
 اإلدارة والتسيير الرياضيالثانية ليسانس المستوى: 

 الرابع: سداسيال

 التشريع والتنظيم الرياضيمقياس: محاضرات 

 

 تحديد المفاهيم والمصطلحات التشريعيةالمحاضرة األولى:  الحصة األولى:

  تنقسـم النصـوص إلى قسميـن: نصوص تــشــريـعــيــة ونصوص تنــظـيـمــيــة

 :وص التشريعيــــة*أوال: النص

هـي مجمــوعــة القــواعــد القانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــالد  :تعريفهـــــا -1

  :متمثلــة في

 الغرفة العليا للبرلمان )متمثلة في مجلس األمة(. –أ 

 الغرفة السفلى للبرلمان )متمثلة في المجلــس الشعبــي الوطنــي(. -ب

 .ـس الجمهــوريـة في الحاالت االستثنائيةرئيـ -ج 

 :أنوعـــــــــــــها -2

هو النص الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس   (Loi)القانـــــــون:

الجمهورية ويحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ األساسية في المجاالت المذكورة 

 ية.في الدستور وهو المصدر النصي األكثر أهم



تكون المبادرة في اتخاذ القانون سواء من طرف الحكومة أو من طرف النواب، ال يلغي وال 

 .يعدل القانون إال بقانون أخر

ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة 

 .الرسميــة

 رى وأقـواهـا بعــد الدستـور.يعتبر القــانـون مصــدر للنـصــوص األخــ

هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية  : (Ordonnance)األمـــــــــــر

القضايا المستعجلة )حالة الطوارئ، الكوارث الطبيعية، الحروب( توقف صدوره بعد  في

، وكان يصدر عن رئيس الجمهورية في حال غياب المجلس الشعبي 1989دستور 

  .طني أو لدى انعدامهالو 

 : ثانــيا: النصوص التنظـــــــيمية*

هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيـذيـــة واإلداريــة المختصـــة في  :تعريفـــها -1

  :الدولــة، حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذه السلطـــات

 ة.رئيــــس الجمهـــوريـــــ -

 الوزير األول )رئيــــس الحكــــومـــــة(. -

 الــــوالــــــــــــي. -

 رئيــس المجلــس الشعبـي الوالئــي. -

 رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي. -



 تحديد المفاهيم والمصطلحات التشريعيةلمحاضرة األولى: تابع ل :ثانيةالحصة ال

 :أنوعـــــــــــــها -2

هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية )مرسوم رئاسي( أو   )Décret(المرســــوم:

مرسوم حكومي )مرسوم تنفيذي( في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني يمكن اتخاذه 

من طرف مجلس الوزراء كما يمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية 

 خاصة بتعيين كبار الموظفين وإنهاء مهامهم.

 وال يعدل المرسوم إال بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجة.ال يلغى 

المدير التنفيذي( فيما يخص  –هو النص الذي يتخذه الوزير )الوالي   )Arrête(القـــــــرار:

تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعيا القرار على 

 مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه.

 فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم. توجد قرارات -

 القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء. -

 ال يلغى وال يعدل القرار إال بقرار أو نص أعلى منه درجة.

هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق   )Décision(المقـــــرر:

 .يا مختلفة، كالمنــح أو العطــل االستثنائيةاإلمضاء في قضا

 :الفرق بين القـــرار والمـقـــرر



يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون األول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة 

س والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي، رئيــس المجلس الشعبــي الوالئــي، رئيــس المجلــــ

 الشعبـــي البلـــدي، ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا.

أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن األطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة إلى مــن تــم منحهـــم حـــق 

البسيطـــة األقــل أهميـــة اإلمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا، ويصــدر فـي القضــايـا 

 من التــي يصـدر فيهــا القــرار.

 .وكـــــال المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة

  :وهناك أنواع أخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون اإلدارة

هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف  (Circulaire)المنشور:  -1

السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص 

 .تنظيمية

تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين إليهم كذلك   (Note)التعليمــة: -2

وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر 

 .ينبغي مراعاتها وجوبا

يعتبـــران مـن الوثــائــق اإلداريــة ذات الطــابع التنظيمــي، إذ أن  منشور والتعليمة إذن:فال

المنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار، أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع 

  .خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة



 ــام:تنبــــيـــــــه هــــ

تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية إما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين 

والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات وإما في مجموعة 

النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات وإما في مجموعة العقود اإلدارية التي تنشرها 

 ت.مختلف الواليا

 وصف السلطة القضائية في النظام الدستوري الجزائري  :ثانيةالمحاضرة ال :ثالثةالحصة ال

تعتبر الجهات القضائية المجال التي تتم فيها األعمال القضائية بالمعنى الدقيق، 

وقد أنشأت وعرفت تطورا قبل االستقالل وبعده حتى وصلت إلى ما هي عليه حاليا، ويقوم 

بالعمل القضائي رجال القضاء وأعوانهم، الكل يؤدي دوره تحت إشراف أو وصاية أجهزة 

 إدارية مختلفة.

 ة القضائية في التنظيم الجزائري:األجهز  -1

تأخذ الجزائر بمبدأ درجتي التقاضي حيث تعرض الدعوى في البداية على المحكمة لتفصيل 

فيها بحكم قابل االستئناف أمام المجلس القضائي، أما المحكمة العليا فتكتفي كقاعدة 

هائية الصادرة عامة، باعتبارها محكمة قانون بفحص أوجه الطعن المقدمة ضد األحكام الن

 عن المجالس القضائية والمحاكم.

تعد المحكمة درجة أولى للتقاضي أي أول جهة قضائية المحكمة كجهاز قضائي:  -1-1

، 55-99تعرض عليها أغلب المنازعات وقد حدد المشرع مقراتها بموجب األمر رقم 



من المرسوم ، المتضمن التقسيم القضائي، وتجيز المادة التاسعة 59/2/5999المؤرخ في

إنشاء فروع في دائرة اختصاص  16/02/1998، المؤرخ في 63-98التنفيذي رقم 

 المحاكم على مستوى البلدية بقرار من وزير

 العدل، قصد تقريب القضاء إلى المواطنين.

تحتوي المحاكم على فروع وهذه الفروع تحدد بمقتضى قرار من وزير العدل وكل فرع 

المحكمة رئيس المحكمة فيشرف على سيرها وسير عملها  يشرف عليه قاض فرد، ويسير

وتتكون المحكمة في المواد االجتماعية من قاض رئيس لها وأربعة أعضاء عضوين 

ممثلين للعمال وممثلين ألرباب العمل كما هو الشأن بالنسبة للفرع التجاري المكون من 

 قاض رئيس وله ممثلين للتجار.

وصف السلطة القضائية في النظام الدستوري  :ثانيةال لمحاضرةبع لات :رابعةالحصة ال

 الجزائري 

 .أوال: أقسام المحكمة

، عدد أقسام 25/9/1990بعد أن جعل القرار الذي أصدره وزير العدل بتاريخ 

المحاكم يتراوح بين ستة وعشرة فأصبحت المحكمة تنقسم طبقا للقانون العضوي المتعلق 

 تالية:بالتنظيم القضائي إلى األقسام ال

يختص بالفصل في القضايا المدنية، مثل المنازعات المترتبة عن  القسم المدني: -1

 .العقود المدنية كالبيع واإليجار والوكالة والقرض



يختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها البالغون حين توصف بأنها  قسم الجنح: -2

ينظر في االدعاء المدني جنحة بموجب قانون العقوبات أو نصوص قانونية خاصة. كما 

 .المقدم أمامه حين ارتباطه بالدعوى الجزائية التي فضل فيها

يختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها البالغون واألحداث حين  قسم المخالفات: -3

توصف بأنها مخالفة بموجب قانون العقوبات أو نصوص قانونية خاصة، كما ينظر في 

 حين ارتباطه بالدعوى الجزائية التي فصل فيها. االدعاء المدني المقدم أمامه

يتعين على القاضي الجزائي الفصل في الدعاوى المدنية باالستجابة أو الرفض حتى لو 

 صرح بالبراءة في الدعوى الجزائية سواء قدم طلب التعويض من الطرف المدني.

وجميع األمور ويفصل في المنازعات المتعلقة بالزواج والطالق  قسم شؤون األسرة: -4

 المتعلقة باألسرة.

وزع المشرع اختصاص النظر في جرائم األحداث دون الثامنة عشرة  قسم األحداث: -5

 من العمر كما يلي:

 تعرض الجنحة أمام أية محكمة. -

 تعرض الجناية على قسم أحداث المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي. -

لتي يرتكبها الحدث، وفقا لإلجراءات التي يحاكم يفصل قسم المخالفات في المخالفة ا -

 .بها البالغون 



ويفصل بحكم مؤقت ال يمس بأصل الحق في المسائل المستعجلة  القسم االستعجالي: -6

التي يخشى عليها من فوات الميعاد، مثل طلب وقف أشغال البناء الذي يعتبر تدبيرا مؤقتا 

لية البناء في انتظار الفصل النهائي في لحماية الحق من الخطر الناجم عن مواصلة عم

موضوع الدعوى وطلب وضع المال المتنازع فيه تحت الحراسة القضائية إلى حين الفصل 

في موضوع الحق قصد تفادي إتالف المال أو التخوف فيه من حائزه. وكذلك إشكاليات 

 .ر القضائيالتنفيذ المتعلقة بسند التنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار، وذلك من المحض

يفصل في منازعات العمل، مثل التي تنشب بين العامل ورب العمل  القسم االجتماعي: -7

إثر التسريح التعسفي، سواء كان من الخواص أو من أشخاص القانون العام، وينظر في 

 .المنازعات الفردية للعمل، وكذا منازعات الضمان االجتماعي، وتتميز بتشكيلته الخاصة

يختص بالفصل في المنازعات التي ترد على األمالك العقارية، مثل  عقاري:القسم ال -8

إثبات ملكيتها والتصرف فيها بالبيع أو الهبة، االستعمال، االستغالل، القسمة، الوقف. وتم 

 فصله عن القسم المدني، بسبب كثرة النصوص التشريعية والتنظيمية في المادة العقارية.

المنازعات التي تنشب إثر النقل البحري، سواء تعلق األمر  يفصل في القسم البحري: -9

بالبضائع أو األشخاص، وأيضا ينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، وتوجد 

 .األقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل

ة تعرض عليه القضايا الناشئة عن المعامالت التجارية كعقد الشرك القسم التجاري: -10

التجارية والعمليات المصرفية وينظر في المنازعات التجارية لمختلف أنواعها، غير أنه 



يمكن لرئيس المحكمة، بعد استطالع رأي وكيل الجمهورية تقليص عدد األقسام أو 

 .تقسيمها إلى فروع حسب األهمية وحجم النشاط القضائي

 

 


