اإلداري  القضاء اختصاص تحديد في

                                                           
 الدولععععة تملكععععه للتبعععع  معمععععل فععععي بالعمععععل قيامهععععا أثنععععاء BLANCO Aniès ب نكععععو الفتععععاة أن فععععي الععععدعوى  وتععععتلخص 1

 أمععععام الدولععععة علععععى للحكععععم دعععععوى  ولععععدها فرفععععع أضععععرار لهععععا وأحععععدثت للمعمععععل تابعععععة شععععاحنة صععععدمتها بععععوردو  مدينععععة فععععي
 إحالتهععععععا إلععععععى أدى ممععععععا اإلداريععععععة  الععععععدعوة معتبععععععرا االختصععععععاص علععععععى Préfet المحععععععاف  فععععععاعتر  المدنيععععععة  المحكمععععععة

 معععععن بالتعععععالي وأنهعععععا اريعععععةإد العععععدعوى  بعععععأن تنعععععاز  محكمعععععة فقضعععععت االختصعععععاص مسعععععألة فعععععي للبعععععت التنعععععاز  محكمعععععة علعععععى
 -اإلدارة ومسععععععع ولية العامعععععععة المرافعععععع  بععععععععدد الدولععععععة مجلععععععع  طبقهعععععععا التععععععي القواععععععععد معتمععععععدة اإلداري  القضعععععععاء اختصععععععاص
 الجزا عععععععر  الثانيعععععععة  الطبععععععععة ج  م د مقارنعععععععة  دراسعععععععة اإلداري  القعععععععانون  شعععععععرح حسعععععععين  فريحعععععععة راجعععععععع  أكثعععععععر لتفصعععععععيل

 . 70 ص 2010



 مقدمة 

 

 ب

 

 وهععععععععععو العامععععععععععة المرافعععععععععع  مععععععععععن واحععععععععععد نععععععععععو  سععععععععععوى  الدولععععععععععة تعععععععععععر  تكععععععععععن لععععععععععم فقععععععععععديما
 المألوفعععععععععععععة التقليديعععععععععععععة الصعععععععععععععورة تغيعععععععععععععرت أنهعععععععععععععا إال العععععععععععععداخلي  و الخعععععععععععععارجي العععععععععععععدفا  مرفععععععععععععع 
 واجتماعيعععععععععععة  اقتصعععععععععععادية طبيععععععععععععة ذات عديعععععععععععدة و جديعععععععععععدة مرافععععععععععع  بظهعععععععععععور امعععععععععععةالع للمرافععععععععععع 
 تتماشعععععععععى وان جهعععععععععة معععععععععن المرفععععععععع  تسعععععععععيير أسعععععععععاليب تنعععععععععو  فعععععععععر  العموميعععععععععة المرافععععععععع  وتنعععععععععو 

 .أخرى  جهة من وأيديولوجيته النظام نوعية مع

 ال مرافععععععععع  فهنعععععععععا  معينعععععععععة  تسعععععععععيير طريقعععععععععة تناسعععععععععبه العامعععععععععة المرافععععععععع  معععععععععن نعععععععععو  فكعععععععععل
 قابلععععععععععة وأخععععععععععرى  المتميععععععععععزة وطبيعتهععععععععععا لخصوصععععععععععيتها نظععععععععععرا الدولععععععععععة اعنهعععععععععع تتخلععععععععععى ان يمكععععععععععن

 بمعنعععععععععى الكليعععععععععة الخوصصعععععععععة طريععععععععع  ععععععععععن كليعععععععععا عنهعععععععععا التخلعععععععععي حتعععععععععى أو جز يعععععععععا للتفعععععععععوي 
 تععععععععععددت لهعععععععععذا فعاليعععععععععة  بعععععععععأكثر تسعععععععععييرها علعععععععععى الجعععععععععدر هعععععععععم الخعععععععععاص القعععععععععانون  أشعععععععععخاص أن

 .  المرف  التسيير طرق 

 مععععععععععن األفععععععععععراد تمعععععععععع  امععععععععععةالع المرافعععععععععع  تقععععععععععدمها التععععععععععي الخععععععععععدمات هععععععععععذه كانععععععععععت ولمععععععععععا
 الضععععععععععروري  مععععععععععن كععععععععععان واجبععععععععععاتهم  أداء كبيععععععععععر حععععععععععد إلععععععععععي عليهععععععععععا ويتوقعععععععععع  حيععععععععععاتهم صععععععععععميم

 إنشععععععععععاء عمليععععععععععة حيعععععععععع  مععععععععععن القواعععععععععععد مععععععععععن لقععععععععععدر ادارتهععععععععععا فععععععععععي المرافعععععععععع  هععععععععععذه تخضععععععععععع أن
 مععععععععععن وذلعععععععععع  القععععععععععانوني بالنظععععععععععام عليهععععععععععا يطلعععععععععع  والتععععععععععي العامععععععععععة المرافعععععععععع  إلغععععععععععاء و وتنظععععععععععيم
 األولعععععععععععى هعععععععععععي التعععععععععععي العامعععععععععععة المصعععععععععععلحة يفععععععععععع المتمثعععععععععععل المرجعععععععععععو الغعععععععععععر  تحقيععععععععععع  اجعععععععععععل

 فيمععععععععععا وأطرهععععععععععا الفقععععععععععه وضعععععععععععها التععععععععععي المبععععععععععاد  بععععععععععع  حمتهععععععععععا ألهميتهععععععععععا ونظععععععععععرا بالرعايععععععععععة
 .احترامها و تطبيقها يجب التي القانونية القاعدة قيمة أعطاها و القانون  بعد

  الموضوع اختيار اسباب

 وأخععععععععععععععععرى  ذاتيععععععععععععععععة أسععععععععععععععععباب إلععععععععععععععععى الموضععععععععععععععععو  لهععععععععععععععععذا اختيععععععععععععععععاري  اسععععععععععععععععباب ترجععععععععععععععععع
 عيةموضو 

 المرافعععععععععع  أهميععععععععععة كانععععععععععت  الواقععععععععععع معايشععععععععععة خعععععععععع ل مععععععععععن تظهععععععععععر الذاتيععععععععععة فاألسععععععععععباب-
 المتنوعععععععععععة اليوميععععععععععة احتياجاتنععععععععععا بتوفيرهععععععععععا مجتمععععععععععع أي حيععععععععععاة عمععععععععععاد تعععععععععععد والتععععععععععي العموميععععععععععة

 . العام للمرف  القانوني النظام دراسة في دافعا  العمومية المراف  تنو 



 مقدمة 

 

 ج

 

 بالغعععععععععععة أهميعععععععععععة الععععععععععععام فععععععععععع المر  لفكعععععععععععرة كانعععععععععععت فلقعععععععععععد الموضعععععععععععوعية األسعععععععععععباب أمعععععععععععا-
 الدولعععععععععععة فعععععععععععي اإلداريعععععععععععة الوظيفعععععععععععة مظعععععععععععاهر معععععععععععن ومظهعععععععععععر وسعععععععععععيلة كونعععععععععععه إلعععععععععععى باإلضعععععععععععافة

 علعععععععععم و االداري  القعععععععععانون  علعععععععععم فعععععععععي وفعالعععععععععة حيويعععععععععة وعمليعععععععععة وفنيعععععععععة ونظريعععععععععة علميعععععععععة قيمعععععععععة 
 . القانوني نظامها لدراسة كحافز االدارة

 :الموضوع همية أ

  :فيوضو  أهمية المتمثل ت

جهععععععععععععععععععة ف  العامعععععععععععععععععة المختلفعععععععععععععععععة فعععععععععععععععععي أنواعهعععععععععععععععععا و اعالمنعععععععععععععععععا ا ن يغعععععععععععععععععزو بعععععععععععععععععالمر -
 جعععععععععععل موضععععععععععوعها يتطلععععععععععب بحعععععععععع  وتحليععععععععععل ومماجعلهععععععععععا أكثععععععععععر تعقيععععععععععدا  ممععععععععععا اختصاصععععععععععها

 .دراسة

شععععععععععععب و تخعععععععععععدم المصعععععععععععلحة لأنهعععععععععععا تلبعععععععععععي حاجيعععععععععععات ا أهميتهعععععععععععا فعععععععععععيكمعععععععععععا تكمعععععععععععن -
 .العامة

كمععععععععععا تقععععععععععوم بدراسععععععععععة القععععععععععوانين والقععععععععععرارات الجديععععععععععدة التععععععععععي تتطلععععععععععب الوقععععععععععو  عنععععععععععدها -
 ها.وتوضيح

الدراسععععععععععة أيضععععععععععا فععععععععععي تبيععععععععععان النظععععععععععام القععععععععععانوني للمرافعععععععععع  كمععععععععععا تبععععععععععرز أهميععععععععععة هععععععععععذه -
فععععععععععع  االمر  إلغعععععععععععاء وإنشعععععععععععاء تععععععععععععال  طعععععععععععرق عموميعععععععععععة بمعععععععععععا يتناولعععععععععععه معععععععععععن قواععععععععععععد و أحكعععععععععععام ال

   و رقابتها . وكذا عملية إدارتها ةالعام

 بمواضععععععععععيع  ععععععععععري الجزا الفقععععععععععه اهتمععععععععععام عععععععععععدم الحظنععععععععععا البحعععععععععع  بهععععععععععذا قيامنععععععععععا أثنععععععععععاء و 
 انعععععععععععه نجعععععععععععد حيععععععععععع  خاصعععععععععععة بصعععععععععععفة القعععععععععععانوني بالنظعععععععععععام و عامعععععععععععة بصعععععععععععفة اإلداري  القعععععععععععانون 

 العععععععععععام المرفعععععععععع  يحتلعععععععععه مععععععععععا رغععععععععععم وذلععععععععع  عنايععععععععععة الجزا ععععععععععري  اإلداري  القعععععععععانون  المفععععععععععاهيم اقعععععععععل
 . الفرنسي الفقه في مرموقة مكانة من

 :البحث ت صعوبا

 الموضو .توسع في مضمون عدم توفر المادة العلمية الكافية لل-



 مقدمة 

 

 د

 

صععععععععععععب جا حعععععععععععة كورونعععععععععععا أال و هعععععععععععو الععععععععععععالم  هع الحعععععععععععالي العععععععععععذي يمعععععععععععر بعععععععععععالوضععععععععععع-
 بأريحية والبح  واإلط   أكثر.علينا التنقل 

 : المتبعلمنهج ا

 التحليلععععععععععععي المععععععععععععنه  و الوصععععععععععععفي المععععععععععععنه  اعتمععععععععععععدت البحعععععععععععع  هععععععععععععذا لطبيعععععععععععععة نظععععععععععععرا
 معععععععععععععن اإلداريعععععععععععععة و القانونيعععععععععععععة المفعععععععععععععاهيم اسعععععععععععععتعرا  معععععععععععععن يمكننعععععععععععععا العععععععععععععذي ععععععععععععععام كأسعععععععععععععلوب

 .الجزا ر في العام المرف 

 إشعععععععععععكالية حصعععععععععععر يمكعععععععععععن   للموضعععععععععععو  التمهيديعععععععععععة األفكعععععععععععار هعععععععععععذه معععععععععععن انط قعععععععععععا -
 :    يلي فيما للبح 

    

لغاااااااء إنشاااااااء بهااااااا تااااااتم التاااااا  القانونيااااااة اآلليااااااات ماااااااه *    المرافاااااا  وا 
 ؟ العامة

 

 : اإلشكالية مجموعة من األس لة الفرعيةويترتب عن هذه 

 ما مفهوم المرف  العام وفيما تتمثل أساليب تسييره في الجزا ر ؟ -1
 كيفية إنشاء و إلغاء المرف  العام ؟ -2

 

 الوصعععععععععول اجعععععععععل معععععععععن الغايعععععععععة معععععععععع يتفععععععععع  مسعععععععععلكا البحععععععععع  ععععععععععر  فعععععععععي سعععععععععلكنا وقعععععععععد
 ىإلعععععععععععع البحعععععععععععع  قسععععععععععععمنا المطروحععععععععععععة اإلشععععععععععععكالية علععععععععععععى لإلجابععععععععععععة و وافيععععععععععععة عناصععععععععععععر إلععععععععععععى
 : التالي النحو على اثنين فصلين

 



 مقدمة 

 

 ه

 

   العام المرف  ماهية:  األول الفصل       

 مفهوم المرف  العام  :المبح  األول 

 سلوب تسيير المرف  العام في الجزا ر أ  :الثانيالمبح  

 العام ف المر  لغاءا  و  إنشاء :الثان  الفصل      

 شاء المرف  العامإن  :األولالمبح  

  إلغاء المرف  العام  :الثانيالمبح  
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 الفصل األول

 ماهية المرف  العام
 

بنفسعععععععععها أو  اإلدارة وتتعععععععععواله اإلدارةلنشعععععععععا   يجعععععععععابياإل المظهعععععععععر العموميعععععععععة المرافععععععععع تععععععععععد 
وتعععععععد جعععععععوهر إلععععععى إشععععععبا  الحاجععععععات العامععععععة .  خ لععععععه مععععععنتسعععععععى و    األفععععععرادمععععععع  باالشععععععترا 
وهععععذه األخيععععرة   فععععي نشععععا  المرافعععع  العموميععععة مععععن الععععدول يتجسععععد الحكومععععة فععععي أي دولععععة نشععععا  

كعععععععععالعقود اإلداريعععععععععة داري التعععععععععي ابتعععععععععدعها القضعععععععععاء اإلمعظعععععععععم النظريعععععععععات والمبعععععععععاد  تعععععععععرد إليهعععععععععا 
 والوظيفة العامة.واألموال العامة 

معععععن خععععع ل لدراسعععععة أكثعععععر عمععععع  ماهيعععععة المرفععععع  الععععععام وسعععععو  نععععععر  فعععععي هعععععذا الفصعععععل 
 المبحثين التاليين: 

 

 مفهوم المرف  العام  المبحث األول :/  1

  ئرأساليب تسيير المرف  العام ف  الجزا المبحث الثان :/     2
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 ول:المبحث األ 
 مفهوم المرف  العام

الععععذي قامععععت عليعععععه نظريععععات ومبععععاد  القعععععانون  األسعععععا تعتبععععر فكععععرة المرفععععع  العععععام بمثابععععة 
  لألفعععععرادالحاجعععععات العامعععععة  إلشعععععبا   لكونهعععععا مظهعععععرا ر يسعععععيا معععععن مظعععععاهر تعععععدخل الدولعععععة اإلداري 

 .اإلداري كما اعتمد عليها أيضا لرسم مجال اختصاص كل من القضاء العادي و 

ين علينعععععا أن نوضععععع  تعريععععع  المرفععععع  الععععععام ن المطلعععععب األول   ونبعععععين العناصعععععر لعععععذا يتعععععع
 ن المطلب الثاني  التي يرتكز عليها 

 

   تعريف المرف  العام المطلب األول: 
تعععععععد فكععععععرة النظععععععام العععععععام مععععععن أبععععععرز المفععععععاهيم الشععععععا كة والغامضععععععة فععععععي القععععععانون اإلداري 

را الرتباطاتهععععععععععا بالمعطيععععععععععات السياسععععععععععية رغععععععععععم أهميتهععععععععععا كمعيععععععععععار للنظععععععععععام اإلداري برمتععععععععععه نظعععععععععع
واالقتصعععععععادية واالجتماعيعععععععة السعععععععا دة بالدولعععععععة. إن الفقعععععععه والقضعععععععاء ععععععععادة معععععععا يلجعععععععأ إلعععععععى تحديعععععععد 

 .  1مفهوم المرف  العام إلى استعمال عدة معايير

 وقبل أن نبين هذه المعايير نريد اإلشارة إلى معنى المرف  العام لغتا واصط حا.

هعععععو كعععععل معععععا يرتفععععع  بعععععه وينتفعععععع ويسعععععتعان بعععععه ومنعععععه مرافععععع  مدنيعععععة  لغتعععععا: المرفععععع  الععععععام -
 وهي ما ينتفع به السكان عامة كأجهزة النقل والشرب واإلضاءة  جمعها مراف .

اصععععععط حا: لععععععي  مععععععن السععععععهل تعريعععععع  المرفعععععع  العععععععام وتحديععععععد الععععععدقي  لمدلولععععععه الععععععذي -
ارة المرفعععععع  بتطععععععور وظععععععا   الدولععععععة  لكععععععن أغلععععععب الفقععععععه يععععععرى أن عبعععععع عععععععر  تطععععععورات مرتبطععععععة

 .  2غامضة وتثير الجدل

                                                           
 .205  ص 2002القانون اإلداري   دار العلوم للنشر والتوزيع  الجزا ر  سنة محمد صغير بعلي الوجيز في  1

 الجزا ر مليلة  عين الهدى   دار اإلدارة أعمال اإلدارة  وسا ل اإلداري  النشا  الثاني   الجزء اإلداري  القانون  مدخل الدين  عيشي ع ء 2
 . 08 ص  2010
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بعععععععع  الفقهعععععععاء ارتكعععععععز علعععععععى المعيعععععععار العضعععععععوين الفعععععععر  األول  و بعضعععععععهم معععععععن اسعععععععتند 
فععععععي تعريفععععععه إلععععععى المعيععععععار الموضععععععوعي نالفععععععر  الثععععععاني  ومععععععنهم مععععععن مععععععزج بععععععين األول والثععععععاني 

 يسمى بالمعيار المختلطنالفر  الثال   نوض  ذل  فيما يلي:

   ضوي الفرع األول: المعيار الع
يعععععولي أنصعععععار المعيعععععار العضعععععوي المرفععععع  الععععععام أهميعععععة خاصعععععة لعنصعععععر السعععععلطة العامعععععة 

تجمعععععع مجموععععععة معععععن   Organisationفقعععععد عرفعععععه األسعععععتاذ هوريعععععو" المرفععععع  الععععععام هعععععو منظمعععععة 
العناصععععر البشععععرية الماديععععة الماليععععة  القانونيععععة لهععععذا يقععععر المرفعععع  العععععام وسععععيلة مععععن الوسععععا ل التععععي 

 اإلدارية إلشبا  حاجة جماعية بصورة منظمة". تلجأ إليها السلطات
ه شععععخص معنععععوي عععععام يتععععوالالعتبععععار نشععععا  معععععين مرفقععععا معينععععا أن  لععععذا قيععععل أنععععه يشععععتر 

عامعععععة ألفعععععراد  كمعععععا قيعععععل أيضعععععا أن المرفععععع  الععععععام هعععععو عبعععععارة صعععععورة معععععن  بهعععععد  تحقيععععع  منفععععععة
  ولقععععععد صعععععور النشعععععا  اإلداري يتعععععولى بمقتضعععععاه شعععععخص معنعععععوي ععععععام إشعععععبا  حاجعععععات جماعيعععععة

عنععععععععد األسععععععععتاذ  بلعععععععع  حمععععععععا  أنصععععععععار المعيععععععععار العضععععععععوي لعنصععععععععر السععععععععلطة العامععععععععة  أقصععععععععاه
 .1 حين عرفه يعتبر من بأنه يعتبر من روح السلطة وجوهرها Benoitن

ال شععععععع  أن التعريععععععع  السعععععععاب  يسعععععععم  بعععععععدم  المرفععععععع  الععععععععام فعععععععي دا عععععععرة التنظعععععععيم اإلداري 
هععععععععاز إداري عععععععععادي كبقيععععععععة األجهععععععععزة القععععععععا م فععععععععي الدولععععععععة  خصوصععععععععا أن اإلدارة المرفعععععععع  هععععععععو ج

 اإلدارية األخرى لكن يرد على هذا التعري  مأخذين:

أولهمععععععا: أنععععععه يخععععععال  الواقععععععع العملععععععي: إذ نشععععععهد بععععععع  األشععععععخاص العامععععععة اإلداريععععععة  -
تمعععععععار  نشعععععععاطات ال تععععععععد  بعععععععأي حعععععععال معععععععن األحعععععععوال مرافععععععع  عامعععععععة ناهيععععععع  ععععععععن أن تحقيععععععع  

دولععععععة ودوا رهععععععا  بععععععل أصععععععبحنا نععععععرى مشععععععروعات المنفعععععععة العامععععععة لععععععم تعععععععد حاليععععععا حكععععععرا علععععععى ال
   خاصة تستهد  وتسعى إلى تحقي  المنفعة العامة.

                                                           
امة في الجزا ر  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة العقيد آكلي ربيع أمينة  النظام القانوني للمراف  الع 1

 . 07  ص  2016محند اولحاج  البويرة   
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ثانيهمعععععا: أنعععععه يخعععععال  االجتهعععععاد  القضعععععا ي فعععععي فرنسعععععا واألردن اللعععععذين اعتعععععر  صعععععراحة -
بععععأن نشععععا  التنظيمععععات المهينععععة يعتبععععر مرفقععععا عامععععا  وبنععععاء علععععى ذلعععع  توجععععه الفقععععه نحععععو المععععدلول 

 .  1الموضوعي

  الثان : المعيار الموضوع الفرع 
يعععععولي أنصعععععار المعيعععععار الموضعععععوعي عنعععععد تعريععععع  المرفععععع  الععععععام أهميعععععة خاصعععععة لعنصعععععر 

" هعععععو كعععععل انعععععه:  Duguitالنشعععععا  نفسعععععه ومعععععا ينطعععععوي عليعععععه معععععن نفعععععع ععععععام  فقعععععد عرفعععععه األسعععععتاذ 
ه الحكعععععام ألن االضعععععط   بعععععأمر هعععععذا النشعععععا  لتحقيععععع  التضعععععامن النشعععععا  يجعععععب أن ينظمعععععه ويتعععععو 

 2وتطعععععوره بحيععععع  ال يمكعععععن تحقيقعععععه علعععععى أكمعععععل وجعععععه إ ال بتعععععدخل السعععععلطة الحاكمعععععة" االجتمعععععاعي
   لذا يعد المرف  العام نشاطا تزاوله وتمارسه هي ة عامة بهد  إشبا  حاجة جماعية.

كمعععععا عرفععععععه األسعععععتاذ لوبععععععادير هعععععو "النشععععععا  الععععععذي تباشعععععره السععععععلطة العامعععععة بقصععععععد الوفععععععاء 
 لى موق  القضاء اإلداري الفرنسي.بحاجة ذات  نفع عام" مستندا في ذل  إ

كمعععععا عرفعععععه العععععدكتور محمعععععد فعععععاروق عبعععععد الحميعععععد انعععععه:" كعععععل نشعععععا  يباشعععععره شعععععخص ععععععام 
 .3بقصد إشبا  حاجات عامة"

لقعععععد أشعععععار األسعععععتاذ أحمعععععد محيعععععو بقولعععععه علعععععى أن " مفهعععععوم المرفععععع  الععععععام لعععععي  وال يمكعععععن 
ضععععععوء محتععععععواه والغايععععععات معنععععععى إال فععععععي  هانونيععععععا مجععععععردا وحياديععععععا ولععععععي  لععععععأن يكععععععون مفهومععععععا ق

التععععععععي يجععععععععب تحديعععععععدها قبععععععععل النظععععععععام القععععععععانوني و  االقتصعععععععادية واالجتماعيععععععععة التععععععععي أسعععععععندت لععععععععه
 4للمرف  العام وتعيين الجهة الم هلة إلحدا  هذا المرف  أو ذا " 

 

                                                           
   2007   6العدد  14د   المجل اإلنسانية   العلوم بابل جامعة مجلة . العامة المراف  في التخصيصة فكرةن البديري  صعصا  إسماعيل 1

  168- 169ص   ص
2 Duguit traite de droit constitional, 1921 zéme edition ;t 2p55. 

 6 ص  1987ةسن الجزا ر    ج م د والشتراكي  التقليدي المفهومين بين الجزا ري  القانون  في العام المرف  نظرية الحميد  عبد فاروق  محمد 3
. 
  ص 1996   الجزا ر  . د الجامعية المطبوعات  ديوان صاصي  إعراب محمد ترجمة   االدارية الم سسات في محاضرات   محيو احمد 4
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 الفرع الثالث: المعيار المختلط

ن تجععععععاهين السععععععابقين العضععععععوي والموضععععععوعي علععععععى أسععععععا  أاالالتجععععععاه بععععععين ايجمععععععع هععععععذا 
المرفعععع  العععععام يقععععوم علععععى مجموعععععة مععععن العناصععععر المسععععتمدة بعضععععها مععععن الرابطععععة العضععععوية بععععين 
المشععععععرو  واإلدارة  وبعضععععععها ا خععععععر مسععععععتمد مععععععن مضععععععمون النشععععععا  الععععععذي يمارسععععععه المشععععععرو  وال 
يمكعععععن االعتمعععععاد  علعععععى أحعععععد هعععععاذين العنصعععععرين دون ا خعععععر لتحديعععععد المعععععدلول الصعععععحي  للمرفععععع  

 .  1 العام

لفقهععععععاء مععععععنهم روالن بععععععان المرفعععععع  هععععععو:" مشععععععرو  ذو نفععععععع عععععععام  خاضععععععع فيعرفععععععه بععععععع  ا
هعععععور  بسعععععبب ععععععدم مللهيمنعععععة أو اإلدارة العليعععععا للحكعععععام  ويهعععععد  علعععععى إشعععععبا  حاجعععععات عامعععععة للج

كفايععععععة أو عععععععدم وجععععععود مشععععععروعات خاصععععععة تحقعععععع  هععععععذه األغععععععرا   ويخضععععععع لحععععععد أدنععععععى مععععععن 
لعععععععععدكتور سعععععععععليمان محمعععععععععد القواععععععععععد الخاصعععععععععة أي لنظعععععععععام قعععععععععانوني  خعععععععععاص واسعععععععععتثنا ي". أمعععععععععا ا

الحكومعععععة بقصعععععد  الطمعععععاوي فقعععععد عرفعععععه بأنعععععه: " مشعععععرو  يعمعععععل بعععععاطراد وانتظعععععام  إشعععععرا   رجعععععال
 .  2 أداء خدمة عامة للجمهور  مع خضوعه لنظام قانوني معين"

بالنسعععععبة للفقعععععه الجزا عععععري نجعععععد أن األسعععععتاذ عبعععععد الصعععععمد عبعععععد ربعععععه عرفعععععه علعععععى أنعععععه: "كعععععل 
هععععععد بععععععه ألحععععععد األفععععععراد ليتععععععولى إدارة تحععععععت إشععععععرافها ورقابتهععععععا نشععععععا  تقععععععوم بععععععه اإلدارة العامععععععة تع

 .   3بقصد إشبا  حاجة عامة للجمهور على وجه منظم ومطرد"

كععععذل  األسععععتاذ عمععععار عوابععععدي فععععي تعريفععععه للمرفعععع  العععععام نجععععده انععععه دمعععع  بععععين المعيععععارين 
هععععععا العضععععععوي والموضععععععوعي بأنععععععه:" كععععععل مشععععععرو  تععععععديره الدولععععععة بنفسععععععها أو تحععععععت إشععععععرافها ورقابت

 .4 بقصد تحقي  المصلحة العامة"

ونحعععععن بعععععدورنا ن يعععععد هعععععذا االتجعععععاه ونتفععععع  معععععع هعععععذا المعيعععععار المعععععزدوج فعععععي تعريفعععععه للمرفععععع  
العععععععام ألنععععععه جمععععععع بععععععين المعيععععععاريين العضععععععوي و الموضععععععوعي ليعطينععععععا تعريعععععع  واضععععععحا المتمثععععععل 

                                                           
 جامعة لحقوق ا في الماستر شهادة متطلبات لنيل مذكرة الجديد  القانوني الواقع وتحديات التحدي  ضرورة بين العام المرف  حسناء  قليل 1

 09 .   ص   2014-2015نةس الجزا ر    بسكرة
 . 300  ص  1986ةسن مصر     ذ  د العربي الفكر دار   مقارنة دراسةناإلداري  القانون  في الوجيز   الطماوي  حمدم سليمان 2
   122 .ص ن    د الجزا ر  ج  م د المحلية  والتنظيمات الجزا ري  اإلداري  القانون  مباد  ربه  عبد الصمد عبد 3
 . 58-57 ص   ص 2005    الجزا ر 3  ج  م د اإلداري  ا  النش الثاني الجزء اإلداري  القانون  عوابدي عمار 4
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 عععععععاديينفععععععي: " المرفعععععع  العععععععام هععععععو كععععععل نشععععععا  تضععععععطلع بععععععه اإلدارة بنفسععععععها أو بواسععععععطة األفععععععراد 
 تحت إشرافها و رقابتها بقصد تحقي  النفع العام للجمهور".

 المطلب الثان : عناصر المرف  العام 

يقععععوم المرفعععع  علععععى عععععدة عناصععععر أساسععععية البععععد مععععن توافرهععععا لقيامععععه   فعععع  يمكععععن اعتبععععار 
نشعععععععا  مععععععععين مرفقعععععععا عامعععععععا إال إذا تعععععععوافرت فيعععععععه هعععععععذه العناصعععععععر  لكعععععععن ععععععععدد هعععععععذه العناصعععععععر 

وانقسعععععموا إلعععععى  خععععع    إذ اختلععععع  الفقعععععه حعععععول ععععععدد هعععععذه العناصعععععر ناألركعععععان  األساسعععععية محعععععل
 ث   اتجاهات.

يععععععرى جانععععععب مععععععن الفقععععععه أن المرفعععععع  العععععععام يقععععععوم علععععععى ركنععععععين فقععععععط: أولهمععععععا أنععععععه يقععععععوم 
بإشعععععععبا  حاجعععععععة جماعيعععععععة وثانيهمعععععععا أن المرفععععععع  يتبعععععععع بصعععععععورة مباشعععععععرة أو غيعععععععر مباشعععععععرة لسعععععععلطة 

 العامة .

أن المرفععععع  الععععععام يقعععععوم علعععععى ث ثعععععة أركعععععان: المشعععععرو  ذو  ويعععععرى جانعععععب آخعععععر معععععن الفقعععععه
نفععععععع عععععععام وخاضععععععع لهيمنععععععة السععععععلطة العامععععععة أو اإلدارة العليععععععا للحكععععععام وهععععععو منشععععععأ مععععععن طععععععر  

جانعععععب األركعععععان الث ثعععععة التعععععي يقعععععوم عليهعععععا المرفععععع  يوجعععععد  الدولععععة  أمعععععا العععععبع  ا خعععععر يعععععرى إلعععععى
 ص واستثنا ي.ركن رابع يتمثل في خضو  مرف  العام لنظام قانوني خا

انتقعععععد هعععععذا االتجعععععاه بحجعععععة اسعععععتبعاد المرافععععع  الصعععععناعية لكونهعععععا ال تسعععععتح  هعععععذا الوصععععع  وهعععععذه 
 .  1التسمية  إال إذا قررت الدولة إخضاعها لنظام قانوني معين أو استثنا ي 

و انط قعععععععا معععععععن االخعععععععت   السعععععععاب  نعععععععرى ضعععععععرورة بحععععععع  ومناقشعععععععة العناصعععععععر األربععععععععة  
 زمععععة واألساسعععععية لقيعععععام المرفعععع  الععععععام  وهعععععذا مععععا سعععععنأتي لتوضعععععحيه : السععععابقة لتحديعععععد األركعععععان ال

المرفععععععععع  الععععععععععام مشعععععععععرو  ععععععععععام تنشعععععععععأه الدولعععععععععة نالفعععععععععر  األول  هدفعععععععععه هعععععععععو تحقيععععععععع  المصعععععععععلحة 
العامععععععععةنالفر  الثععععععععاني  خضععععععععو  المرفعععععععع  العععععععععام لسععععععععلطة عامععععععععةنالفر  الثالعععععععع   و فععععععععي األخيععععععععر 

 فر  الرابع .خضو  المرف  العام لنظام قانوني خاص واستثنا ي نال

 

                                                           
 .  219ص  . 2005 عمان  1  لنشر وا ل دار اإلداري  القانون  في الوجيز الشنطاوي  خطار علي 1
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 الفرع األول: مشروع عام تنشأه الدولة
ويقصععععد بععععذل  أن الدولععععة هععععي التععععي تتععععولى إنشععععاء المرفعععع  العععععام وتقععععرر اعتبععععار نشععععا  مععععا 

دارتععععععه وفقعععععا لألسععععععاليب  مرفقعععععا عامعععععا أي تقععععععرر إخضعععععا  هععععععذا النشعععععا  إلحكعععععام المرافعععععع  العامعععععة وا 
 المتبعة في إدارة المراف  العامة.

أنعععععه لتحديعععععد هعععععذه الصعععععفة يجعععععب البحععععع  ععععععن إرادة المشعععععر  فعععععي  ويعععععرى جانعععععب معععععن الفقعععععه
كعععععععل حالعععععععة علعععععععى حعععععععده  حيععععععع  تكعععععععون هعععععععذه اإلرادة صعععععععريحة و واضعععععععحة وحاسعععععععمة وقعععععععد يمكعععععععن 

 .  1 التعر  عليها بالقرا ن المختلفة

ويعععععععرى جانعععععععب معععععععن الفقعععععععه انعععععععه إذا تععععععععذر الكشععععععع  ععععععععن حقيقعععععععة مقصعععععععد المشعععععععر  اعتبعععععععر 
ن المععععععول عليعععععه هعععععو موضعععععو  نشعععععا  المشعععععرو  المشعععععرو  مرفقعععععا عامعععععا فعععععي حعععععين يعععععرى آخعععععرون أ

فعععععي اعتبعععععاره مرفقعععععا عامعععععا أو ال . فقيعععععام المشعععععرو  علعععععى أسعععععا  احتكعععععار الدولعععععة لعععععه دليعععععل علعععععى 
قصععععد المشععععر  فععععي جعلععععه مرفقععععا عامععععا وعلععععى عكعععع  مععععن ذلعععع  يكععععون منععععع السععععلطة مععععن المسععععا  

نععععععو  مععععععن بحعععععع  األفععععععراد فععععععي ممارسععععععة نشععععععا  معينععععععة قرينععععععة علععععععى اتجععععععاه المشععععععر  إلبقععععععاء هععععععذا ال
 النشا  في نطاق المشروعات الخاصة.

أنعععععه إذا  قلنعععععا أنعععععه يشعععععتر  لوجعععععود المرفععععع   Laubadeve Deويعععععرى الفقيعععععه الفرنسعععععي 
فلعععععي  معنعععععى ذلععععع   –أو بنعععععاء علعععععى قعععععانون  –الععععععام أن تكعععععون الدولعععععة هعععععي التعععععي أنشعععععأته بقعععععانون 

نمعععععا يكفعععععي أنععععه يلعععععزم أن تكععععون الدولعععععة هععععي التعععععي أنشعععععأت المنظمععععة التعععععي تععععدير المرفععععع  العععععا م . وا 
أن تكعععععون الدولعععععة هعععععي التعععععي قعععععدرت اعتبعععععار النشعععععا  مرفقعععععا عامعععععا ولعععععو كانعععععت قعععععد عهعععععدت بإدارتعععععه 

 .2إلى شركة أو هي ة خاصة ليست في ذاتها مرف  عام 

 الفرع الثان : تلبية الحاجات العامة 

إن الهععععععد  األساسععععععي لوجععععععود المرفعععععع  العععععععام هععععععو تحقيعععععع  مصععععععلحة عامععععععة أو نفععععععع عععععععام  
ا  الحاجععععععات العامععععععة الماديعععععععة والمعنويععععععة ا نيععععععة والمسععععععتقبلية ألفععععععراد المجتمعععععععع عععععععن طريعععععع  إشععععععب

                                                           
  .  د يعوالتوز  النشر للدراسات  الجامعية لم سسة القاضي  منصور  ترجمة األول  الجزء اإلداري  القانون    وبياردلفولفيه فيدال جورج 1

 .  82 ص 2001   بيروت
 .  142 ص1993  بغداد  . د. ن. د.  د اإلداري   القانون  بدير محمد علي 2
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ومععععععععواطني الدولععععععععة  وذلعععععععع  فععععععععي نطععععععععاق السياسععععععععية العامععععععععة المرسععععععععومة والمحععععععععددة فععععععععي مواثيعععععععع  
 .  1 ومصادر النظام القانوني الساري المفعول في الدولة

المنفعععععععععة كمععععععععا عرفهععععععععا األسععععععععتاذ سععععععععليمان الطمععععععععاوي علععععععععى أنهععععععععا: " المصععععععععلحة العامععععععععة ن
 . 2العامة  عادة هي الخدمة التي تكون على قدر من األهمية  و إال تركت لألفراد"

ويقععععععععول األسععععععععتاذ أنععععععععدري دي لوبععععععععادار أن : " تحقيعععععععع  المنفعععععععععة العامععععععععة يعتبععععععععر الهععععععععد   
الوحيعععععد معععععن إنشعععععاء المرفععععع  الععععععام  وتتعععععدخل السعععععلطات العامعععععة إلنشعععععاء مرفععععع  أو سعععععد حاجعععععة أو 

 ير إنشا ه أن تتحق  أو ت دي على وجه سليم بصورة كافية".يمكن بغ ال لتقديم خدمة

منعععععععععه نسعععععععععتنت  أن المصعععععععععلحة العامعععععععععة هعععععععععي هعععععععععد  كعععععععععل وظيفعععععععععة إداريعععععععععة  بعععععععععل وحتعععععععععى 
الم سسعععععات التعععععي  تسعععععيرها الدولعععععة والتعععععي تكعععععون غايتهعععععا تجاريعععععة بحتعععععة كالم سسعععععات االقتصعععععادية  

 إنما تسعى إلى تحقي  المصلحة العامة.

ة فمععععععن الوظععععععا   التععععععي يمارسععععععها األشععععععخاص العععععععاديون مععععععا كمععععععا أنهععععععا حكععععععرا علععععععى اإلدار 
تتصععععل كععععذل  بالمصععععلحة العامععععة كخععععدمات البنععععاء والنقععععل كمععععا سععععبقت اإلشععععارة فععععي مراحععععل خعععع ل 
هععععذه الدراسععععة إلععععى حقيقععععة أن فكععععرة مصععععلحة العامععععة هععععي فكععععرة مرنععععة ومرتبطععععة بععععالتحوالت التقنيععععة 

مععععععا كععععععان خدمععععععة عموميععععععة نمصععععععلحة واالقتصععععععادية  حسععععععب التحععععععول اإليععععععديولوجي  ففععععععي الجزا ععععععر 
عامععععععة  فععععععي وقععععععت االشععععععتراكية لععععععم يصععععععب  كععععععذل  اليععععععوم فععععععي ظععععععل التحععععععوالت اإليديولوجيععععععة بعععععععد 

  حيععععع  كعععععان معععععث  مرفععععع  النقعععععل والصعععععحة تحتكعععععره العععععدول ويعتبعععععر المنفعععععذ الوحيعععععد لهعععععا  3 1989
 إلى أن بدوره إلى اتسا  مجال الخدمة العمومية.

عموميعععععة التعععععي يسعععععتهدفها المرفععععع  الععععععام وهعععععو مبعععععدأ أول معععععا يترتعععععب علعععععى فكعععععرة المنفععععععة ال
المجانيععععة الخدمععععة الععععذي يهععععد  إلععععى اسععععتفادة الجميععععع مععععن خععععدمات المرفعععع  بالتسععععاوي وكععععذا خلعععع  
نعععععو  معععععن التضعععععامن االجتمعععععاعي  و المبعععععدأ لعععععي  مبعععععدأ ععععععام يطبععععع  علعععععى جميعععععع المرافععععع  العامعععععة 

                                                           
 . 60 ص الساب   جع المر اإلداري  القانون  عوابدي  عمار 1
 .  307ص الساب   المرجع اإلداري  القانون  في الوجيز الطماوي  محمد سليمان 2
     عدد الرسمية جريدة ن1989 فيفري    18-89رقم الر اسي المرسوم بموجب المنشور   1989 للسنة شعبيةال الجزا رية الجمهورية دستور 3

 متمم و معدل  94
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مععععععن المنتفعععععععين مععععععن نععععععص أو اجتهععععععاد قضععععععا ي يمنععععععع الحصععععععول علععععععى إتععععععاوات ماليععععععة  فعععععع  يوجععععععد
 خدمات المرف  العام.

إن المجانيعععععععععة ال يمكنهعععععععععا أن تكعععععععععون مبعععععععععدأ مشعععععععععتركا لكعععععععععل المرافععععععععع  العموميعععععععععة بمختلععععععععع  
أنواعهععععا  وهععععذا المبععععدأ وان لععععم يكععععن مطبقععععا علععععى جميععععع المرافعععع  العامععععة إال انععععه مكععععر  دسععععتوريا 

مععععععن  65 و المععععععادة 1996مععععععن دسععععععتور 53 فععععععي بععععععع  المجعععععع ت  علععععععى سععععععبيل المثععععععال المععععععادة
 .  1أن: " التعليم مجاني حسب الشرو  التي يحددها القانون" 2020 دستور

كمعععععععا يخعععععععص األمعععععععر الصعععععععحة و اسعععععععتعمال الطرقعععععععات ولكعععععععن هعععععععذه المجانيعععععععة فعععععععي بعععععععع  
رسعععععوما علعععععى اسعععععتعمال المرفععععع  مثعععععل الرسعععععوم  للمعععععرتفقيناألحيعععععان قعععععد تكعععععون نسعععععبية عنعععععدما يعععععدفع 

نسععععععععبية أي ال يكععععععععون المقابععععععععل مسععععععععاويا الجامعيععععععععة الرسععععععععوم القضععععععععا ية  وبععععععععذل  تكععععععععون مسععععععععاهمة 
 .2لتكلفة المالية للمرف  العام

 الفرع الثالث: الخضوع للسلطة العامة

كععععععل مشععععععرو  يهععععععد  إلععععععى تحقيعععععع  النفععععععع العععععععام يعتبععععععر مرفقععععععا عامععععععا ألن هنععععععا  مشععععععاريع  
خاصعععععة تهعععععد  إلعععععى تحقيععععع  النفعععععع الععععععام كالمعععععدار  والجامععععععات الخاصعععععة  الشعععععيء العععععذي يميعععععز 

وعين هععععععععو خضععععععععو  المشععععععععرو  لسععععععععلطة الدولععععععععة العامععععععععة أو سععععععععلطة إحععععععععدى بععععععععين هععععععععذين المشععععععععر 
 األشخاص العامة اإلدارية.

تعتبععععععر السععععععلطة العامععععععة معيععععععار للمرفعععععع  العععععععام فععععععي الفقععععععه الفرنسععععععي كمععععععا نشععععععأت مدرسععععععة 
وبرنعععععار وسعععععادت أفكارهعععععا  Gaston Jazeالمرفععععع  الععععععام بزعامعععععة ديجعععععي وعضعععععوية كعععععل معععععن 

لععععم ي يععععد معيععععار المرفعععع  العععععام  وأعلععععن أفضععععلية معيععععار  ومباد هععععا إلععععى انععععه كععععان هنععععا  فقيععععه كبيععععر
وأوضعععع   MOURICE Hauriouالسععععلطة العامععععة هععععو عميععععد جامعععععة تولععععوز مععععوري  هوريععععو 

أن السعععععععلطة العامعععععععة كأسعععععععا  للقعععععععانون اإلداري ومعيعععععععار لتحديعععععععد نطاقعععععععه ال تقتصعععععععر فقعععععععط علعععععععى 
                                                           

 1996 ديسمبر  08 في  الصادر76العدد ر   ج 1996 نوفمبر 28 بتاريخ: الصادر الشعبية الديمقراطية الجزا رية الجمهورية دستور   1
 19-08 بقانون  ومتمم معدل  2002 أفريل 14 في  الصادر 28 العدد ر  ج   2002 أفريل 10 في الم رخ 03-  02 بقانون  ومتمم معدل
 ج 2016 مار  في الم رخ 01 – 16 رقم بقانون   م و  م  2008 نوفمبر 16 في  الصادر 63 رقم ر ج   2008 نوفمبر  15 في الم رخ
 من 56 المادة في عليه منصوص وأصب     2020 سبتمبر 16 في رالصاد 54   ر. ج   2016 مار  7 في الم رخة 14 رقم ر 

 . 2020 سبتمبر15   في الم رخ  251-20 رقم الدستور التعديل
 28 29  ص  ص  2010 الجزا ر  بلقي  دار الجديدة  والتحوالت العام المرف  تسيير نادية  ضريفي 2
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نمععععا األوامععععر لمععععا كععععان الحععععال فععععي معيععععار للتفرقععععة بععععين أعمععععال السععععلطة وأعمععععال ا إلدارة الماليععععة  وا 
يشعععععععمل جميعععععععع األعمعععععععال الصعععععععادرة معععععععن اإلدارة والتعععععععي تسعععععععتخدم فيهعععععععا االمتيعععععععازات واالسعععععععتثناءات 

 المقررة للسلطة العامة.

فالسعععععلطة العامعععععة فعععععي وجهعععععة نظعععععر هوريعععععو هعععععي سعععععلطة منظمعععععة وتحكمهعععععا ضعععععوابط وقيعععععود 
لتحقيععععععع  بحيععععععع  ال تسعععععععير وفععععععع  إرادة الحكعععععععام ومشعععععععي تهما  بعععععععل هعععععععي سعععععععلطة موضعععععععوعية تسععععععععى 

أهععععععدا  معينععععععة  هععععععي المرافعععععع  العامععععععة  وال يمكععععععن اعتبععععععار كععععععل مشععععععرو  يعععععع دي خدمععععععة عامععععععة أو 
يهععععد  إلععععى تحقيعععع  النفععععع العععععام مرفقععععا عامععععا  وذلعععع  ألنععععه توجععععد مشععععروعات خاصععععة كثيععععرة تحقعععع  

 .  1النفع العام ولكنها ال تعتبر مراف  عامة  إذ أنها مشروعات خاصة ذات نفع عام 

ة زجاجععععععات الميععععععاه  فهععععععي شععععععركات خاصععععععة تهععععععد  أساسععععععا إلععععععى مثععععععال عليععععععه شععععععركة تعب عععععع
 . 2الرب  ولكنها تحق  نفعا عاما هو تأمين مياه الشرب الصحية إلى األفراد

لهععععععذا فإنععععععه يشععععععتر  العتبععععععار المشععععععروعات التععععععي تهععععععد  إلععععععى تحقيعععععع  النفععععععع العععععععام مرافعععععع  
امعععععععة عامعععععععة أن تخضعععععععع لسعععععععلطة العامعععععععة  سعععععععواء كانعععععععت الدولعععععععة أو غيرهعععععععا معععععععن األشعععععععخاص الع

 اإلدارية. 

نمعععععععا أن  ال يعنعععععععي الخضعععععععو  للسعععععععلطة العامعععععععة مجعععععععرد قيامهعععععععا بالرقابعععععععة علعععععععى المشعععععععرو  وا 
لغا ععععه   ويتحقعععع  ذلعععع   يكععععون لهععععا حعععع  التوجيععععه فععععي ظععععل مععععا يتعلعععع  بإنشععععاء المشععععرو  وتنظيمععععه وا 

الخضععععععععو  إمععععععععا بقيععععععععام السععععععععلطة اإلداريععععععععة بععععععععإدارة المشععععععععرو  مباشععععععععرة بنفسععععععععها  أو بتوليهععععععععا مهمععععععععة 
 .3المشرو  وتوجيهه إذا كان يدار بأسلوب غير مباشراإلشرا  على 

 الفرع الرابع: الخضوع لنظام قانون  استثنائ  

إذا كانععععععت العناصععععععر الث ثععععععة السععععععابقة محععععععل إجمععععععا  الفقععععععه  فععععععان العنصععععععر الرابععععععع أثععععععار 
 خالفا فقهيا واسعا  يتمحور هذا الخال  فيما يلي:

                                                           
   د معية الجا دار   األول المجلد لبنان  في وتطبيقاته اإلداري  القانون  ومباد    أس مقارنة دراسة اإلداري  القانون  بسيوني  الغاني عبد 1
 .223  ص ن
 1997 سنة  بيروت  1  والتوزيع  والنشر للدراسات الجامعية الم سسة    مقارنة دراسةن اإلداري  للقانون  األساسية مباد  عواضة  حسن 2

 . 223 ص
 .47 ص1998عمان  والتوزيع  للنشر المسيرة دار  1   األول  الكتاب مقارنة دراسة  اإلداري  القانون  الظاهر  خليل خالد 3
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لنظععععععام قععععععانوني خععععععاص ركععععععن  تععععععرى طا فععععععة مععععععن الفقععععععه إلععععععى القععععععول إن خضععععععو  المشععععععرو 
الزم لقيععععععععام المرفعععععععع  العععععععععام  بينمععععععععا يععععععععرى أنصععععععععار الطا فععععععععة الثانيععععععععة إن الخضععععععععو  لهععععععععذا النظععععععععام 

 القانوني الخاص و االستثنا ي ال يعد عنصرا ضروريا لقيام المرف  العام.

االتجعععععععاه األول: ذهعععععععب جانعععععععب معععععععن الفقعععععععه إلعععععععى القعععععععول بعععععععان خضعععععععو  المشعععععععرو  لنظعععععععام -
الزمععععا لقيامععععه  ركععععن ال غنععععي عنععععه مععععن أركععععان المرفعععع  العععععام  فقععععد قيععععل قععععانوني خععععاص يعععععد ركنععععا 

أن المرفعععععععععع  العععععععععععام يعنععععععععععي النظععععععععععام القععععععععععانوني  فهععععععععععو مجموعععععععععععة مععععععععععن الوسععععععععععا ل و االمتيععععععععععازات 
 االستثنا ية على القانون المشتر  نالقانون العام .

 فلععععم يعععععد المرفعععع  العععععام مجععععرد تنظععععيم و إنمععععا هععععو نظععععام  لهععععذا قيععععل انععععه عبععععارة عععععن نشععععا 
مععععععععين يخضعععععععع لنظعععععععام قعععععععانوني مععععععععين .فعععععععأي مرفععععععع  ععععععععام يخضعععععععع لقعععععععدر مععععععععين معععععععن القواععععععععد 
القانونيعععععة  فعععععالمراف  العامعععععة ليسعععععت كلهعععععا علعععععى نمعععععط واحعععععد كمعععععا أنهعععععا ال تعععععدار بالطريقعععععة نفسعععععها  
ولكععععععن يجمععععععع بينهععععععا بععععععع  القواعععععععد القانونيععععععة التععععععي تطبعععععع  عليهععععععا جميعععععععا أيععععععا كععععععان شععععععكلها أو 

 .1أساليب إدارتها

لثعععععععاني: يعععععععرى جانعععععععب أخعععععععر معععععععن الفقعععععععه أن الخضعععععععو  للنظعععععععام القعععععععانوني لعععععععي  االتجعععععععاه ا-
جهععععة ضععععروريا و الزمععععا العتبععععار نشععععا  معععععين مرفقععععا عامععععا. لععععذا قيععععل ال يمكععععن التسععععليم و قبععععول و 

يجعععععععوز اللجعععععععوء إلعععععععى فكعععععععرة النظعععععععام اإلداري الخعععععععاص إال   نظعععععععر أنصعععععععار التعريععععععع  الضعععععععي   فععععععع
 إدارتها التنظيمات الخاصة . كقرينة تطب  على المراف  العامة التي تتولى

 قبل إبداء رأينا حول هذا الركن يفضل إبداء بع  الم حظات المهمة ا تية :

أوال: يحعععععد  فعععععي كثيعععععر معععععن األحيعععععان ت قعععععي بعععععين المعععععدلوالت الث ثعععععة  إذ يتعععععولى شعععععخص 
معنعععععوي ععععععام إدارة نشعععععا  ينطعععععوي علعععععى نفعععععع ععععععام و يخضعععععع هعععععذا النشعععععا  لنظعععععام قعععععانوني خعععععاص 

 و استثنا ي.
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ن ال يمكععععن اسععععتبعاد فكععععرة النظععععام القععععانوني أيقععععر أنصععععار التجععععاه الثععععاني صععععراحة بععععثانيععععا: 
العععععذي يحكعععععم المرافععععع  العامعععععة بصعععععفة كليعععععة و مطلقعععععة  ولكعععععنهم يعععععرون أن الخضعععععو  لهعععععذا النظعععععام 

 .  1 القانوني هو مجرد نتيجة ولي  ركنا الزما لوجود و قيام المرف  العام

عب التسععععععليم بععععععالرأي القا ععععععل باعتبععععععار الخضععععععو  و نحععععععن مععععععن جانبنععععععا نععععععرى انععععععه مععععععن الصعععععع
كييععععع  النشعععععا  بأنعععععه مرفععععع  ععععععام   لقواععععععد و أحكعععععام القعععععانون اإلداري مجعععععرد نتيجعععععة تترتعععععب علعععععى ت

نعععععه ركعععععن ضعععععروري و الزم و مكعععععون للمرفععععع  الععععععام لعععععذا قيعععععل و بحععععع  عنعععععدما يكعععععون القعععععانون أبعععععل 
  ألن هنعععععععا  مرفقعععععععا اإلداري هعععععععو القعععععععانون الواجعععععععب التطبيععععععع  يكعععععععون هنعععععععا  مرفععععععع  ععععععععام   ولعععععععي

  عاما يجب تطبي  القانون اإلداري.

رفعععععععع  العععععععععام هععععععععو موالمقصععععععععود بالنظععععععععام قععععععععانوني الخععععععععاص واالسععععععععتثنا ي الععععععععذي يحكععععععععم ال
مجموععععععة األحكعععععام والقواععععععد القانونيعععععة التعععععي تختلععععع  اخت فعععععا جعععععذريا ععععععن قواععععععد القعععععانون بصعععععفة 

 اصة.عامة وعن قواعد النظام القانوني الذي يحكم المشروعات بصفة خ

معععععا دامعععععت فكعععععرة المرفععععع  الععععععام قعععععد لعبعععععت وتلععععععب دورا أساسعععععيا فعععععي تعععععأمين وجعععععود القعععععانون 
اإلداري كقعععععانون مسعععععتقل ععععععن قواععععععد الخعععععاص ومختلععععع  عنعععععه جوهريعععععا ومادامعععععت كعععععذل  هعععععي أداة 
السعععععععلطة العامعععععععة فعععععععي الدولعععععععة لتحقيععععععع  أغعععععععرا  المصعععععععلحة العامعععععععة بعععععععالمفهوم اإلداري  يخضعععععععع 

اص واسععععععتثنا ي ليععععععت ءم وينطبعععععع  عليععععععه فععععععي إنشععععععا ه وتنظيمععععععه المرفعععععع  العععععععام لنظععععععام قععععععانوني خعععععع
 .2وتسيره وفي إلغا ه وفي الرقابة عليه 
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 المبحث الثان 
 أساليب تسيير المرف  العام ف  الجزائر

 
تعععععععععددت أسععععععععاليب و طععععععععرق ادارة المرفعععععععع  العععععععععام بمععععععععا ينسععععععععجم مععععععععع الظععععععععرو  المنوطععععععععة 

الدولععععععععة فععععععععي مختلعععععععع  المجععععععععاالت بمجععععععععال تععععععععدخل اإلدارة خاصععععععععة بعععععععععد تعععععععععدد مظععععععععاهر تععععععععدخل 
   والميادين .وعليه فانه يمكن تسيير المرف  العام ب:

    المطلب األول: أساليب عامة
يععععععععد المرفععععععع  الععععععععام معععععععن أهعععععععم األجهعععععععزة ذات األهميعععععععة الكبعععععععرى فعععععععي الدولعععععععة وهعععععععذا نظعععععععرا 
لع قتهعععععععا بعععععععالمواطن بغعععععععر  تعععععععوفير لعععععععه الحاجعععععععات األساسعععععععية ذات النفعععععععع الععععععععام   لهعععععععذا ارتعععععععأت 

 تقعععععوم بتسعععععيير هعععععذه األجهعععععزة علعععععى أسعععععا  أن الفعععععرد ال يمكنعععععه إنشعععععاء هعععععذه المرافععععع   ولعععععة  أنالد
إمعععععا بتسععععععيير مباشععععععر مععععععن قبععععععل الدولععععععة نالفعععععر  األول  أو التسععععععيير مععععععن قبععععععل الم سسععععععة العموميععععععة 

 نالفر  الثاني  بهد  تحقي  المصلحة العامة .
 الفرع األول: االستغالل المباشر 

"الطريقععععععة  :ى أن طريقععععععة االسععععععتغ ل المباشععععععر هععععععيمععععععاوي علعععععععرفععععععه األسععععععتاذ سععععععليمان الط
التععععي تقععععوم فيهععععا الدولععععة بععععإدارة مرفعععع  عععععام مسععععتعينة فععععي ذلعععع  بأموالهععععا وموظفيهععععا ومسععععتخدمة فععععي 

 ذل  وسا ل القانون العام". 

و هعععععذه الطريقعععععة التعععععي تعععععدار بهعععععا جميعععععع المرافععععع  العامعععععة اإلداريعععععة فعععععي الوقعععععت الحاضعععععر  
      لريعععععععة وحعععععععدها بعععععععل إن الكثيعععععععر معععععععن العععععععدو قتصعععععععر علعععععععى المرافععععععع  اإلداإال أنعععععععه هعععععععذا النظعععععععام ال ي

 .  1 الحديدية ةاستعمله في إدارة بع  المراف  الصناعية والتجارية كالسك -ومنها مصر-

يقعععععععول األسعععععععتاذ أحمعععععععد محيعععععععو أن التسعععععععيير المباشعععععععر هعععععععو أقعععععععدم تسعععععععيير للمرافععععععع  العامعععععععة 
دارة سععععععععععواء كانععععععععععت إدارة مركزيععععععععععة وتعنععععععععععي تقععععععععععديم خععععععععععدمات مباشععععععععععرة للمجتمععععععععععع  أن تتععععععععععولى اإل
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كعععععععععالوزارات أو إدارة ال مركزيعععععععععة إقليميعععععععععة كالبلعععععععععديات القيعععععععععام بالنشعععععععععا  المرفععععععععع  الععععععععععام بنفسعععععععععها 
ولحسععععععابها  فتععععععولى تنظععععععيم المرفعععععع  العععععععام تشععععععغيله وتعيععععععين موظفيععععععه وتمويلععععععه وتتحمععععععل مخععععععاطر 

ة مباشععععععرة قعععععع يسععععععببها المرفعععععع  للغيععععععر وتععععععدخل فععععععي عالتشععععععغيل والمسعععععع ولية عععععععن األضععععععرار التععععععي 
 بالمنتفعين بخدمات المرف  العام الذي تديره إدارة مباشرة .

كمععععععا يجععععععب أن ن حعععععع  أن األسععععععلوب اإلداري فععععععي تسععععععيير المرافعععععع  العموميععععععة ال يقتصععععععر  
علععععى إدارة المرافعععع  المركزيععععة و إنمععععا قععععد ينبععععع فععععي مجععععال تنظععععيم المرافعععع  المحليععععة .حيعععع  يكعععععون 

  العععععععوزارات أو مصعععععععالحها الخارجيعععععععة  وال يمكعععععععن تسعععععععيير الدولعععععععة للمرافععععععع  العموميعععععععة ععععععععن طريععععععع
 تسييرها عن طر  مصال  أخرى. 

يقصععععععععد بالتسععععععععيير مععععععععن طععععععععر  الجماعععععععععات المحليععععععععة نالبلديععععععععة والواليععععععععة  سععععععععد حاجععععععععات  
مشععععععتركة لسععععععكان إقلععععععيم معععععععين ومععععععن أمثلععععععة ذلعععععع  مرافعععععع  النقععععععل المحليععععععة لكععععععن ال يمنععععععع مثععععععال أن 

لمرافععععع  العموميعععععة التجاريعععععة أو الصعععععناعية إذا تسعععععتخدم البلديعععععة التسعععععيير المباشعععععر فعععععي ععععععدد معععععن ا
علععععى أنععععه:  10-11 مععععن قععععانون البلديععععة رقععععم 126 رأت البلديععععة مصععععلحة فععععي ذلعععع  بحيعععع  تععععنص

يتحعععععدد تنظعععععيم إدارة البلديعععععة طبقعععععا لهعععععذا القعععععانون وحسعععععب أهميعععععة الجماععععععة وحجعععععم المهعععععام المسعععععندة 
حكعععععام القانونيعععععة المطبقعععععة معععععن نفععععع  القععععانون: " معععععع مراععععععاة األ 149 لهععععا..." .كمعععععا نصعععععت المعععععادة

فععععععي هععععععذا المجععععععال  تضععععععمن البلديععععععة سععععععير المصععععععال  العموميععععععة البلديععععععة التععععععي تهععععععد  إلععععععى تلبيععععععة 
 .1 حاجات مواطنيها و ادارة أمالكها"

وبهععععععذه الصععععععفة  فهععععععي تحععععععد  إضععععععافة إلععععععى مصععععععال  اإلدارة العامععععععة  مصععععععال  عموميععععععة  
 لى سبيل الحصر:تقنية قصدا التكفل على وجه الخصوص بما يأتي وهي ليست ع

 التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصر  المياه المستعملة. -

 النفايات المنزلية والفض ت األخرى. -

شارات المرور....". -  صيانة الطرقات وا 
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معععععععن القعععععععانون السعععععععال  العععععععذكر علعععععععى أنعععععععه: " يكيععععععع  ععععععععدد وحجعععععععم  150 نصعععععععت المعععععععادة
مكانيععععععات ووسععععععا ل واحتياجععععععات أععععععع ه  حسععععععب إ 149 المصععععععال  المنصععععععوص عليهععععععا فععععععي المععععععادة

 كل بلدية".

و يمكعععععععن تسعععععععيير هعععععععذه المصعععععععال  مباشعععععععرة فعععععععي شعععععععكل اسعععععععتغ ل مباشعععععععر أو فعععععععي شعععععععكل 
م سسعععععة عموميعععععة بلديعععععة ععععععن طريععععع  االمتيعععععاز أو التفعععععوي "  أي أن التسعععععيير المباشعععععر الصعععععيغة 

فعععععععي حالعععععععة العجعععععععز يقتعععععععرح القعععععععانون األوليعععععععة والمفضعععععععلة لتسعععععععيير المرفععععععع  العمعععععععومي المحلعععععععي  أي 
 ل بديلة.لو ح

علعععععى اسعععععتغ ل المصعععععال  بصعععععفة مباشعععععرة علعععععى أن  152 وقعععععد أجعععععاز المشعععععر  فعععععي المعععععادة
تقيععععععععد اإليععععععععرادات والنفقععععععععات المتعلقععععععععة بهععععععععذا االسععععععععتغ ل ضععععععععمن ميزانيععععععععة البلديععععععععة طبقععععععععا لقواعععععععععد 
المحاسععععععبة العموميععععععة  ومععععععع ذلعععععع  فععععععإن مقتضععععععيات التسععععععيير وفعاليععععععة .قععععععد تقتضععععععي مععععععن  المرفعععععع  

 من نف  القانون. 152 وهذا ما أجازته المادة العام ميزانية مستقلة

  فقععععععد أجععععععاز المشععععععر  للواليععععععة بموجععععععب  07-12 يععععععة رقععععععمالأمععععععا مععععععا نجععععععده فععععععي قععععععانون الو 
التععععععععي تععععععععنص :"يمكععععععععن المجلعععععععع  الشعععععععععبي الععععععععوال ي أن يسععععععععتغل مباشععععععععرة مصععععععععالحه  142 المععععععععادة

ت المتعلقععععععة العموميعععععة ععععععن طريعععععع  االسعععععتغ ل المباشعععععر". كمععععععا يجعععععب أن تقيعععععد اإليععععععرادات والنفقعععععا
مععععععن نفعععععع  القععععععانون: "  144 بهععععععذا السععععععتغ ل ضععععععمن ميزانيععععععة الواليععععععة وهععععععذا مععععععا تضععععععمنته المععععععادة

فنسعععععععجل إيعععععععرادات ونفقعععععععات االسعععععععتغ ل المباشعععععععر فعععععععي ميزانيعععععععة الواليعععععععة حسعععععععب قواععععععععد المحاسعععععععبة 
 .1" العمومية

علععععععى الععععععرغم كععععععل مععععععن اإليجابيععععععة التععععععي يقععععععدمها هععععععذا األسععععععلوب إلععععععى أنععععععه لععععععم يسععععععلم مععععععن 
ات تعععععتخلص فعععععي اعتبعععععار هعععععذه الطريقعععععة مقيعععععدة بكثيعععععر معععععن القواععععععد القانونيعععععة   كمعععععا يلتعععععزم االنتقعععععاد

موظفوهععععععععا بإتبععععععععا  األسععععععععاليب واإلجععععععععراءات الحكوميععععععععة يحجمععععععععون عععععععععن التجديععععععععد وابتععععععععدا  حلععععععععول 
أخعععععرى خشعععععية تعرضعععععهم للمسعععععاءلة  كمعععععا أن خضعععععوعها لإلجعععععراءات المشعععععددة فعععععي االتفعععععاق المعععععالي 

والتطععععععور .ربمععععععا كانععععععت هععععععذه االنتقععععععادات الموجهععععععة األسععععععلوب يعععععععوق هععععععذه المرافعععععع  عععععععن التقععععععديم 
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اإلدارة المباشعععععر أو االسعععععتغ ل المباشعععععر  هعععععي سععععععبب فعععععي ظهعععععور أسعععععاليب أخعععععرى إلدارة المرفعععععع  
 .1العام والتي سن ح  أنها تخف  من عبئ التدخل المباشر لدولة

 الفرع الثان : المؤسسة العامة 
لهعععععععد  واحعععععععد وهعععععععو تحقيععععععع  المصعععععععلحة تعتمعععععععد الدولعععععععة علعععععععى أسعععععععلوب الم سسعععععععة العامعععععععة 

العامععععة للمرفعععع  وفاعليعععععة أداء خدماتععععه ألفععععراد  وذلععععع  عععععن طريعععع  إنشعععععاء م سسععععة عامععععة أو هي عععععة 
 مستقلة لتقوم بإدارة المرف  العام .

يمكعععععععن تعريععععععع  الم سسعععععععة العامعععععععة بأنهعععععععا عبعععععععارة ععععععععن مرفععععععع  معععععععن  الشخصعععععععية المعنويعععععععة 
سععععلطة اإلداريععععة التععععي يتبعهععععا  مععععع خضععععوعه لتمكنععععه االسععععتق ل فععععي إدارتععععه وذمتععععه الماليععععة عععععن ال

إلشععععععععرا  هععععععععذه السععععععععلطة ورقابتهععععععععا  كمععععععععا يمكععععععععن أن تطبعععععععع  هععععععععذه الطريقععععععععة فععععععععي جميععععععععع أنععععععععوا  
 القطاعات على اخت   أنواعها االقتصادية واالجتماعية والمالية والثقافية والعملية.

  بأنهعععععععععا: " مرفععععععععع  ععععععععععام يتمتعععععععععع بذمعععععععععة ماليعععععععععة  DUGUITوعرفهعععععععععا الفقيعععععععععه دو جعععععععععي ن 
 قلة"  من خ ل هذه التعريفات نستنت  ما يلي :مست

 أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن الدولة .-

 أن يكون لها ح  التقاضي .-

 أن يكون لها ح  التعاقد دون الحصول على رخصة.-

إلعععععى أن هعععععذا االسعععععتق ل العععععذي تتمتعععععع بعععععه الم سسعععععات العامعععععة مقيعععععد بقيعععععد التخصعععععيص وخضعععععوعها 
 لنظام الوصاية.

ء الم سسعععععات العموميعععععة يهعععععد  إلعععععى التكفعععععل بعععععالمرف  الععععععام نظعععععرا التسعععععا  رقععععععة إن إنشعععععا
المرفعععع  العععععام والتنععععو  الععععذي يعرفععععه بتنععععو  مجععععاالت تععععدخل الدولععععة  فععععر  بالضععععرورة وجععععود أنععععوا  

 كثيرة للم سسات العمومية.

ي حععععععع  معععععععدى التطعععععععور الكبيعععععععر  1988 العععععععدار  لتشعععععععريع الجزا عععععععري خاصعععععععة ابتعععععععداء معععععععن
الم سسعععععات والتصععععععنيفات التععععععي طعععععرأت عليهععععععا والتععععععي يمكعععععن تقسععععععيمها إلععععععى  العععععذي عرفععععععه أسععععععلوب

                                                           
 23-22ضريفي نادية  تسيير المرف  العام والتحوالت الجديدة  المرجع الساب   ص ص      1
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      - 02 معععععععن المرسعععععععوم الر اسعععععععي 02 أربعععععععع أنعععععععوا  أساسعععععععية وهعععععععو التقسعععععععيم المكعععععععر  فعععععععي المعععععععادة
األمععععععر مععععععن  02 المتعلعععععع  بتنظععععععيم لصععععععفقات العموميععععععة ومكععععععر  أيضععععععا بموجععععععب المععععععادة 1 250
 ظيفة العمومية والتي تتمثل كا تي:المذكور المتعل  بالقانون األساسي للو   03- 06

 الم سسة العامة اإلدارية •

 الم سسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  •

 الم سسة العمومية ذات الطابع العملي والتكنولوجي  •

 الم سسة العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني •

 

 المطلب الثان : أساليب خاصة و مختلطة 
األخيعععععرة األنسعععععب لتسعععععيير المرفععععع  الععععععام  وهعععععذا لمحاولعععععة وصعععععول للفعاليعععععة فعععععي تععععععد هعععععذه 

تأديعععععة الخعععععدمات العموميعععععة والوصعععععول بالخدمعععععة العموميعععععة للجعععععودة. إذ تمثلعععععت هعععععذه الوسعععععا ل فعععععي 
كععععععععل مععععععععن أسععععععععلوب االمتيععععععععاز واإليجععععععععار وكععععععععذل  الوكالععععععععة المحفععععععععزة كمععععععععا يوجععععععععد أيضععععععععا أسععععععععلوب 

 االقتصاد المختلط ناالستغ ل المختلط  

 الفرع األول: أساليب خاصة 

 أسلوب عقد االمتياز أوال:

تلجعععععأ اإلدارة فعععععي ممارسعععععة نشعععععاطها إلعععععى إبعععععرام عقعععععود معععععع ا خعععععرين إلعععععى أن هعععععذه العقعععععود  
ليسعععععت كلهعععععا عقعععععود تخضعععععع لنظعععععام قعععععانوني موحعععععد ومعععععن بعععععين هعععععذه العقعععععود عقعععععد االمتيعععععاز العععععذي 

 . 2 في تفوي  المرف  العاماإلدارية ويعتبر الصورة أكثر شيوعا  يعتبر من أقدم العقود

                                                           
 يتضمن تنظيم الصفقات  2002يوليو سنة  24المواف   1423جمادى االولى عام  13 م رخ في  250- 02مرسوم الر اسي رقم  1

 .العمومية

 والسياسية  ةاالقتصادي القانونية  للعلوم الجزا رية المجلة الجزا رية  التجربة دراسة االمتياز  طري  عن العامة ف المرا إدارة حميد  علية بن 2
 .117  ص 2009  الجزا ر  03 العدد
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األشععععععخاص العامععععععة اإلقليميععععععة   حععععععد أيقععععععة أن تعهععععععد اإلدارة نالدولععععععة أو يقصععععععد بهععععععذه الطر 
 حععععععععد األفععععععععراد أو الشععععععععركات بععععععععإدارة مرفعععععععع  عععععععععام اقتصععععععععادي واسععععععععتغ له لمععععععععدة ال تتجععععععععاوزأإلععععععععى 

سععععنة بواسععععطة عمععععال وأمععععوال يقععععدمها الملتععععزم وعلععععى مسعععع وليته فععععي مقابععععل تقاضععععي رسععععوم مععععن 99
 . 1لمنتفعين بخدمات هذا المرف  العاما

أركععععان عقععععد االمتيععععاز :يتمتععععع عقععععد االمتيععععاز بأركععععان خاصععععة تميععععزه عععععن غيععععره مععععن العقععععود 
 األخرى هي كما يلي:

 :األطرا / 1

وهععععععععي شععععععععخص عععععععععام  و صععععععععاحب  تتمثععععععععل فععععععععي اإلدارة مانحععععععععة االمتيععععععععازنالطر  األول  
 في عقد االمتياز اإلداري .  ي االمتياز أو ما يطل  عليه الملتزم وهونالطر  الثان

 :الرضا/ 2

يعتبعععععععر الرضعععععععا العععععععركن األول فعععععععي عمليعععععععة تكعععععععوين العقعععععععود  ويقصعععععععد بعععععععه تبعععععععادل اإليجعععععععاب 
 والقبول بين المتعاقدين المزعمين على نحو مطاب  منت   ثار قانونية.

 :المحل/ 3

ينصعععععععب محعععععععل االمتيعععععععاز اإلداري علعععععععى إدارة مرفععععععع  ععععععععام  يعععععععرى فيعععععععه أن يكعععععععون مرفععععععع  
المرافعععععع  التععععععي تثيععععععر امتيععععععازات السععععععلطة العامععععععة    لتفععععععوي  حيعععععع  ال يجععععععوز مععععععث  تفععععععوي قععععععاب

مثعععععل: مرفععععع  البعععععولي   وأن يقتصعععععر محعععععل العقعععععد علعععععى إدارة واسعععععتغ ل المرفععععع  ال نقعععععل ملكيتعععععه  
وعععععععادة مععععععا يكععععععون محععععععل عقععععععد االمتيععععععاز مرفقععععععا اقتصععععععاديا  وذلعععععع  أن صععععععاحب االمتيععععععاز شععععععخص 

 يسعى إلى تحقي  الرب .

 :لالشك/ 4

األصععععععل فععععععي عمليععععععة إبععععععرام العقععععععود هععععععو مبععععععدأ الرضععععععا ية بالتععععععالي تعتبععععععر الشععععععكلية ركععععععن  
   2اسعععععتثنا ي فعععععي عمليعععععة إبعععععرام العقعععععود ال تتوقععععع  عليهعععععا هعععععذه األخيعععععرة إال إذا اسعععععتلزمها القعععععانون 

                                                           
 . 347- 346  ص ص  2010 المغرب    .د الجديدة النجاح  مطبعة االداري  القانون  الصروخ  مليكة 1
 معمري  لودمو   جامعة العقود قانون   تخصص الماجستير شهادة لنيل مذكرة الجزا ر  في اإلداري  االمتياز لعقد نونيالقا النظام نعيمة  أكلي 2

 .46 ص د.  .ن    الجزا ر    وزو تيزي 
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مععععععن المرسععععععوم  02 كمععععععا هععععععو الشععععععأن فععععععي عمليععععععة إبععععععرام صععععععفقات العموميععععععة حيعععععع  تععععععنص المععععععادة
انعععععه :" الصعععععفقات العموميعععععة عقعععععود مكتوبعععععة فعععععي مفهعععععوم التشعععععريع علعععععى  15-247 الر اسعععععي رقعععععم
 . 1المعمول به "

  عقد اإليجار  ثانيا:

عقععععععد إيجععععععار المرفعععععع  العععععععام هععععععو اتفععععععاق يكلعععععع  بموجبععععععه شععععععخص معنععععععوي شععععععخص آخععععععر 
يسععععععمى المسععععععتأجر اسععععععتغ ل مرفعععععع  عمععععععومي لمععععععدة معينععععععة مععععععع تقععععععديم إليععععععه المنشعععععع ت واألجهععععععزة  

ل المرفععععع  العمعععععومي مسعععععتخدما عمالعععععه وأموالعععععه  وفعععععي المقابعععععل ويقعععععوم المسعععععتأجر بتسعععععيير اسعععععتغ 
يتقاضعععععععععى المسعععععععععتأجر مسعععععععععاهمة ماليعععععععععة للشعععععععععخص المعنعععععععععوي السعععععععععترجا  مصعععععععععاري  المنشععععععععع ت 

 واألجهزة األصلية.

وهععععععععذا األسععععععععلوب أسععععععععتعمل فععععععععي الجزا ععععععععر خاصععععععععة علععععععععى مسععععععععتوى الجماعععععععععات المحليععععععععة  
 بحي  يجيز قانون البلدية.

الصععععععععادرة عععععععععن الععععععععوزارة الداخليععععععععة والجماعععععععععات  842/ 03 – 94 جععععععععاءت التعليمععععععععة رقععععععععم
المحليععععععة  المتعلقععععععة بامتيععععععاز المرافعععععع  العامععععععة المحليععععععة قععععععدمت تعريعععععع  لعقععععععد اإليجععععععار كععععععاالتي:" 
هعععععي تلععععع  االتفاقيعععععة التعععععي معععععن خ لهعععععا يخعععععول شعععععخص ععععععام بتسعععععيير مرفععععع  ععععععام لشعععععخص أخعععععر 

ر مقابعععععععل والعععععععذي يضعععععععمن اسعععععععتغ له تحعععععععت مسععععععع وليته  وفعععععععي المقابعععععععل يعععععععدفع المسعععععععتأجر للمععععععع ج
اإليجععععععار". ومععععععا يمكععععععن قولععععععه عععععععن هععععععذه التعليمععععععة أنهععععععا لععععععم تكتفععععععي بتفسععععععير النصععععععوص القانونيععععععة 
نمعععععععا جعععععععاءت بأسعععععععلوب جديعععععععد لتسعععععععيير المرافععععععع  العامعععععععة المحليعععععععة وأسعععععععلوب اإليجعععععععار  وبالتعععععععالي  وا 

 نتساءل عن القيمة القانونية لهذه التعليمة.

 و  وتهعععععد  إمعععععا إلعععععى التعليمعععععة هعععععي عبعععععارة ععععععن أوامعععععر تصعععععدر معععععن العععععر ي  إلعععععى المعععععر 
مععععععا تفسععععععير وتوضععععععي  القععععععوانين  تبليعععععع  الععععععر ي  لمر وسععععععين كيفيععععععة تسععععععير المصععععععال  العموميععععععة  وا 

إلعععععععى أععععععععوان المصعععععععال  وهعععععععم   يا هعععععععي عمعععععععل إداري داخلعععععععي يوجعععععععهوالتنظيمعععععععات  فالتعليمعععععععة مبعععععععد
نمععععا  ملزمععععون باحترامععععه وتطبيقععععه  باعتبععععار أن هععععذه التعليمععععة لععععم تكتعععع  فقععععط بتفسععععير النصععععوص وا 

                                                           
 العمومية الصفقات تنظيم يتضمن   2015 سنة سبتمبر 16 المواف  1936 عام الحجة ي ذ 02 في م رخ 247-15 ر اسي مرسوم 1

 . 50  العدد ر ج العام  المرف  اتوتفويض
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بأحكععععام جديععععدة وغيععععر موجععععودة فععععي الععععنص األصععععلي موضععععو  التفسععععير  وبالتععععالي فقععععد تععععم  جععععاءت
 . 1تصنيفها ضمن القرارات التنظيمية القابلة لإللغاء

 الوكالة المحفزة  ثالثا:

تعععععععععددت التعريفععععععععات الفقهيععععععععة حععععععععول أسععععععععلوب مشععععععععاطرة االسععععععععتغ ل نالوكالععععععععة المحفععععععععزة   
حيععععع   عقععععد يبعععععرم بعععععين الدولععععة وفعععععرد أو شعععععركةحيعععع  عرفعععععه األسعععععتاذ سععععليمان الطمعععععاوي علعععععى أنعععععه 

ل حصععععوله علععععى عععععو  مععععن قبععععل يتعهععععد هععععذا األخيععععر بععععإدارة المرفعععع  العععععام لحسععععاب الدولععععة مقابعععع
 .  2 من األفراد نالمنتفعين  الالدولة 

أمعععععا األسعععععتاذ حسعععععن محمعععععد علعععععي البنعععععان أشعععععار أنعععععه: " عقعععععد بموجبعععععه يعهعععععد شعععععخص ععععععام 
مععععععن الجهعععععة المتعاقععععععدة وفقعععععا لحسععععععن سععععععير  إلعععععى شععععععخص خعععععاص نظيععععععر مقابعععععل يتقاضععععععاه األخيعععععر

 ." االستغ ل على أن تتحمل اإلدارة المخاطر المالية للمشرو 

قعععععد ععععععر  مشعععععاطرة االسعععععتغ ل  braconnierأمعععععا ععععععن الفقعععععه الفرنسعععععي نجعععععد أن األسعععععتاذ 
علععععععى أنععععععه "العقععععععد الععععععذي مععععععن خ لععععععه توكععععععل السععععععلطات العموميععععععة تسععععععيير وصععععععيانة مرفعععععع  عععععععام 

اب الجماععععععة العموميعععععة معععععن القعععععانون الخعععععاص يتعععععولى التسعععععيير لحسعععععلشعععععخص طبيععععععي أو معنعععععوي 
المعععععرتفقين  بعععععل بعععععأجر محعععععدد بنسعععععبة  إتعععععاواتيتحصعععععل علعععععى المقابعععععل المعععععالي معععععن  الالمفوضعععععة. و 

م ويععععة مععععن رقععععم األعمععععال المحقعععع  فععععي اسععععتغ ل المرفعععع  باإلضععععافة إلععععى ععععع وة اإلنتاجيععععة وجععععزء 
 .  3 من األرباح

ة جديعععععدة ألسعععععلوب مشعععععاطرة االسعععععتغ ل وهعععععي الوكالعععععة أمعععععا المشعععععر  الجزا عععععري جعععععاء بتسعععععمي
 247-15 للمرسععععععععوم الر اسععععععععي رقععععععععم 210 مععععععععن المععععععععادة 08 المحفععععععععزة وقععععععععد نظمهععععععععا فععععععععي الفقععععععععرة

الصععععععفقات العموميععععععة حيعععععع  عرفهععععععا " بععععععأن السععععععلطة المفوضععععععة تعهععععععد للمفععععععو   المتضععععععمن قععععععانون 
  لحسععععععاب لععععععه بتسععععععيير أو صععععععيانة المرفعععععع  العععععععام. حيعععععع  يقععععععوم المفععععععو  لععععععه باسععععععتغ ل المرفعععععع

السععععععلطة المفوضععععععة التععععععي تمععععععول المرفعععععع  العععععععام بنفسععععععها وتحععععععتف  بإداراتععععععه  ويتلقععععععى المفععععععو  لععععععه 
                                                           

 . 255 ص. 2004 الجزا ر  األولى  الطبعة   اإلداري  النشا : الثاني الجزءن اإلداري  القانون  في الوجيز لباد  ناصر 1
 الصفقات بتنظيم المتعل   247-15 رقم الر اسي المرسوم ظل في المحفزة الوكالة لعقد القانونية الطبيعة ساولي   صونية بروري  هدى 2

 بجاية  يرة م الرحمان عبد جامعة السياسية والعلوم الحقوق  كلية القانون  في الماستر شهادة لنيل مذكرة العام  المرف  وتفويضات العمومية
 . 34 ص   2017/2018

3 Braconnie rstephane ˓Droit des services publics, P. U .F ˓Paris ˓2004 ˓ P 440. 
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ضعععععافة  أجعععععره معععععن السعععععلطة المفوضعععععة بواسعععععطة منحعععععة محعععععددة بنسعععععبة م ويعععععة معععععن رقعععععم األعمعععععال وا 
 إلى ذل  منحة إنتاجية وحصة من األرباح عند االقتضاء".

 زة مععععععن خعععععع ل المرسععععععوم التنفيععععععذيحيعععععع  عععععععر  أيضععععععا المشععععععر  الجزا ععععععري الوكالععععععة المحفعععععع
" الوكالععععععة المحفععععععزة هععععععي  55 الععععععذي يتعلعععععع  بتفععععععوي  المرفعععععع  العععععععام. حسععععععب المععععععادة 18-1991

الشععععكل الععععذي تعهععععد السععععلطة المفوضععععة مععععن خ لععععه للمفععععو  لععععه تسععععيير المرفعععع  العععععام او تسععععييره 
   2وصيانته ..."

 الفرع الثان : أسلوب االقتصاد المختلط )االستغالل المختلط(
بعععععععين األسعععععععاليب المتبععععععععة فعععععععي تسعععععععيير المرافععععععع  العامعععععععة إدارة المرافععععععع  ععععععععن طريععععععع   معععععععن

شعععععركات مختلطعععععة ذات طعععععابع صعععععناعي تجعععععاري هعععععدفها تحقيععععع  العععععرب  وتحقيععععع  النفعععععع الععععععام فعععععي 
آن واحعععععد. ويقعععععوم هعععععذا النعععععو  معععععن المرافععععع  العامعععععة علعععععى معععععا يسعععععمى بشعععععركات االقتصعععععاد المخعععععتلط 

قعععععانون الخعععععاص تشعععععتر  معععععع أفعععععراد القعععععانون الععععععام والتعععععي تععععععد أشخاصعععععا معنويعععععة معععععن أشعععععخاص ال
فععععععععععي رأ  المععععععععععال بهععععععععععد  إدارة نشععععععععععا  لععععععععععه ع قععععععععععة بالمصععععععععععلحة   أي أن شععععععععععركات االقتصععععععععععاد 
المخعععععععتلط تقعععععععوم علعععععععى مسعععععععاهمة الدولعععععععة أو أحعععععععد أشعععععععخاص القعععععععانون الععععععععام فعععععععي رأ  المعععععععال   و 
تأخعععععععذ هعععععععذه الشعععععععركات ععععععععادة شعععععععكل شعععععععركة مسعععععععاهمة وهعععععععي شعععععععركات تجاريعععععععة تخضعععععععع للقعععععععانون 

تجعععععاري و قعععععد تكعععععون حصعععععة الدولعععععة فعععععي الشعععععركة حصعععععة نقديعععععة أو عينيعععععة نعقعععععارات  . وتععععععر  ال
شععععركات المسععععاهمة علععععى أنهععععا "هععععي الشععععركة التععععي ينقسععععم رأ  مالهععععا إلععععى حصععععص وتتكععععون مععععن 
شععععععركاء مععععععن القععععععانون الخععععععاص   أو أحععععععد أطرافهععععععا شععععععخص عععععععام وال يتحملععععععون الخسععععععا ر إال فععععععي 

كة. و تخضعععععع هعععععذه الشعععععركات لرقابعععععة الدولعععععة أن حعععععدود أو بقعععععدر حصصعععععهم فعععععي را  معععععال الشعععععر 
 .3للدولة غالبية رأ  المال مملو 

                                                           
  يتعل  بتفوي  المرف  العام 2018أوت   02المواف  ل 1439ذي القعدة عام  20 م رخ في  199- 18م مرسوم  تنفيذي رق 1
 لحقوق ا  كلية العام القانون  في الماستر شهادة لنيل  مذكرة الجزا ر في العامة المراف  إدارة  أساليب تطور مريامة   قارون  وردة بورحلة 2

 .   89-90  ص ص 2019 سنة البويرة  – لحاجاو  محند آكلي  جامعة السياسية والعلوم
 . 25 ص    ن.  .د   الجزا ر-  تلمسان بالقايد بكر أبي جامعة   العامة المراف  إدارة في محاضرات   محمد بومدين 3
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 الفصل الثان  
 إنشاء و إلغاء المرف  العام

 
  لعاما النفع تحقي  تستهد  و   الدولة تنش ها نشاطات أو كمشروعات العامة المراف 
 تكون  ألمرا نهاية في هي   وانتظامها سيرها على تهيمن التي الدولة لسلطة وتخضع للمواطنين 

لغا ها إنشا ها في  المراف  إلغاء و إنشاء أن على خ   ال إذن.  للدولة المانع االختصاص وا 
 عري ت ويفرضه  العام المرف  فكرة جوهر في يدخل أمر فهذا   وحدها الدولة سلطة من هو العامة
 . وعناصره العام المرف 

 إلغاء و إنشاء عملية بها تتحق  التي القانونية األداة حول تثور قد والمشكلة   الخ إنما 
 . العامة المراف 

لغاء إنشاء حول أكثر لدراسة الفصل هذا في نعر  وسو   خ ل من العامة المراف  وا 
 : التاليين المبحثين

  امالع ف المر  إنشاء:  األول المبحث - 1       

  العام ف المر  إلغاء:  الثان  المبحث -2
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 المبحث األول

 إنشاء المرف  العام
تنشععععععئ الدولععععععة المرفعععععع  العععععععام حينمععععععا تععععععرى أن هنععععععا  حاجععععععة جماعيععععععة للمععععععواطنين يجععععععب 
إشععععععععباعها عععععععععن طريقهععععععععا وبواسععععععععطة سععععععععلطتها اإلداريععععععععة  إمععععععععا ألن المشععععععععرو  الععععععععذي يحقعععععععع  هععععععععذه 

دة بمبادرتهمعععععا الفرديعععععة و إمعععععا ألن المبعععععادرة الفرديعععععة الحاجعععععة الجماعيعععععة ال يقبعععععل عليعععععه األفعععععراد ععععععا
 إذا حصلت لن تحق  إشبا  هذه الحاجة الجماعية للمواطنين على نحو كافي وم  م .

و إنشعععععععاء لعععععععذا سعععععععو  نتنعععععععاول إنشعععععععاء المرفععععععع  الععععععععام فعععععععي العععععععنظم المقارنعععععععة ن المطلعععععععب األول   
  المرف  العام في الجزا ر ن المطلب الثاني   

 

 ف  النظم المقارنة  ول: إنشاء المرف  العامالمطلب األ 

 في كل من فرنسا ومصر  خ ل هذا المطلب إلى إنشاء المرف  العام نتطرق من

 ف  فرنسا  الفرع األول: إنشاء المرف  العام

إنمعععععععا يكعععععععون معععععععن  فرنسعععععععا يجمععععععععون علعععععععى إن إنشعععععععاء المرفععععععع  الععععععععام يكعععععععاد الفقهعععععععاء فعععععععي 
 leمبعععاد  األساسعععية المسعععلم بهعععا فعععي القعععانون الععععام اختصعععاص السعععلطة التشعععريعية ألنعععه معععن ال

droit public     و ألن الحريععععات العامععععة التععععي كفلهععععا الدسععععتور ال يمكععععن تقييععععدها إال بقععععانون
وكععععل خلععععع  لمرفععععع  ععععععام جديعععععد إنمعععععا يععععع دي فعععععي الواقعععععع إلعععععى الحعععععد معععععن هعععععذه الحريعععععات كالمسعععععا  

 و مستندا إلى قانون.بها   ولذل  فيجب أن يكون إنشاء المرف  العام بقانون أ

أيععععععععن كانععععععععت أداة إنشععععععععاء المرفعععععععع  معععععععععن   1958كععععععععل هععععععععذا كععععععععان قبععععععععل صععععععععدور دسععععععععتور
صععععع حية السعععععلطة التشعععععريعية   ألن هعععععذا األمعععععر يععععع دي إلعععععى الحعععععد معععععن الحريعععععات الفرديعععععة خاصعععععة 

 1958فعععععععي حعععععععال احتكعععععععار الدولعععععععة لمرفععععععع  معععععععا . لكعععععععن بععععععععد صعععععععدور الدسعععععععتور الفرنسعععععععي لسعععععععنة 
اإلدارة وال تععععععععدخل فيهععععععععا السععععععععلطة التشععععععععريعية إال عنععععععععد  أصععععععععب  هععععععععذا اإلنشععععععععاء مععععععععن اختصععععععععاص

الطلععععععب بالموافقععععععة علععععععى اعتمععععععادات ماليععععععة جديععععععدة  إال إن جانععععععب مععععععن الفقععععععه ومععععععنهم دولوبععععععادير 
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فععععععان إنشععععععاء المرفعععععع  العععععععام يتطلععععععب صععععععدور قععععععانون  1958يععععععرى أنععععععه حتععععععى فععععععي ظععععععل دسععععععتور 
لحريععععععات العامععععععة التععععععي تشععععععتر  صععععععدور قععععععانون فععععععي المسععععععا ل التععععععي تمعععععع  ا 34بمقتضعععععى المععععععادة 

حيعععع  اعتبععععروه نوعععععا مععععن المسععععا  بحريععععة العمععععل  الفرديععععة مععععا ينطبعععع  علععععى إنشععععاء المرفعععع  العععععام
 و االتجار.

وبالنسعععععبة للمرافععععع  العامعععععة المحميعععععة فعععععإن إنشعععععاءها ال يعععععتم إال ععععععن طريععععع  نعععععص تشعععععريعي 
   إذا كانععععععت هعععععععذه المرافععععععع  إلزاميعععععععة مثعععععععال ذلععععععع  مرفعععععع  الحالعععععععة المدنيعععععععة بالنسعععععععبة للبلديعععععععة كمرفععععععع

المحفوظعععععات البلديعععععة  كمرفععععع  مكافحعععععة الحريععععع    و بالنسعععععبة للمرافععععع  العامعععععة االختياريعععععة فيكعععععون 
 .1دي   وفقا لقانون إدارة البلدية إنشا ها من بين ص حيات المجل  البل

 ف  مصر الفرع الثان : إنشاء المرف  العام

دى ول معععععع حعععععع 1971اختلعععععع  رأي الفقععععععه المصععععععري قبععععععل صععععععدور الدسععععععتور الحععععععالي لعععععععام 
بقعععععانون أو علعععععى العكععععع  جعععععواز أن يكعععععون هعععععذا إلنشعععععاء  ضعععععرورة أن يكعععععون إنشعععععاء المرفععععع  الععععععام

بقععععععرار او مرسععععععوم مععععععن الحكومععععععة  حيعععععع  لععععععم تكععععععن نصععععععوص الدسععععععاتير المصععععععرية السععععععابقة علععععععى 
الععععذي سععععاد قبععععل 1923الدسععععتور الحععععالي لععععم تكععععن صععععريحة فععععي هععععذا األمععععر  فكععععان نععععص دسععععتور 

الملعععععع  يخععععععتص بترتيععععععب المصععععععال  نأي المرافعععععع  العامععععععة    يكتفععععععي بعبععععععارة أن 1952ثععععععورة يوليععععععو 
ومععععن ثععععم جععععاء الخعععع   الفقهععععي هععععل عبععععارة الترتيععععب تشععععمل أيضععععا اإلنشععععاء ؟ وبعععععد الثععععورة اسععععتمر 

والدسعععععععععتور التعععععععععالي 1985و دسعععععععععتور الوحعععععععععدة معععععععععع سعععععععععوريا لععععععععععام 1952الخعععععععععال  ألن الدسعععععععععتور 
ريعععععععععة يتععععععععععولى إصععععععععععدار اععععععععععادوا تكععععععععععرار ذات العبعععععععععارة  فنصععععععععععوا علعععععععععى أن الععععععععععر ي  الجمهو 1924

 القرارات ال زمة لترتيب المراف  العامة و اإلشرا  عليها .

بقعععععرار معععععن ر عععععي   عمليعععععة اتجهعععععت نحعععععو جعععععواز إنشعععععاء المرفععععع  الععععععامولكعععععن معععععن الناحيعععععة ال
سعععععير عبعععععارة ترتيعععععب المرفععععع  الجمهوريعععععة  أي أن العمعععععل سعععععار معععععع االتجعععععاه الفقهعععععي العععععذي قعععععام بتف

 . لواسع الذي يتضمن أيضا ح  إنشا هبالمعنى ا العام

                                                           
 . 252-251. مجلة المنتدى القانوني   العدد الساد   ص )النظام القانوني للمراف  العامة  دراسة مقارنة (عتيقة  بلجبل   1



 الفصل الثان                                       إنشاء و إلغاء المرف  العام

 

11 

 

ليكعععععر  هعععععذا الواقعععععع العملعععععي ونعععععص  1971وجعععععاء فعععععي األخيعععععر دسعععععتور مصعععععر الحعععععالي  
صععععععععراحة علععععععععى أن يصععععععععدر ر ععععععععي  الجمهوريععععععععة القععععععععرارات ال زمععععععععة إلنشععععععععاء وتنظععععععععيم المرافعععععععع  و 

 المصال  العامة .

ر ومععععععععع الم حظععععععععة انععععععععه إذا كععععععععان إنشععععععععاء المرافعععععععع  العامععععععععة أصععععععععب  إذن بععععععععنص الدسععععععععتو 
الحعععععالي معععععن اختصعععععاص ر عععععي  الجمهوريعععععة بمرسعععععوم أو قعععععرار  إال انعععععه لعععععي  معععععا يمنعععععع البرلمعععععان 

حععععععد أو بععععععع  المرافعععععع  العامععععععة بقععععععانون  أأي مجلعععععع  الشعععععععب مععععععن التصععععععدي إلنشععععععاء المصععععععري 
والدسعععععععاتير السعععععععابقة  ال يوجعععععععد مثعععععععل 1971ظامنعععععععا الدسعععععععتوري طبقعععععععا لدسعععععععتور وذلععععععع  ألنعععععععه فعععععععي ن

وزة للحكومعععععععة وال يجعععععععوز بالتعععععععالي للبرلمعععععععان أن يشعععععععر  الفرنسعععععععي مجعععععععاالت محجععععععع 1958دسعععععععتور 
فيهعععععععا. بعععععععل العكععععععع  فعععععععي نظمنعععععععا الدسعععععععتورية البرلمعععععععان نمجلععععععع  الشععععععععب هو صعععععععاحب السعععععععلطة 

 التشريعية  وله أن يشر  بقانون في أي مجال فهو األصيل في التشريع.

وحتعععععععى لععععععععو تضعععععععمن الدسععععععععتور لعععععععدينا اختصاصععععععععا معينعععععععا لععععععععر ي  الجمهوريعععععععة أو مجلعععععععع  
ر  فيعععععه مرسعععععوم  لعععععي  معععععا يمنعععععع دسعععععتوريا البرلمعععععان التصعععععدي بنفسعععععه و التشعععععريع فعععععي العععععوزراء ليشععععع
 .1الممنوح للر ي  أو مجل  الوزراء نف  المجال 

 

 ف  الجزائر  المطلب الثان : إنشاء المرف  العام
إذا كنععععععا مععععععن عرضععععععنا للواقععععععع الفرنسععععععي طبقععععععا لمعطيععععععات الفقععععععه و القضععععععاء والتشععععععريع قععععععد 

األداة الوحيعععععدة القعععععادرة علعععععى تحقيععععع  المصعععععلحة العامعععععة و لعععععم نقبعععععل  خلصعععععنا إلعععععى أن القعععععانون هعععععو
تخبعععععة لعععععنف  العلعععععة  أمعععععا إنشعععععاء أداة غيعععععره إلنشعععععاء المرافععععع  العامعععععة إال أن تكعععععون هي عععععة محليعععععة من

فععععععي الجزا ععععععر فيقودنععععععا إلععععععى التمييععععععز بععععععين نععععععوعين مععععععن المرافعععععع  أال وهععععععي المرافعععععع   المرفعععععع  العععععععام
 من جهة أخرى .الوطنية من جهة والمراف  المحلية 

 

 
                                                           

 .275 ص 2005 لبنان  بيروت  الحقوقية  الحلبي منشورات اإلداري  القانون  وأحكام مباد  الوهاب  عبد رفعت محمد 1
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 الفرع األول: المراف  العامة الوطنية
وهعععععععي ععععععععادة مجمعععععععو  المرافععععععع  ذات األهميعععععععة الوطنيعععععععة القصعععععععوى التعععععععي يفعععععععر  المشعععععععر  
إنشعععععاءها بموجعععععب نعععععص تشعععععريعي لعععععيمكن أعضعععععاء السعععععلطة التشعععععريعية معععععن االطععععع   علعععععى نشعععععا  

 تعععععين التشعععععريعية المرفععععع  وضعععععرورته وقواععععععده  كمعععععا أنعععععه موقعععععو  علعععععى توزيعععععع السعععععلطات بعععععين الهي
 . 1ذية حسب النظام السا د في الدولةوالتنفي

 لقد مرت مسالة إنشاء المراف  العامة الوطنية بعدة مراحل : 

: تتميععععععز هععععععذه المرحلععععععة بتبععععععاين وسععععععا ل وأدوات إنشععععععاء  1965*المرحلععععععة األولععععععى : قبععععععل 
مثععععععل المرافعععععع  العامععععععة الوطنيععععععة   حيعععععع  تععععععم إنشععععععاء بعضععععععها بموجععععععب عمععععععل تشععععععريعي نقععععععانون  

  وبعضعععععععععها األخعععععععععرى بموجعععععععععب عمعععععععععل إداري   مثعععععععععل 13-12-1963البنععععععععع  المركعععععععععزي نقعععععععععانون 
  . 13-12-1962الهي ة الوطنية للقوى العاملة نالمرسوم

نقعععععععانون الماليعععععععة  بعععععععد صعععععععدور األمعععععععر 31-12-1965ة الثانيعععععععة : األمعععععععر رقععععععم لعععععع*المرح
فقععععععد نصععععععت المععععععادة المتعلعععععع  بقععععععانون القواعععععععد الماليععععععة للدولععععععة  1965ديسععععععمبر  31المعععععع رخ فععععععي 

الخامسعععععععة مكعععععععرر منعععععععه علععععععععى أن جميعععععععع الم سسعععععععات العامعععععععة يجععععععععب أن يعععععععتم بقعععععععانون و يقصععععععععد 
المشعععععععععععر  بالم سسعععععععععععات العامعععععععععععة المرافععععععععععع  الوطنيعععععععععععة   بصعععععععععععدور قعععععععععععانون التسعععععععععععيير االشعععععععععععتراكي 

حيعععععع  نصععععععت المععععععادة الخامسععععععة منععععععه علععععععى أنععععععه : " تحععععععد   1971نععععععوفمبر 16للم سسععععععات فععععععي 
م باسععععععتثناء الم سسععععععات التععععععي لهععععععا أهميععععععة وطنيععععععة وتحععععععد  الم سسععععععة االشععععععتراكية بموجععععععب مرسععععععو 

بموجععععععب قععععععانون "   مععععععا نفهمععععععه مععععععن هععععععذا الععععععنص انععععععه إذا كععععععان المرفعععععع  ذو أهميععععععة بالغععععععة ويعععععععود 
بعععععالنفع فعععععإن إنشعععععاءه يكعععععون بموجعععععب نعععععص تشعععععريعي   وان كعععععان هعععععذا المرفععععع  يهعععععد  إلعععععى تحقيععععع  

 يمي .منفعة محدودة تخص إقليم معين فان إحداثه يتم عن طري  نص تنظ

بنععععععععاء علععععععععى و  فععععععععي ظععععععععل االختيععععععععار االشععععععععتراكي  2 1976ة الثالثععععععععة :دسععععععععتور لعععععععع*المرح
دارة المركزيععععععة     أصععععععب  إنشععععععاء الم سسععععععات الوطنيععععععة مععععععن صعععععع حيات اإل1976أحكععععععام دسععععععتور

الم سسعععععات العموميعععععة الوطنيعععععة كعععععان يعععععتم بموجعععععب مرسعععععوم صعععععادر ععععععن ر عععععي  لعععععذل  فعععععإن إنشعععععاء 

                                                           
 . 330   ص  2007 الجزا ر   02عمار بوضيا    الوجيز في القانون اإلداري   جسور للنشر والتوزيع      1

 . 94 عدد الرسمية الجريدة نوفمبر 24 يف الصادر  1976 لسنة الجزا رية الجمهورية دستور 2
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مععععن ذلعععع   115التنظيميععععة المخولععععة لععععه بموجععععب المععععادة الجمهوريععععة مععععن خعععع ل ممارسععععته للسععععلطة 
 الدستور .

 11989ة الرابعة : دستور ل*المرح

المرافععععععع  العامعععععععة وفععععععع   إنشعععععععاء 1989علعععععععى غعععععععرار الدسعععععععتور السعععععععاب    كعععععععر  دسعععععععتور 
 1996منعععععه. وبموجعععععب التععععععديل الدسعععععتوري سعععععنة  115مرسعععععوم ر اسعععععي كعععععذل  معععععا تعععععنص المعععععادة  

مععععن الدسععععتور فععععي مجععععال " إنشععععاء  122مععععن المععععادة  29رة  أصععععب  البرلمععععان يشععععر  بموجععععب الفقعععع
 ف ات الم سسات " .

مععععععععن اختصععععععععاص التنظععععععععيم  رافعععععععع  العامععععععععة الوطنيععععععععة يبقععععععععى وبنععععععععاء عليععععععععه فععععععععإن إنشععععععععاء الم
بموجععععب إصععععدار مراسععععيم ر اسععععية أو تنفيذيععععة   مععععا عععععدا مجععععال ف ععععات الم سسععععات   وهععععو الوضععععع 

يقععععة أن هععععذا المسععععل  إنمععععا يتماشععععى مععععع مععععا الععععذي ال يبتعععععد كثيععععر عمععععا هععععو سععععا د فععععي فرنسععععا. والحق
هععععععو سععععععا د فععععععي القععععععانون المقععععععارن مععععععن حيعععععع  "تععععععر  اختصععععععاص إصععععععدار قععععععرار إنشععععععاء المرافعععععع  
العامععععة للسععععلطة اإلداريععععة هععععو اتجععععاه سععععليم ألنععععه يعطععععي االختصععععاص للجهععععة األقععععدر علععععى تقععععدير 

عععععععععاة لععععععععزوم اإلنشععععععععاء " مععععععععن عدمععععععععه كمععععععععا يضععععععععمن السععععععععرعة الكافيععععععععة التخععععععععاذ قععععععععرار اإلنشععععععععاء مرا 
للمصععععععلحة العامععععععة   أمععععععام تعقيععععععدات  و إجععععععراءات وآليععععععات عمليععععععة إصععععععدار القععععععانون مععععععن طععععععر  

 .2البرلمان 

 الفرع الثان : المراف  العامة المحلية 

خلصعععععنا فعععععي معععععا سعععععب  إن إنشعععععاء المرافععععع  العامعععععة الوطنيعععععة فعععععي الجزا عععععر معععععن اختصعععععاص 
مععععععا ععععععدا المرافعععععع  ر عععععي  الجمهوريععععععة   وهعععععو يمععععععار  هعععععذا االختصععععععاص ععععععن طريعععععع  المرسعععععوم في

التععععي يتحعععععتم أن يكعععععون إنشعععععاءها بقعععععانون   ومعععععن ذلععععع  علعععععى سعععععبيل المثعععععال إنشعععععاء الواليعععععة والبلديعععععة 
ولمعععععععا كانعععععععت هعععععععذه  -. فتبقعععععععى المرافععععععع  العامعععععععة المحليعععععععة التعععععععي خولهعععععععا القعععععععانون حععععععع  إنشعععععععا ها 

ن كعععععان مععععن المنطقعععععي إذا أ -المرافعععع  بحكععععم اسعععععمها تهععععم األفععععراد المقيمعععععين فععععي دا عععععرة إقلععععيم معععععين
يتععععر  أمععععر إنشععععا ها للجهععععة التععععي تملعععع  تقععععدير احتياجععععات هععععذا اإلقلععععيم أو ذا  وتعععععر  فععععي نفعععع  

                                                           
 .  9 عدد الرسمية الجريدة فيفري  23 في الصادر 1989 لسنة الجزا رية الجمهورية دستور 1
 .217-215ص ص   2002الجزا ر     .د والتوزيع  لمنشر العلوم دار اإلداري  القانون  بعلي  الصغير محمد 2
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الوقعععععت قعععععدرات هعععععذا اإلقلعععععيم االقتصعععععادية ومعععععا يسعععععتغل وطنيعععععا  ومعععععا هعععععو متعععععرو  ل سعععععتفادة منعععععه 
 محليا حتى ال يقع على عات  الدولة وحدها التنمية الشاملة .

الممثلععععععة للشعععععععب فععععععي مجموعععععععة وللتعععععععراب  ويبععععععرز فععععععي التنظععععععيم الجزا ععععععري بجععععععوار الدولععععععة
العععععوطني ككعععععل  نعععععوعين معععععن األشعععععخاص ال مركزيعععععة همعععععا الواليعععععة والبلديعععععة  ولكعععععل منهعععععا قانونهعععععا 
الخعععععاص بهعععععا منحهعععععا اختصاصعععععات متععععععددة . يهمنعععععا منهعععععا اختصاصعععععها المتعلععععع  بإنشعععععاء المرافععععع  

 العامة المحلية . 

علععععععععى 12-07ي رقععععععععم و قععععععععانون الععععععععوال 11-10يععععععععنص كععععععععل مععععععععن القععععععععانون البلععععععععدي رقععععععععم 
 إنشاء و إحدا  مراف  عامة بلدية و وال ية .

 من قانون البلدية على ما يلي : 149أوال: المراف  العامة البلدية: تنص المادة 

مععععععععع مراعععععععععاة األحكععععععععام القانونيععععععععة المطبقععععععععة فععععععععي هععععععععذا المجععععععععال   تضععععععععمن البلديععععععععة سععععععععير 
نيهعععععا وادارة أم كهعععععا . وبهعععععذه المصعععععال  العموميعععععة البلديعععععة التعععععي تهعععععد  إلعععععى تلبيعععععة حاجعععععات مواط

الصعععععععفة  فهعععععععي تحعععععععد  إضعععععععافة إلعععععععى المصعععععععال  اإلدارة العامعععععععة  مصعععععععال  عموميعععععععة تقنيعععععععة قصعععععععد 
 التكفل على وجه الخصوص   بما يأتي :

 صر  المياه المستعلمة و التزويد بالمياه الصالحة لمشرب  -

 النفايات المنزلية والفض ت األخرى  -

شارات الم -  رور صيانة الطرقات وا 

 اإلنارة العمومية  -

 األسواق المغطاة واألسواق والموازين العمومية  -

 الحظا ر ومساحات التوق  -

 المحاشر  -

 النقل الجماعي  -

 المذاب  البلدية  -
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 الخدمات الجزا رية و تهي ة المقابر و صيانتها بما فيما مقابر الشهداء  -

 الفضاءات الثقافية التابعة ألم كها  -

 اءات الرياضة كالتسمية التابعة ألم كها فض -

 المساحات الخضراء. -

تخضععععععععع إقامععععععععة أي مشععععععععرو  اسععععععععتثمار أو تجهيععععععععز علععععععععى إقلععععععععيم البلديععععععععة أو أي مشععععععععرو  
ينععععععدرج فععععععي إطععععععار البععععععرام  القطاعيععععععة للتنميععععععة   إلععععععى الععععععرأي المسععععععب  للمجلعععععع  الشعععععععبي البلععععععدي 

إنشعععععاء المرافعععع  العامعععععة البلديعععععة  معععععن قععععانون البلديعععععة .ومنععععه لصعععععحة قععععرار 109طبعععع  لعععععنص المععععادة
والمصعععععادقة معععععن طععععععر   52إجعععععراء مداولعععععة معععععن طععععععر  المجلععععع  الشععععععبي البلعععععدي طبقععععععا للمعععععادة 

وبموجععععععب  2011مععععععن قععععععانون البلديععععععة هععععععذا ونشععععععير أن قععععععانون البلديععععععة لسععععععنة  55الععععععوالي المععععععادة 
اشعععععععتر  فقعععععععط إنشعععععععاء م سسعععععععات عموميعععععععة ذات طعععععععابع إداري كم سسعععععععات عموميعععععععة  154المعععععععادة 
 . 1طابع صناعي وتجاري دون غيرهاذات 

 ثانيا: المراف  العامة الوال ية :

قعععععانون الواليعععععة : معععععع مراععععععاة األحكعععععام القانونيعععععة المطبقعععععة فعععععي هعععععذا  141تعععععنص المعععععادة  -
المجعععععال   يمكعععععن للواليعععععة أن تنشعععععئ قصعععععد تلبيعععععة الحاجعععععات الجماعيعععععة لمواطنيهعععععا بموجعععععب مداولعععععة 

 تكفل على وجه الخصوص بما يأتي :لال ية لي الوال ي مصال  عمومية و المجل  الشعب

 الطرق والشبكات المختلفة  -

مسععععععععاعدة ورعايععععععععة الطفولععععععععة واألشععععععععخاص المسععععععععنين أو الععععععععذين يعععععععععانون مععععععععن إعاقععععععععة أو  -
 أمرا  مزمنة 

 النقل العمومي  -

 الصحة العمومية ومراقبة الجودة و النظافة  -

 المساحات الخضراء  -

                                                           
   243. ص 2012   الجزا ر األولى  الطبعة والتوزيع للنشر  جسور البلدية قانون  شرح   بوضيا  عمار 1
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  الصناعات التقليدية  والحر  -

يكيععععع  ععععععدد هعععععذه المصعععععال  العموميعععععة وحجمهعععععا حسعععععب اإلمكانيعععععات كعععععل واليعععععة ووسعععععا لها 
 واحتياجاته  تحدد كيفيات تطبي  هذا الحكم عن طري  التنظيم .

معععععن نفععععع  القعععععانون علعععععى: يمكعععععن المجلععععع  الشععععععبي العععععوال ي أن  146كمعععععا تعععععنص المعععععادة 
 ل المعععععالي قصعععععد تسعععععيير ينشعععععئ م سسعععععات عموميعععععة وال يعععععة تتمتعععععع بالشخصعععععية المعنويعععععة واالسعععععتق

تحععععععدد أنعععععععوا  الم سسععععععات العموميععععععة الوال يععععععة والتععععععي هعععععععي  147المصععععععال  العموميععععععة   و المععععععادة 
م سسععععععععة عموميععععععععة ذات طععععععععابع إداري   طععععععععابع صععععععععناعي   و تجععععععععاري حسععععععععب الهععععععععد  المرجععععععععو 

 منها .

ذا كعععععان قعععععرار إنشعععععاء المرافععععع  أو المصعععععال  العموميعععععة الوال يعععععة يعععععتم وفععععع  شعععععرو  تحعععععدد   وا 
  تسعععععععتلزم لصعععععععحته  1معععععععن قعععععععانون الواليعععععععة 148و  141يععععععع  التنظعععععععيم  كمعععععععا أن المعععععععادة ععععععععن طر 

 توافر إجراء جوهري فيه يتمثل في المداولة صادرة من المجل  الشعبي الوال ي .

نسععععتنت  مععععن هععععذا كلععععه أن المجععععال  المحليععععة ال تتمتععععع بحريععععة مطلقععععة فععععي إنشععععاء المرافعععع  
وخاصععععة منهععععا المجلعععع  الشعععععبي البلععععدي بإنشععععاء  العموميععععة المحليععععة بحيعععع  مععععن جهععععة أنهععععا ملزمععععة

بعععععع  المرافععععع  العموميعععععة التعععععي نعععععص عليهعععععا قعععععانون البلديعععععة كالقمامعععععة ...ومعععععن جهعععععة أخعععععرى فعععععان 
معععععععداوالت المجععععععععال  فيمععععععععا يتعمعععععععع  بإنشععععععععاء المرافععععععع  العامععععععععة ال تنفععععععععذ إال بعععععععععد الحصععععععععول علععععععععى 

 المصادقة من طر  السلطة الوصا ية . 

 
 
 
 

                                                           
 ساب   مرجع   07- 12 الوالية قانون  من148-141 المادتين انظر 1
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 المبحث الثان 
 رف  العامإلغاء الم

 

قعععععد تعععععرى الدولعععععة أن الحاجعععععة العامعععععة الجماعيعععععة التعععععي يهعععععد  المرفععععع  الععععععام بنشعععععاطه إلعععععى 
إشعععععباعها يحسعععععن إشعععععباعها بوسعععععيلة أخعععععرى غيعععععر المرافععععع  العامعععععة نتيجعععععة لوجعععععود ظعععععرو  معينعععععة   

 وحين ذ تنشأ مسالة إلغاء المرف  العام .

  إلغععععاء المرفعععع  العععععام العععععام قسععععمنا هععععذا المبحعععع  إلععععى تعريعععع فعععع ولنتعمعععع  فععععي إلغععععاء المر 
 أسباب و آثار المرف  العام ن المطلب الثاني    وجهة اتصاصه ن المطلب األول   

 

 المطلب األول: تعريف إلغاء المرف  العام وجهة اختصاصه

 الفرع األول: تعريف إلغاء المرف  العام

المقصععععععععود بإلغععععععععاء المرفعععععععع  العععععععععام هععععععععو وضععععععععع حععععععععد لنشععععععععا  المرفعععععععع  العععععععععام  العتععععععععرا   
هي ععععععات الحاكمععععععة بأنععععععه لععععععم تعععععععد هنععععععا  حاجععععععة السععععععتمرار وجععععععود المرفعععععع  العععععععام . ومععععععن األمععععععور ال

التقديريععععة التععععي منحععععت لععععإلدارة هععععي إنشععععاء وتنظععععيم المرافعععع  العامععععة   فكععععذل  إلغععععاء المرفعععع  العععععام 
مععععععن ضععععععمن السععععععلطات التقديريععععععة لععععععإلدارة   حيعععععع  تقععععععدر اإلدارة مععععععدى الحاجععععععة أو عععععععدم الحاجععععععة 

ت المناسعععععب   والموازنعععععة  بعععععين فوا عععععد ومضعععععار المرفععععع  الععععععام   واختيعععععار الوقعععععإلعععععى المرفععععع  الععععععام 
 .1 والمبررات من إلغاء المرف  العامالم بسات واألسباب و إللغا ه و وزن الظرو  

عمليععععععة اإللغععععععاء هععععععي وضععععععع نهليععععععة لنشععععععا  المرافعععععع  العامععععععة وتوقعععععع  ممارسععععععتها للمهمععععععة 
 .  2النشا   نظرا لعدم الحاجة إلى هذا التي أنشأ من أجلها

                                                           
 ص   2014فلسطين     الوطنية النجاح جامعة  )ماجستر رسالة ( مقارنة دراسة العامة المراف  تنظيم   سليمان الرحمان عبد وجيه اكثم 1

 45-46ص 
 . 231ي بسيوني  المرجع الساب   ص عبد الغن 2
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 ثان : الجهة المختصة بإلغاء المرف  العامالفرع ال
لقععععععد اشععععععتر  المشععععععر  فععععععي إلغععععععاء أي مرفعععععع  عععععععام التقييععععععد بععععععإجراءات معينععععععة قاصععععععدا مععععععن 
وراء ذلععععع  عععععععدم التسععععععر  لإللغععععععاء ومعععععا يترتععععععب عليععععععه مععععععن أضعععععرار بععععععاألفراد ومصععععععالحهم ويقضععععععي 

عنععععععى أنععععععه إذا تععععععم اإلنشععععععاء بقععععععانون األصععععععل أن اإللغععععععاء يععععععتم بععععععنف  الوسععععععيلة التععععععي أنشععععععأ بهععععععا بم
بخعععععع   ذلعععععع  ففععععععي مععععععا فيجععععععب أن يكععععععون اإللغععععععاء بقععععععانون كععععععذل    إال إذا وجععععععد نععععععص يقضععععععي 

 17فععععععي فرنسععععععا يرجععععععع للسععععععلطة التنظيميععععععة كععععععذل  بموجععععععب قععععععانون  يخععععععص إلغععععععاء المرفعععععع  العععععععام
  علععععععى أن هععععععذا المبععععععدأ يجععععععب أن يكععععععون منسععععععقا مععععععع أحكععععععام دسععععععتورية أخععععععرى يمكععععععن 1948أوت 

لغا ها . أن ي دي  تدخلها إلى تحديد ص حية الحكومة في إنشاء المراف  العامة وا 

ويكعععععون اإللغعععععاء إمعععععا بإلغعععععاء االحتكعععععار العععععذي أنشعععععأه القعععععانون ععععععن طريععععع  مرفععععع  ععععععام أو 
بإلغععععاء مرافعععع  عامععععة تنعععععاف  المبععععادرة الخاصععععة   وكعععععذل  لععععي  فععععي وسعععععع المرسععععوم إلغععععاء مرافععععع  

أو قواعععععد ذات قيمععععة دسععععتورية   كمععععا شععععدد علععععى  عامععععة وطنيععععة نتععععنجم ضععععرورتها ...عععععن مبععععاد 
  ومععععععن بععععععين هععععععذه  1986جععععععوان 26-25ذلعععععع  المجلعععععع  الدسععععععتوري فععععععي قععععععراره الصععععععادر بتععععععاريخ 

المرافععععععع  العامعععععععة التعععععععي يلبعععععععي وجودهعععععععا تطلبعععععععا دسعععععععتوريا الوظعععععععا   األساسعععععععية للدولعععععععة معععععععن حفععععععع  
ضعععععععا  إليهعععععععا النظعععععععام نالشعععععععرطة القضعععععععا ية   والعععععععدفا  ووسعععععععا ل السعععععععير الطرقعععععععات ويقتضعععععععي أن ي

وهعععععععي الحمايعععععععة االجتماعيعععععععة ومعععععععا  1946الوظعععععععا   التعععععععي تتكافعععععععل معععععععع بعععععععع  صعععععععي  دسعععععععتور 
 تضمنه من تنظيم التعليم العام المجاني والعلماني في الدرجات جميعا .

طعععععععرق إلغعععععععاء المرافععععععع  العامعععععععة  ععععععععن ولعععععععم  يحعععععععدد المشعععععععر  الجزا عععععععري أي نعععععععص صعععععععري 
ا ه بوسععععععيلة األسععععععلوب الععععععذي اتبععععععع فععععععي إنشععععععوبالتععععععالي علينععععععا الرجععععععو  إلععععععى القواعععععععد العامععععععة بععععععنف  

اإلنشععععععاء   ولقععععععد اشععععععتر  المشععععععر  الجزا ععععععري أن يكععععععون إصععععععدار قععععععرار أعلععععععى وارفععععععع مععععععن وسععععععيلة 
ار اإلنشعععععاء حمايعععععة للمصعععععلحة اإللغعععععاء معععععن سعععععلطة مركبعععععة تحعععععوي علعععععى كعععععل معععععن شعععععار  فعععععي قعععععر 

 .1 العامة

 

                                                           
2015-  بسكرة خيضر  محمد  جامعة الحقوق  في الماستر شهادة لنيل مذكرة   العمومية للمراف  القانوني النظام الدين  عماد بوطيب 1

 . 37 ص  2014
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 الثان : أسباب وآثار إلغاء المرف  العام المطلب
لفعععععععر  األول علعععععععى أسعععععععباب إلغعععععععاء إلعععععععى فعععععععرعين  حيععععععع  يحتعععععععوي ا قسعععععععمنا هعععععععذا المطلعععععععب

 ر إلغاء المرف  العامو الفر  الثاني آثا مف  العاالمر 

 

 الفرع األول: أسباب إلغاء المرف  العام
 إلى ما يلي : ويمكن رد أسباب إلغاء المرف  العام

اص تععععععر  إشععععععبا  الحاجععععععات العامععععععة التععععععي كععععععان يتوالهععععععا المرفعععععع  العععععععام للنشععععععا  الخعععععع 1-
ويتحقعععععع  ذلعععععع  مععععععن خعععععع ل الخصخصععععععة كمفهععععععوم مقابععععععل للتععععععأميم   وتعععععععر  الخصخصععععععة بأنهععععععا 
العمليعععععععة التعععععععي يعععععععتم معععععععن خ لهعععععععا تقليعععععععل دور الحكومعععععععة وزيعععععععادة دور القطعععععععا  الخعععععععاص فعععععععي إدارة 

 وامت   الممتلكات أما عن أشكال الخصخصة فيمكن تصنيفها إلى ف تين :

أو نقعععععععععععل ملكيعععععععععععة للمشعععععععععععاريع أو  الف عععععععععععة األولعععععععععععى: وهعععععععععععي ال تتطلعععععععععععب بالضعععععععععععرورة بيعععععععععععع 
الم سسععععععععات العامععععععععة  إنمععععععععا تتمثععععععععل عمليععععععععات التخصععععععععيص فععععععععي إسععععععععناد مسعععععععع وليات اإلدارة   أو 

 تفوي  بع  األعمال إلى القطا  الخاص منها :

دارة وتمويععععععل بععععععع  المشععععععاريع  - العمليععععععات التععععععي يتععععععولى فيهععععععا القطععععععا  الخععععععاص إقامععععععة وا 
 وسواها . BOTالجديدة ن بصيغة تمويلية مثل 

عمليععععععععات تقععععععععديم بععععععععع  الخعععععععععدمات واسععععععععتنادها علععععععععى أسعععععععععا  تنافسععععععععي إلععععععععى القطعععععععععا  -
الخععععاص بععععدال مععععن توفيرهععععا مععععن القطععععا  العععععام ن مثععععل الخععععدمات التععععي تقععععدمها البلععععديات وعمليععععات 

 جمع القمامة  أو أعمال بناء الصيانة للمرف  العام من طر  القطا  الخاص  .

ل ملكيععععععععععة المشععععععععععاريع أو حصععععععععععص وتشععععععععععمل عمليععععععععععات البيععععععععععع أو نقعععععععععع -الف ععععععععععة الثانيععععععععععة :
المسععععععاهمة مععععععن القطععععععا  العععععععام إلععععععى القطععععععا  الخععععععاص  و يمكععععععن أن يععععععتم ذلعععععع  بأشععععععكال مختلفععععععة 

 منها :

 عمليات البيع المباشر  -
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 عمليات البيع باألسلوب المزايدة  -

 عمليات اإلصدار أو الطرح ل كتتاب العام. -

 .نشاطا مماث  مار  ذات النشا  أوخر يآدم  مرف  عام مع مرف  عام 2-

حيعععععع  تحقعععععع  إشععععععبا  حاجععععععة جماعيععععععة عارضععععععة وم قتععععععة ال تتسععععععم بطععععععابع الديمومععععععة   3-
 نشأ المرف  من أجله يستوجب إلغا ه .أالغر  الذي 

أسعععععباب ماليعععععة حيععععع  تقعععععدر الدولعععععة بعععععدافع التعععععوفير بعععععأن الخدمعععععة التعععععي يقعععععدمها المرفععععع  4-
 .1العام يمكن أن يعهد بها إلى مرف  عام أخر

   : آثار إلغاء المرف  العامالفرع الثان
يثيععععععر إلغععععععاء نشععععععا  مرفعععععع  عععععععام مبععععععدأين أو بمعنععععععى أدق يجععععععب أن يخضععععععع لهمععععععا  المبععععععدأ 

أهميتعععععه فعععععي ضعععععرورة تصعععععر  هي عععععات الدولعععععة  ىاألول والعععععذي هعععععو مبعععععدأ المشعععععروعية والعععععذي تتجلععععع
تصععععععععر  توافعععععععع  مععععععععع أفععععععععاق اإلرادة العامععععععععة التععععععععي بلورتهععععععععا الجماعععععععععة فععععععععي ميثععععععععاق أو دسععععععععتور  

 الثانية تتعل  باألفراد فتقيهم التعس  بحقوقهم.  واألهمية

أمعععععا المبعععععدأ الثعععععاني قاععععععدة تعععععوازي األشععععععكال ومعععععدى أهميتهعععععا بشعععععأن إلغعععععاء نشعععععا  المرافعععععع  
العامععععععة واعععععععادة تخصععععععيص أموالهععععععا   أن هععععععذه القاعععععععدة ال تعععععععدو أن تكععععععون فععععععي اصععععععل جوهرهععععععا 

التصعععععر  أن يلتعععععزم قاععععععدة مكملعععععة لمبعععععدأ المشعععععروعية وم كعععععدة لعععععه   فهعععععي تفعععععر  علعععععى مصعععععدر 
بعععععنف  األشعععععكال واإلجعععععراءات التعععععي اتبععععععت فعععععي إصعععععدار القعععععرار المعععععراد إلغعععععا ه أو تعديلعععععه   التزامعععععا 

 بالشرعية .

قاععععععدة تقابعععععل األشعععععكال ترتكعععععز علعععععى أكثعععععر معععععن كونهعععععا شعععععكليات   بعععععل األصعععععل فعععععي هعععععذه 
حمايععععععة اإلجعععععراءات أنهعععععا قيعععععود مقصععععععودة تفعععععر  علعععععى إرادة المعععععديرين لألمععععععوال العامعععععة وبالتعععععالي 

 مصلحة الجماعة هي األسا  في القانون اإلداري.

                                                           
 . 927  ص  2008حمدي القبي ت  القانون االداري  الجزء األول  دار وا ل للنشر  الطبعة األولى    1
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عليهععععا حيعععع  عنععععدما يععععتم إلغععععاء المرفعععع  العععععام فععععان أموالععععه تضععععا  إلععععى الجهععععة التععععي نععععص 
ن أمعععععوال المرفععععع  تضعععععا  إلعععععى أمعععععوال إن لعععععم يعععععنص علعععععى ذلععععع  فعععععإالقعععععانون الصعععععادر بإلغا عععععه  فععععع

 الشخص اإلداري الذي كان يتبعه هذا المرف  .

ن مصعععععير إيرها أشعععععخاص معنويعععععة عامعععععة مسعععععتقلة فعععععافععععع  العامعععععة التعععععي يعععععدأمعععععا بالنسعععععبة للمر 
حعععععععد أهعععععععذه األمعععععععوال كعععععععأن تكعععععععون الدولعععععععة أو أموالهعععععععا يعععععععتم تحديعععععععده معععععععن خععععععع ل معرفعععععععة مصعععععععدر 

برعععععععات أمععععععا إذا كععععععان مصععععععدرها ت إلقليميععععععة األخععععععرى فيععععععتم منحهععععععا لهععععععا.أشععععععخاص القععععععانون العععععععام ا
د المرافعععع  العامععععة التععععي لهععععا نفعععع  غععععر  ن األمععععوال تعععع ول إلععععى أحععععإاألفععععراد والهي ععععات الخاصععععة فعععع

 .  1 راما إلرادة المتبرعينالمرف  الذي تم إلغا ه أو غرضا مقاربا له   احت

لمشعععععر  أي نعععععص صعععععري  معععععن األمثلعععععة التطبيقيعععععة فعععععي التشعععععريع الجزا عععععري أيعععععن لعععععم يضعععععع ا
وب وبالتععععالي علينععععا الرجععععو  إلععععى القواعععععد العامععععة و إتبععععا  نفعععع  األسععععل طععععرق إلغععععاء المرفعععع  العععععام

الععععذي اتبععععع فععععي إنشععععا ه بوسععععيلة أعلععععى وارفععععع مععععن وسععععيلة اإلنشععععاء  ولقععععد اشععععتر  المشععععر  الجزا ععععري 
أن يكععععون إصععععدار قععععرار اإللغععععاء مععععن سععععلطة مركبععععة تشععععمل مععععن شععععار  فععععي قععععرار اإلنشععععاء حمايععععة 

 منه للمصلحة العامة .

 216فطبقعععععا لقاععععععدة تقابعععععل األشعععععكال عنعععععد تطبيقهعععععا علعععععى نطعععععاق المعععععوظفين  نجعععععد المعععععادة  
" ينععععععت  إنهععععععاء الخدمععععععة التععععععام .........يتقععععععرر 2مععععععن القععععععانون األساسععععععي العععععععام للوظيفععععععة العموميععععععة 

اإلنهععععاء التععععام بععععنف  األشععععكال التععععي يععععتم فيهععععا التعععععين". وعلععععى سععععبيل المثععععال ال الحصععععر  القععععانون 
منععععه يععععتم تعععععين القضععععاة بموجععععب مرسععععوم ر اسععععي بنععععاء علععععى  3وفقععععا للمععععادة   3األساسععععي للقضععععاء 

لة ليسعععععت مقصعععععورة ألعععععة المجلععععع  األعلعععععى للقضعععععاء   فالمسعععععمعععععن وزيعععععر الععععععدل وبععععععد مداو اقتعععععراح 
علععععععى اعتبععععععار القععععععرار صععععععادر مععععععن هي ععععععة مركبععععععة فحسععععععب   ولكععععععن يجععععععب أن ينظععععععر إلععععععى العلععععععة 
المبععععررة حتععععى يصععععدر القععععرار مععععن سععععلطة مركبععععة   المسععععالة تتعععععدى الشععععكل فععععتكمن فععععي الجععععوهر   

سعععععلطة مركبعععععة هعععععي أهميعععععة المسعععععا ل التعععععي يعالجهعععععا أن العلعععععة التعععععي بعععععررت أن يصعععععدر القعععععرار معععععن 
                                                           

 .  96 ص 2008   الدنمار  في العربية األكاديمية  منشورات   اإلداري  القانون    ليلو راضي مازن  1
  المواف  1427 عام الثانية جمادى 19 في م رخ العمومية للوظيفة العام األساسي  القانون  المتضمن 03-06 ألمر 2

 .  2006سنة يوليو15 
  الجريدة المواف  1425 رجب 21 في م رخ 11للقضاء  األساسي  القانون  المتضمن 11- 04 رقم العضوي  القانون  3

 2004 . سبتمبر   08 بتاريخ الصادرة  57العدد الرسمية



 الفصل الثان                                       إنشاء و إلغاء المرف  العام

 

11 

 

هععععذا القععععرار الفععععردي   فالمشععععاركة فععععي اتخععععاذ القععععرار تعنععععي ضععععمانة لألفععععراد تقععععيهم سععععطوة السععععلطة 
 التقديرية .

-10ومعععععععن األمثلعععععععة المتعلقعععععععة بعععععععاألموال العامعععععععة وتخصيصعععععععها   فطبقعععععععا لقعععععععانون البلديعععععععة 
  ما ينص عليه في المواد التالية:11

يمعععععععععععار  المجلععععععععععع  الشععععععععععععبي البلعععععععععععدي صععععععععععع حياته طبقعععععععععععا للمبعععععععععععاد   : 104المعععععععععععادة  -
 من هذا القانون. 4و 3المحددة في المادتين

:يعععععععععال  المجلعععععععع  الشعععععععععبي البلععععععععدي الشعععععععع ون التععععععععي تععععععععدخل فععععععععي مجععععععععال  52 المععععععععادة -
 اختصاصه عن طري  المداوالت .

:يمكعععععععععن البلديعععععععععة أن تنشعععععععععئ م سسعععععععععات عموميعععععععععة بلديعععععععععة .... معععععععععن أجعععععععععل 153المعععععععععادة -
 الحها.تسيير مص

: يمكععععععععععن لبلععععععععععديتين متجععععععععععاورتين أو أكثععععععععععر أن تشععععععععععتر  قصععععععععععد التهي ععععععععععة  215المععععععععععادة  -
 أو...وانشاء مصال  كم سسات عمومية مشتركة.

:تخضعععععععع توأمعععععععة بلديعععععععة معععععععا معععععععع بلديعععععععة أو أي جماععععععععة إقليميعععععععة أجنبيعععععععة  106المعععععععادة  -
 ون الخارجيعععععة أخعععععرى إلعععععى الموافقعععععة المسعععععبقة للعععععوزير المكلععععع  بالداخليعععععة بععععععد اخعععععذ رأي وزيعععععر الشععععع

 تحدد كيفيات تطبي  هذه المادة عن طري  التنظيم.

:ال تنفععععععععععذ إال بعععععععععععد المصععععععععععادقة عليهععععععععععا مععععععععععن الععععععععععوالي المععععععععععداوالت المتضععععععععععمنة  57المععععععععععادة
 اتفاقيات التوأمة نالفقرة الثالثة   .

معععععن اسعععععتقراء هعععععذه المعععععواد يتضععععع  لنعععععا قصعععععد التنميعععععة المشعععععتركة بعععععين البلعععععديات فعععععي إطعععععار 
ة تتطلعععععععب الموافقعععععععة المسعععععععبقة لعععععععوزير الداخليعععععععة وبععععععععد اخعععععععذ رأي وزيعععععععر م سسعععععععات عامعععععععة مشعععععععترك

الشععععع ون الخارجيعععععة  معععععداوالت المجلععععع  الشععععععبي البلعععععدي  المصعععععادقة معععععن طعععععر  العععععوالي   إذ أن 
إنشعععععاء م سسعععععة عامعععععة مشعععععتركة ال ينفعععععرد بعععععه مجلععععع  شععععععبي بلعععععدي كمعععععا ال ينفعععععرد بعععععه العععععوالي أو 

حليععععععععات فععععععععالمعني بالدرجععععععععة األولععععععععى هععععععععي وزيععععععععر الداخليععععععععة باعتبععععععععاره وزيععععععععر الوصععععععععاية علععععععععى الم
المجععععال  الشععععععبية البلديعععععة المنعععععو  بهعععععا التنميعععععة الشعععععاملة  ولكعععععون المشعععععر  خشعععععي معععععن انفعععععراد كعععععل 
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  فجععععععل للعععععوالي و العععععوزير الوصعععععي يعععععه معععععن ثعععععروات يسعععععتأثر بهعععععا دون غيعععععرهمجلععععع  شععععععبي بمعععععا لد
ثععععة أطععععرا  وبنععععاء رأيععععا ينظععععران مععععن خ لععععه للمصععععلحة العامععععة الشععععاملة   فهععععذا يعععععد صععععادرا مععععن ث 

 .1رار اإلنشاء أو اإللغاءعليه ال يمكن ألي من األطرا  الث ثة أن ينفرد وحده بتعديل ق

 

 

  

                                                           
 . 40- 39 ص ص   الساب  المرجع نف    العامة للمراف  القانوني  النظام الدين عماد بوطيب 1
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 اإلداري  القعععععانون  فعععععي األساسعععععية المواضعععععيع معععععن الععععععام المرفععععع  أن قولعععععه سعععععب  ممعععععا يبعععععدو
 السعععععععععابقة راسععععععععةالد خعععععععع ل مععععععععن. القععععععععانوني الجانعععععععععب مععععععععن اإلداري  القععععععععانون  نععععععععواة يعتبععععععععر حيعععععععع 

 وحيعععععادي مجعععععرد وبشعععععكل ومعععععانع جعععععامع مفهعععععوم الععععععام للمرفععععع  يكعععععون  أن يمكعععععن ال انعععععه نسعععععتخلص
 مسععععععبقا لععععععه تحععععععدد التععععععي واالقتصععععععادية  االجتماعيععععععة اإلداريععععععة والغايععععععات األهععععععدا  ضععععععوء فععععععي إال
 الجهعععععععة تعيعععععععين مسعععععععالة  أمعععععععا منهعععععععا ينظعععععععر التعععععععي للزاويعععععععة وفقعععععععا وتنقسعععععععم تتنعععععععو  المرافععععععع  وهعععععععذه.

 كمععععععا وهععععععي فععععععاألولى   العامععععععة المرافعععععع  إلغععععععاء وكيفيععععععة وتنظيمععععععه بإنشععععععا ه المختصععععععةو  المسعععععع ولة
 إلعععععى تكعععععون  وقعععععد والتنفيذيعععععة التشعععععريعية السعععععلطتين بعععععين الفقعععععه فعععععي تأرجحعععععت إليعععععه اإلشعععععارة سعععععبقت
 وتحقيعععععع  التنظيمععععععي اإلطععععععار فععععععي يععععععدخل العععععععام فعععععع المر  إنشععععععاء إن باعتبععععععار اقععععععرب األخيععععععرة هععععععذه

 . العامة المراف  إنشاء في الدولة سياسة تعتمدها التي العامة المصلحة

 ودون  النظععععععععر بغعععععععع  المجتمععععععععع فععععععععي األفععععععععراد يحتاجععععععععه مععععععععا علععععععععى باالعتمععععععععاد ذلعععععععع  كععععععععل
 إلغعععععاء أي الثانيعععععة أمعععععا   المرافععععع  بإنشعععععاء أولعععععى السعععععلطتين أي حعععععول الفقهعععععي الجعععععدل فعععععي العععععدخول
 تععععععععوازي  لقاعععععععععدة تخضعععععععععو  لععععععععإلدارة التقديريععععععععة السععععععععلطة ضععععععععمن تنععععععععدرج والتععععععععي العامععععععععة المرافعععععععع 
 . األشكال

 أجلعععععه معععععن أنشعععععأت العععععذي الغعععععر  أو العلعععععة باسعععععتنفاذ تكعععععون  الععععععام فععععع المر  إلغعععععاء إن كمعععععا
  .آثار من عليه ترتب وما

 معععععع القاععععععدة  حسعععععب قعععععرار أو بقعععععانون  إال يلغعععععى ال بقعععععانون  أنشعععععئ معععععن أن المععععععرو  معععععن
 .الحياة لضرورات تلبية استمراريتها ضمان

 

 : نتائج
 :  توصلت إلى النتا   التالية فقدبعد دراسة الموضو  

  أي الراج  و هو المعيار المختلط .يأخذ تعري  المرف  العام الر 
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  لبيةت وهدفه الدولة تنشأه مشرو  العام المرف  أن في تتمثل عناصر عدة العام للمرف 
 . استثنا ي قانوني لنظام أيضا يخضع كما العامة للسلطة ويخضع العامة الحاجات

  المختلطة و الخاصة و العامة منها العام المرف  لتسيير يبأسال عدة هنا. 
 السلطة و التنفيذية السلطة بين تتأرج  العمومية المراف  إنشاء في اإلختصاص سلطة إن 

ة هي للمشر  الجزا ري فالسلطة التنفيذي بالنسبة   المنته  الدولة لنظام تبعا التشريعية
ية فيما عدا المراف  التي يتحتم أن يكون في إنشاء المراف  الوطن ختصاصصاحبة اال

إنشا ها بقانون   أما المراف  المحلية فبحكم اسمها فهي تهم األفراد المقيمين في دا رة إقليم 
 معين فقد خول القانون الجماعات سلطة تقديرية في إنشا ها .

  تي رية الالتقديإن عملية إلغاء المراف  العمومية والتي هي وضع حد لنشاطها من األمور
ذا وجد إال إمنحت لإلدارة وهذه العملية تتم بنف  الوسيلة التي أنشىء بها المرف  العام 

  نص قانوني يقضي بخ   ذل  .

 

 : توصيات
 : من خ ل النتا   المتوصل إليها نخرج ببع  التوصيات و المتمثلة في

  العامععععععععة  ضععععععععرورة تعععععععععديل النصععععععععوص القانونيععععععععة التععععععععي تعععععععععال  إنشععععععععاء و إلغععععععععاء المرافعععععععع
ليصعععععععب  إنشعععععععا ها و إلغا هعععععععا بقعععععععانون  ممعععععععا يجعلهعععععععا تخضعععععععع لرقابعععععععة سعععععععابقة و الوطنيعععععععة 

 التشريعية.الحقة من طر  السلطة 
  إصععععععدار قععععععانون يعععععععال  موضععععععو  عقععععععود االمتيععععععاز وطريقععععععة شععععععريكات االقتصععععععاد المخععععععتلط

 من حي  القواعد القانونية و إجراءاته بشكل واض  .
 تسعععععيير المرافععععع  العموميعععععة لتفعععععادي التطبيقعععععات  وضعععععع نظعععععام شعععععامل فعععععي انتهعععععاج خوصصعععععة

 الخاط ة لألساليب الحديثة في إدارة المراف  العمومية .
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  وضعععععععع خطعععععععة موحعععععععدة معععععععن طعععععععر  السعععععععلطات المختصعععععععة بإنشعععععععاء المرافععععععع  العامعععععععة فعععععععي
 المراف  العامة في الجزا ر وذل  بحسب طبيعة نشا  المراف .اختيار طريقة إدارة 

 

بعععععدون أي نعععععواقص ويحتعععععوي علعععععى المعلومعععععات ن موضعععععوعي شعععععامل يكعععععو األخيعععععر نتمنعععععى أن وفعععععي 
 .ال زمة 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 و المراجع قائمة المصادر
 

 

 

 



 قائمة المصادر و المراجع 
 

11 

 

 المصادرأوال :
 :الدساتير 1-

 الجريعععععععععدة نعععععععععوفمبر 24 فعععععععععي الصعععععععععادر  1976 لسعععععععععنة الجزا ريعععععععععة الجمهوريعععععععععة دسعععععععععتور -
 . 94 عدد الرسمية

 الجريععععععععععدة فيفععععععععععري  23 يفعععععععععع الصععععععععععادر 1989 لسععععععععععنة الجزا ريععععععععععة الجمهوريععععععععععة دسععععععععععتور -
 .9عدد الرسمية

 نععععععععوفمبر 28 بتععععععععاريخ: الصععععععععادر الشعععععععععبية الديمقراطيععععععععة الجزا ريععععععععة الجمهوريععععععععة دسععععععععتور -
-03 بقعععععععععانون  ومعععععععععتمم مععععععععععدل 1996 ديسعععععععععمبر  08 فعععععععععي  الصعععععععععادر 76الععععععععععدد ر   ج 1996

  2002 أفريعععععععععععل 14 فعععععععععععي  الصععععععععععادر 28 الععععععععععععدد ر  ج   2002 أفريععععععععععل 10 فعععععععععععي المعععععععععع رخ02
  الصععععععععادر 63 رقععععععععم ر ج   2008 نععععععععوفمبر 15 فععععععععي المعععععععع رخ 08-19 ون بقععععععععان ومععععععععتمم معععععععععدل
 ر  ج 2016 معععععار  فعععععي المععععع رخ 16-01 رقعععععم بقعععععانون   م و  م  2008 نعععععوفمبر 16 فعععععي
 2020 سععععععععبتمبر 16 فععععععععي الصععععععععادر 54   ر. ج   2016 مععععععععار  7 فععععععععي الم رخععععععععة 14 رقععععععععم

    فعععي خالمعع ر 20-251  رقعععم الدسععتور التععععديل معععن 65 المععادة فعععي عليععه منصعععوص وأصععب 
 . 2020 سبتمبر15

 :األوامر و القوانين  2-

 21 فععععععي معععععع رخ 11للقضععععععاء  األساسععععععي  القععععععانون  المتضععععععمن 11-04 رقععععععم العضععععععوي  القععععععانون  -
 .2004 سبتمبر   08 بتاريخ الصادرة 57العدد الرسمية الجريدة المواف  1425 رجب

 04   37ر ج   بالبلديععععة المتعلعععع  2011 يونيععععو  22 فععععي المعععع رخ 10-11 رقععععم القععععانون  -
 . 2011يونيو 03 في الصادر  

     12ر ج   بالواليععععة المتعلعععع  2012 فبرايععععر 21 فععععي المعععع رخ 07-12  رقععععم القععععانون  -
 . 2012 فبراير 29 في الصادر   12

 19 فععععععععي معععععععع رخ العموميععععععععة للوظيفععععععععة العععععععععام األساسععععععععي  القععععععععانون  المتضععععععععمن 03-06 ألمععععععععر -
 .   2006سنة ليويو 15  المواف  1427 عام الثانية جمادى
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 المراسيم: 3-

   02ل الموافععععع  1439 ععععععام القععععععدة ذي 20 فعععععي مععععع رخ  18-199 رقعععععم تنفيعععععذي  مرسعععععوم -
 .العام المرف  بتفوي  يتعل   2018 أوت

 24 الموافعععععع  1423 عععععععام االولععععععى جمععععععادى 13 فععععععي معععععع رخ  02-250رقععععععم الر اسععععععي مرسععععععوم -
 . العمومية الصفقات تنظيم يتضمن  2002 سنة يوليو

 سععععععبتمبر 16 الموافعععععع  1436 عععععععام الحجععععععة ي ذ 02 فععععععي معععععع رخ  15-247 ر اسععععععي مرسععععععوم -
  الععععععععدد ر ج الععععععععام  المرفععععععع  وتفويضعععععععات العموميعععععععة الصعععععععفقات تنظعععععععيم يتضعععععععمن   2015 سعععععععنة
50 . 

 ثانيا: المراجع

 باللغة العربية

 الكتب: 1-

 صاصعععععععي  إععععععععراب محمعععععععد ترجمعععععععة   االداريعععععععة الم سسعععععععات فعععععععي محاضعععععععرات   محيعععععععو احمعععععععد -
 .  1996   الجزا ر  . د الجامعية المطبوعات  ديوان

 القاضععععععععي  منصععععععععور  ترجمععععععععة األول  الجععععععععزء اإلداري  القععععععععانون    وبياردلفولفيععععععععه فيععععععععدال جععععععععورج -
 .  2001   بيروت  .  د والتوزيع النشر للدراسات  الجامعية لم سسة

 الم سسعععععععععععة    مقارنعععععععععععة دراسعععععععععععةن اإلداري  للقعععععععععععانون  األساسعععععععععععية مبعععععععععععاد  عواضعععععععععععة  حسعععععععععععن-  
 . 1997 سنة  بيروت   1  والتوزيع  والنشر للدراسات الجامعية

   األولعععععععععى الطبععععععععععة  للنشعععععععععر وا عععععععععل دار  األول الجعععععععععزء  االداري  القعععععععععانون   القبعععععععععي ت حمعععععععععدي-
2008  

 المسعععععععيرة دار  1   األول  الكتعععععععاب مقارنعععععععة دراسعععععععة اإلداري  القعععععععانون  الظعععععععاهر  خليعععععععل خالعععععععد -
 .  1998عمان  والتوزيع  للنشر
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 العربعععععي الفكعععععر دار   مقارنعععععة دراسعععععةناإلداري  القعععععانون  فعععععي العععععوجيز   الطمعععععاوي  محمعععععد سعععععليمان -
 . 300  ص  1986سنة مصر     ذ  د

 2010 الجزا ر  بلقي  دار الجديدة  والتحوالت العام المرف  تسيير نادية  ضريفي -

 ج  م د المحليععععععععة  والتنظيمععععععععات الجزا ععععععععري  اإلداري  القععععععععانون  مبععععععععاد  ربععععععععه  عبععععععععد الصععععععععمد عبععععععععد-
 . 122 ص ن    د الجزا ر 

 اإلداري  القعععععععانون  ومبعععععععاد   أسععععععع  مقارنعععععععة دراسعععععععة اإلداري  القعععععععانون  بسعععععععيوني  الغعععععععاني عبعععععععد -
 . 223 ص ن   د الجامعية  دار   األول المجلد لبنان  في وتطبيقاته

  لوسععععععععا اإلداري  النشععععععععا  الثععععععععاني   الجععععععععزء اإلداري  القععععععععانون  مععععععععدخل الععععععععدين  عيشععععععععي ععععععععع ء -
 . 2010 الجزا ر مليلة  عين الهدى   دار اإلدارة أعمال اإلدارة 

   .01  لنشععععععععععععر وا ععععععععععععل دار اإلداري  القععععععععععععانون  فععععععععععععي الععععععععععععوجيز الشععععععععععععنطاوي  خطععععععععععععار علععععععععععععي -
 .  2005عمان 

 . 1993  بغداد  . د. ن. د.  د اإلداري   القانون  بدير محمد علي -

   02     والتوزيعععععععععع للنشعععععععععر جسعععععععععور   اإلداري  القعععععععععانون  فعععععععععي العععععععععوجيز   بوضعععععععععيا  عمعععععععععار -
 2007  الجزا ر

 الجزا عععععر األولعععععى   الطبععععععة والتوزيعععععع للنشعععععر  جسعععععور البلديعععععة قعععععانون  شعععععرح   بوضعععععيا  عمعععععار -
  2012 . 

 الجزا عععععععر   03  ج  م د اإلداري   النشعععععععا  الثعععععععاني الجعععععععزء اإلداري  القعععععععانون  عوابعععععععدي عمعععععععار-
  2005 . 

 الثانيعععععععععععة  الطبععععععععععععة ج  م د مقارنعععععععععععة  راسعععععععععععةد اإلداري  القعععععععععععانون  شعععععععععععرح حسعععععععععععين  فريحعععععععععععة -   
 .70 ص 2010 الجزا ر 

   . د والتوزيععععععععععع  نشععععععععععرلل العلععععععععععوم دار اإلداري  القععععععععععانون الععععععععععوجيز  بعلععععععععععي  الصععععععععععغير محمعععععععععد -
 .  2002الجزا ر 
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  تلمسعععععان بالقايعععععد بكعععععر أبعععععي جامععععععة   العامعععععة المرافععععع  إدارة فعععععي محاضعععععرات   بومعععععدينمحمعععععد  -
 ن.  .د   الجزا ر-

 الحقوقيععععععة  الحلبععععععي منشععععععورات اإلداري  القععععععانون  وأحكععععععام مبععععععاد  الوهععععععاب  عبععععععد عععععععترف محمععععععد -
 . 2005 لبنان  بيروت 

 المفهععععععومين بععععععين الجزا ععععععري  القععععععانون  فععععععي العععععععام المرفعععععع  نظريععععععة الحميععععععد  عبععععععد فععععععاروق  محمععععععد -
 1987.   سنة الجزا ر    ج م د والشتراكي  التقليدي

 . 2010 المغرب   . د الجديدة النجاح  مطبعة االداري  القانون  الصروخ  مليكة -

 الطبععععععععععة   اإلداري  النشعععععععععا : الثعععععععععاني الجعععععععععزءن اإلداري  القعععععععععانون  فعععععععععي العععععععععوجيز لبعععععععععاد  ناصعععععععععر -
 . 2004 الجزا ر  األولى 

 الرسائل الجامعية: 2-

 رسععععععععالة ( مقارنععععععععة دراسععععععععة العامععععععععة المرافعععععععع  تنظععععععععيم   سععععععععليمان الرحمععععععععان عبععععععععد وجيععععععععه اكععععععععثم -
 .  2014  فلسطين   الوطنية النجاح جامعة  )ماجستر

 شعععععععهادة لنيعععععععل معععععععذكرة الجزا عععععععر  فعععععععي اإلداري  االمتيعععععععاز لعقعععععععد القعععععععانوني النظعععععععام نعيمعععععععة  أكلعععععععي -
  .د الجزا عععععععر    وزو تيعععععععزي  معمعععععععري  مولعععععععود  جامععععععععة العقعععععععود قعععععععانون   تخصعععععععص الماجسعععععععتير

 ن.

  مععععععذكرة الجزا ععععععر فععععععي العامععععععة المرافعععععع  إدارة  أسععععععاليب تطععععععور مريامععععععة   قععععععارون  وردة بورحلععععععة -
 محنععععد آكلععععي  جامعععععة السياسععععية والعلععععوم الحقععععوق   كليععععة العععععام القععععانون  فععععي الماسععععتر شععععهادة لنيععععل

 . 2019 سنة البويرة  – اولحاج

 فععععي الماسععععتر شععععهادة لنيععععل مععععذكرة   العموميععععة للمرافعععع  القععععانوني النظععععام الععععدين  عمععععاد بوطيععععب -
 .  2014-2015  بسكرة خيضر  محمد  جامعة الحقوق 

 شعععععععهادة لنيعععععععل تخعععععععرج معععععععذكرة  الجزا عععععععر فعععععععي العامعععععععة للمرافععععععع  القعععععععانوني النظعععععععام  مينعععععععةأ ربيعععععععع -
   البعععععععويرة  اولحعععععععاج محنعععععععد آكلعععععععي العقيعععععععد جامععععععععة  السياسعععععععية والعلعععععععوم الحقعععععععوق  كليعععععععة  الماسعععععععتر
 . 07 ص  2016
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 الجديعععععععد  القعععععععانوني الواقعععععععع وتحعععععععديات التحعععععععدي  ضعععععععرورة بعععععععين الععععععععام المرفععععععع  حسعععععععناء  قليعععععععل -
-2015 سععععنة الجزا ععععر    بسععععكرة جامعععععة الحقععععوق  فععععي الماسععععتر شععععهادة بععععاتمتطل لنيععععل مععععذكرة
2014 . 

 المرسعععععوم ظعععععل فعععععي المحفعععععزة الوكالعععععة لعقعععععد القانونيعععععة الطبيععععععة سعععععاولي   صعععععونية بعععععروري  هعععععدى -
 العععععععععام  المرفعععععععع  وتفويضععععععععات العموميععععععععة الصععععععععفقات بتنظععععععععيم المتعلعععععععع  15-247 رقععععععععم الر اسععععععععي
 عبعععععععد جامععععععععة السياسعععععععية والعلعععععععوم الحقعععععععوق  كليعععععععة ن القعععععععانو  فعععععععي الماسعععععععتر شعععععععهادة لنيعععععععل معععععععذكرة
 . 2017-2018 بجاية  ميرة  الرحمان

 المجالت: 3-

 جامععععععععة مجلعععععععة . العامعععععععة المرافععععععع  فعععععععي التخصيصعععععععة فكعععععععرةن البعععععععديري  صعصعععععععا  إسعععععععماعيل -
 .2007  6 العدد  14  بابل  العلوم اإلنسانية  المجلد

 المنتعععععععععدى مجلعععععععععة. ) مقارنعععععععععة دراسعععععععععة العامعععععععععة للمرافععععععععع  القعععععععععانوني النظعععععععععام عتيقعععععععععة بلجبعععععععععل  ن -
 الساد  العدد القانوني 

 مقاالت: 4-

 الجزا ريعععععععة  التجربعععععععة دراسعععععععة االمتيعععععععاز  طريععععععع  ععععععععن العامعععععععة المرافععععععع  إدارة حميعععععععد  عليعععععععة بععععععن -
 . 2009  الجزا ر 03 العدد والسياسية  االقتصادية القانونية  للعلوم الجزا رية المجلة

 

 باللغة الفرنسية

-  Braconnie rstephane ˓Droit des services publics, P. U .F ˓Paris 
˓2004  

 - Duguit traite de droit constitional, 1921 zéme edition  
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 الموضوعات 

  إهداء 

  شكر وعرفان 

  قائمة المختصرات 

 أ.ب.ج.د مقدمة 

 المرف  العامماهية   :الفصل األول                    

   01   مفهوم المرف  العام   :المبحث األول 

 01   تعري  المرف  العام  :المطلب األول 

 00   المعيار العضوي   :الفر  األول 

 02   المعيار الموضوعي   :الفر  الثاني 

 01   المعيار المختلط  :الفر  الثال  

 01   عناصر المرف  العام  :المطلب الثان  

 01   تنشأه الدولة  :الفر  األول 

 01    تلبية الحاجات العامة  :الفر  الثاني 
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 01   للسلطة العامةالخضو    :الفر  الثال  

 01   الخضو  لنظام قانوني استثنا ي  :الفر  الرابع 

 20   أسلوب تسيير المرف  العام في الجزا ر   :مبحث الثان ال 

 20   امةأساليب ع  :المطلب األول 

 20   أسلوب االستغ ل المباشر  :الفر  األول 

 21   أسلوب الم سسة العامة  :الفر  الثاني 

 21   أساليب خاصة و مختلطة  :المطلب الثان  

 21   أساليب خاصة  :الفر  األول 

 21   عقد االمتياز  :أوال 

 21   يجارعقد اإل  :ثانيا 

 21   الوكالة المحفزة  :ثالثا 

 22   أسلوب االقتصاد المختلط ناالستغ ل المختلط    :الفر  الثاني 
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 إنشاء و إلغاء المرف  العام  :الفصل الثان                  

 12   إنشاء المرف  العام  : المبحث األول 

 12   إنشاء المرف  العام في النظم المقارنة  : المطلب األول 

 12   المرف  العام في فرنسا إنشاء  : الفر  األول 

 11   إنشاء المرف  العام في مصر  : الفر  الثاني 

 11   إنشاء المرف  العام في الجزا ر  : المطلب الثان  

 11   إنشاء المراف  العامة الوطنية  : الفر  األول 

 13   إنشاء المراف  العامة المحلية  : الفر  الثاني 

 11   اء المرف  العامإلغ  : المبحث الثان  

 11   تعري  إلغاء المرف  العام و جهة اختصاصه  : المطلب األول 

 11   تعري  إلغاء المرف  العام  :الفر  األول 

 10   المرف  العام إلغاء جهة اختصاص  :الفر  الثاني 

 12   أسباب و آثار إلغاء المرف  العام  : المطلب الثان  

 12   اب إلغاء المرف  العامأسب  :الفر  األول 

 11   آثار إلغاء المرف  العام : الفر  الثاني 
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 11   الخاتمة  

 12   قائمة المصادر و المراجع  
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