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 جامعة الفرات

 كلية احلقوق باحلسكة

 " مادة اختيارية "عامة الرافق مقرر امل

 "لسنتني الثالثة والرابعةلطالب ا"

 

 الدكتور عبد الرزاق احلسني                                                                                                                       احملاضرة األوىل 

 

لبيان مفهوم المرفق العام, وبيان الشروط الواجب توفرها حتى  تطرق في هذه المحاضرة سوف ن

, ومن ثم نتحدث عن أنواع ةفق العاماالمر المبادئ التي تحكم سير ُيعد المرفق عامًا, وماهي 

 المرافق العامة.

كل نشاط إداري أو اقتصادي منظم يبغي النفع العام وتقوم السلطة العامة  تعريف المرفق العام:
 –التعليم  –الصحة كمرفق ) بإدارته أو يكون تحت إشرافها ولها حق تنظيمه وتسييره, 

 الدفاع(. –المواصالت 
 شروط: عد المرفق عامًا يجب أن يتوافر فيه ثالثةومن هذا التعريف يتبين أنه حتى يُ 

 يهدف إلى تحقيق أو أداء خدمة عامة. المرفق العام -1
 .بإدارة المرفق العام وجود هيئة مكلفة -2
وجود امتيازات السلطة العامة الممنوحة إلدارة المرفق العام, ومن أهم هذه االمتيازات  -3

السلطة التقديرية الممنوحة لإلدارة في اتخاذ قراراتها, واالستمالك للنفع العام, والتنفيذ 
 المباشر.

 
 



 

2 

 ةفق العاماالمر  المبادئ التي تحكم سير
الجميع بالتساوي وال  المرفق العام يعامل ة: بحيثفق العاماالمر مبدأ مساواة المواطنين أمام  -(1

يعود السبب في ذلك ألن المواطنين و واألجانب وبين الرجال والنساء يفرق بين المواطنين 
 والمرفق العام إنما وجد من أجلهم جميعًا.متساوون أمام القانون وتجاه األعباء العامة 

ألنه ال يمكن أن يتوقف المرفق العام عن أداء خدماته التي  :مبدأ دوام سير المرافق العامة -(2
 يقدمها للمجتمع.

نسجام مع متطلبات المرفق العام قابل للتغيير واالقابلية المرفق العام للتغير والتبديل:  -(3
 بات الناس دائمًا في تغير مستمر.ألن متطل ,الخدمة العامة

 المرافق العامة في سورية إحداث
, وذات الطابع امة ( ذات الطابع اإلداري بقانون ) الجهات العيتم إحداث المرافق العامة -

 االقتصادي بمرسوم.
بناء على اقتراح المكتب التنفيذي اإلدارة المحلية  والبلدات بقرار من وزير يتم إحداث البلديات -

 .لمجلس المحافظة

 وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون. تحدث المحافظات -

وزير  على اقتراحبقرار من رئيس مجلس الوزراء وتعين حدودها وتعدل  تحدث المدن وتسمى-
 .اإلدارة المحلية

 . للوحدة اإلداريةتب التنفيذي تحدث األحياء بقرار من المك-
ألسباب اقتصادية أو سياحية  لإلدارة المحلية بناء على اقتراح الوزيرللمجلس األعلى يجوز  -

 اعتبار أي بلدة بحكم المدينة وأي قرية بحكم البلدة دون التقيد بعدد السكان.
 ةالمرتبة على إحداث المرافق العامالنتائج  

 تخضع المرافق العامة لقواعد نظامية : تشمل العاملين والمستفيدين من خدماتها. -1
تعتبر أموال المرافق العامة من األموال العامة فهي تتميز بعدم قابليتها للحجز أو التصرف  -2

 أو عدم سريان التقادم عليها.
 أموال المرافق العامة ال تخضع لقواعد المحاسبة التجارية بل إلى قواعد المحاسبة العامة.-3
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 أنواع المرافق العامة
ال تأخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدد أنواعها تباعًا للزاوية التي ينظر منها إليها , فمن 
حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إدارية ومرافق اقتصادية, ومرافق مهنية, ومن 

ية حيث استقاللها تنقسم إلى مرافق ذات شخصية معنوية مستقلة ومرافق ال تتمتع بالشخص
المعنوية, ومن حيث نطاق نشاطها إلى مرافق قومية وأخرى محلية . ومن حيث مدى االلتزام 

 بإنشائها إلى مرافق اختيارية ومرافق إجبارية.
 أواًل : المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها .

 :لى ثالثة أنـواعإضوع نشاطها أو طبيعة هذا النشاط تنقسم المرافق العامة من حيث مو 
 لمرافق العامة اإلدارية :. ا1

يقصد بالمرافق العامة اإلدارية تلك المرافق التي تتناول نشاطًا ال يزاوله األفراد عادة أما بسبب 
 .مرافق الدفاع واألمن والقضاء عجزهم عن ذلك أو لقلة أو انعدام مصلحتهم فيه, ومثالها

ي, فعمالها يعتبرون موظفين وتخضع المرافق اإلدارية من حيث األصل ألحكام القانون اإلدار 
عموميين وأموالها أموااًل عامة, وتصرفاتها أعمااًل إدارية, وقراراتها تعد قرارات إدارية وعقودها 

ات السلطة العامة عقودًا إدارية, وبمعنى أخر تتمتع المرافق العامة اإلدارية باستخدام امتياز 
ستثناء ألحكام القانون الخاص, وذلك . إال أنها قد تخضع في بعض األحيان التحقيق أهدافها

اف المرفق وتحقيق المصلحة عندما يجد القائمون على إدارتها أن هذا األسلوب يكفي لتحقيق أهد
 .العامة

 :. المرافق االقتصادية2
خر من المرافق العامة يزاول نشاطًا آدية وتطور وظيفة الدولة ظهر نوع بفعل األزمات االقتصا

تعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات مماثاًل لنشاط األفراد و صناعيًا تجاريًا أو 
الخاصة, وبسبب طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المرافق دعا الفقه والقضاء إلى ضرورة تحرير 

واألمثلة على هذه المرافق كثيرة ومنها مرفق النقل   وع لقواعد القانون العام.هذه المرافق من الخض
 توليد المياه والغاز ومرفق البريد. والمواصالت ومرفق
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 :المرافق المهنية -3

وهي المرافق التي تنشأ بقصد توجيه النشاط المهني ورعاية المصالح الخاصة بمهنة معينة, وتتم 
نون بعض ويخولهم القا ,إدارة هذه المرافق بواسطة هيئات أعضائها ممن يمارسون هذه المهنة

نقابات المهندسين والمحامين واألطباء وغيرها من النقابات المهنية  مثل, امتيازات السلطة العامة
 األخرى.

 : المرافق من حيث استقاللهاثانياً 

تنقسم المرافق العامة من حيث استقاللها إلى مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية أو االعتبارية 
 ومرافق ال تتمتع بالشخصية المعنوية.

إنشائها  صكفق التي يعترف لها : وهي المرابالشخصية المعنويةة التي تتمتع المرافق العام -1
بالشخصية المعنوية ويكون لها كيان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعها لقدر من الرقابة أو 

 الوصاية اإلدارية.

 صكي المرافق التي ال يعترف لها : وهالتي ال تتمتع بالشخصية المعنويةالمرافق العامة  -2
المعنوية ويتم إلحاقها بأحد أشخاص القانون العام وتكون تابعة لها, كالدولة إنشائها بالشخصية 

 .غالبية العظمى من المرافق العامةأو الوزارات أو المحافظات, وهي ال

, إذ تملك الي واإلداري وفي مجال المسؤوليةوتبدو أهمية هذا التقسيم في مجال االستقالل الم
المعنوية قدرًا كبيرًا من االستقالل اإلداري والمالي والفني في المرافق العامة المتمتعة بالشخصية 

, غير أن هذه الرقابة ال يمكن مقارنتها بما وجود قدر من الرقابة عالقتها بالسلطة المركزية مع
تخضع له المرافق غير المتمتعة بالشخصية المعنوية من توجيه وإشراف مباشرين من السلطات 

سؤولية فيكون المرفق المتمتع بالشخصية المعنوية مستقاًل ومسؤواًل المركزية ,أما من حيث الم
عن األخطاء التي يتسبب في إحداثها للغير في حين تقع هذه المسؤولية على الشخص اإلداري 

 الذي يتبعه المرفق العام في حالة عدم تمتعه بالشخصية المعنوية.
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 المرافق العامة من حيث نطاق نشاطها ثالثًا:

 المرافق العامة من حيث نطاق أو مجال عملها إلى مرافق قومية ومرافق محلية. تنقسم

 :المرافق القومية -1
يقصد بالمرافق القومية تلك المرافق التي يتسع نشاطها ليشمل كل أقليم الدولة. كمرفق الدفاع 

فأنها  ومرفق القضاء ومرفق الصحة, ونظرًا لعمومية وأهمية النشاط الذي تقدمه هذه المرافق
تخضع إلشراف اإلدارة المركزية في الدولة من خالل الوزارات أو ممثليها أو فروعها في المدن, 
ضمانًا لحسن أداء هذه المرافق لنشاطها وتحقيقًا للمساواة في توزيع خدماتها. وتتحمل الدولة 

ها واإلشراف على المسؤولية الناتجة عن األضرار التي تتسبب فيها المرافق القومية بحكم إدارتها ل
 شؤونها.

 المرافق المحلية: -2
أو إقليم معين من أقاليم  ويقصد بها المرافق التي يتعلق نشاطها بتقديم خدمات لمنطقة محددة

ويعهد بإدارتها إلى الوحدات المحلية, كمرفق النقل, أو مرفق توزيع المياه أو الكهرباء  ,الدولة
لية. وتتميز المرافق المحلية باالختالف والتنوع في وغيرها من المرافق التي تشبع حاجات مح

أساليب إدارتها بحكم اختالف وتنوع حاجات كل وحدة محلية أو إقليم تمارس نشاطها فيه كما أن 
المسؤولية الناتجة عن األضرار التي تتسبب بإحداثها المرافق المحلية أو موظفيها ويتحملها 

 .المعنوي المحلي أو اإلقليمي الشخص
 المرافق العامة من حيث مدى االلتزام بإنشائها :بعاً را

 :مرافق اختيارية وأخرى إجبارية تنقسم المرافق العامة من حيث حرية اإلدارة في إنشائها إلى

ئها بشكل اختياري من جانب األصل في المرافق العامة أن يتم إنشا: الختياريةالمرافق ا -1
اإلدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار وقت ومكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو  . وتملكالدولة

النشاط الذي يمارسه وطريقة إدارته. ومن ثم ال يملك األفراد إجبار اإلدارة على إنشاء مرفق عام 
معين وال يملكون الوسائل القانونية التي يمكنهم حملها على إنشاء هذا المرفق أو مقاضاتها لعدم 

اسم المرافق  إنشائها له. ويطلق الفقه على المرافق العامة التي تنشئها اإلدارة بسلطتها التقديرية
 .العامة الختيارية
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ن اإلدارة إالمرافق العامة اختياريًا ف إذا كان األصل أن يتم إنشاء :المرافق العامة اإلجبارية -2
عندما يلزمها القانون أو جهة إدارية  تكون ملزمة بإنشاء بعض المرافق العامة من ذلك  استثناء

أعلى بإنشائها ومثال ذلك إنشاء اإلدارة لمرفق األمن والصحة فهي مرافق إجبارية بطبيعتها 
 وتهدف لحماية األمن والصحة العامة وغالبًا ما تصدر القوانين بإنشائها.

 "انتهت المحاضرة"


