
 المحاضرة األولى

 مادة التنظيم اإلداري 

 (الفوج أالسداسي الثاني )

 األستاذ توفيق السعيد 

 مقدمة

يمكن االستغناء عن قواعد قانونية تنظم شؤونه،  من الطبيعي أنه في كل مجتمع إنساني ال

القواعد فتحدد عالقات األفراد فيما بينهم وعالقاتهم بالسللةطة العامة في الدولة، كما تنظم ه   

أجهزة السلللةطة العامة من حيش تشلللكيةها وهيكةتها واتتالللاالللاتها، زيادة عن تنظيم العالقة 

 .بين السةطة العامة والسةطات األترى

وقد قسللللمت القواعد القانونية من  القديم أذ من  العهد الروماني إلا قواعد القانون التا  

القانون العام التي تهتم بتنظيم نشللللللللاط التي تهتم بتنظيم نشللللللللاط األفراد فيما بينهم، وقواعد 

السةطة العامة في الدولة باعتبار أنها الساهر عةا تحقيق الماالح العامة العةيا. وقد ظل ه ا 

التقسيم محتفظا بمكانته في مجال الفقه اإلدارذ فأضحت القواعد القانونية التي تنظم العالقات 

سما في الدراسات األكاديمية بالقانون التا  التي تنشأ بين األفراد في المجتمع يشمةها ما ي

ال ذ يتضمن العديد من الفروع والتي تتجةا أساسا في القانون المدني ال ذ يعد أال قوانين 

القانون التا  كةها والقانون التجارذ وقانون الشغل والضمان االجتماعي والقانون البحرذ 

واعللد القللانونيللة التي تنظم تشلللللللكيللل أمللا الق .والقللانون الللدولي التللا  والقللانون الجنللا ي

واللللالحيات السللللةطات العامة وعالقتها باألفراد هي التي ينظمها ما يسللللما بالقانون العام، 

وهي بدورها تنقسم إلا مجموعتين كبيرتين، قواعد تنظم عالقة الدولة بدولة أترى أو بعض 

عة يطةق عةيها المنظمات الدولية سلللللللواء في وقت السلللللللةم أو في وقت الحر ، فه   المجمو

قانون  ية،  لدول هدات ا قانون المعا عام،  لدولي ال قانون ا تارجي مثال ال عام ال قانون ال فرع ال

المنظمات الدولية... والمجموعة الثانية من القواعد وهي التي تنظم تشلللكيل السلللةطات العامة 

عام في الدولة واتتاللللللللااللللللللاتها وعالقتها بمتتةو أفراد المجتمع ويطةق عةيها القانون ال

الداتةي وتتمثل ه   القوانين في القانون الدستورذ والقانون اإلدارذ والقانون المالي والعةوم 
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 اإلدارية.

بين  Droit Administratifيظهر من تالل هل ا التالللللللنيو مكللانلة القللانون اإلدارذ 

فروع القللانون العللام. إ  أنلله يعللد من بين فروع القللانون العللام الللداتةي حيللش جرى العرو 

تقاليد الجامعية عةا إطالق اسلللللم القانون العام عةا القانون الدسلللللتورذ والقانون اإلدارذ وال

 و لك في إطار المفهوم المحدود والضيق لةقانون العام.

والقللانون اإلدارذ بللاعتبللار  فرع من فروع القللانون العللام الللداتةي يتتةو في جوهر  

اتتالو طبيعة ونوعية العالقات  وطبيعته اتتالفا واضلللللللحا عن القانون التا  و لك بحكم

التي ينظمها كل من القانونين، ففي ظل القانون اإلدارذ تتمتع اإلدارة بسلللللللةطات وامتيازات 

 السةطات العامة تجا  األفراد )الشروط غير المألوفة في القانون التا ( تمنحها إياها وسا ل

انون التا  فالقاعدة العامة القانون اإلدارذ و لك لتحقيق الماللللللةحة العامة، أما في ظل الق

المطبقة بين األفراد هي أن العقد شريعة المتعاقدين، فيتساوى جميع أشتا  القانون التا 

 أمام القانون دون تمييز أحدهم عةا اآلتر، لكونهم يهدفون إلا تحقيق ماالحهم التااة.

 ه وقواعد  رغم والقانون اإلدارذ ازدادت أهميته داتل فروع القانون العام وتعددت مباد

حداثته، مع ازدياد الللللالحيات وامتيازات السلللللةطات اإلدارية في وقتنا الراهن، و لك نظرا 

التسللللللللاع وتشلللللللع  الوظا و التي أالللللللبحت تقوم بها الدولة، وقد تطورت ه   الوظا و 

ثةة في األمن والدفاع والقضلللاء، أذ ما يعرو بالدولة الحارسلللة أو الكالسللليكية لةدولة والمتم

إلا دولة اإلدارة والتدمات التي تسلللللللعا إلا تحقيق رفاهية  Etat Gendarmeة الدركي

أفراد المجتمع االقتالللللادية واالجتماعية والثقافية مما أدى إلا ازدياد أهمية الدور ال ذ يقوم 

 به القانون اإلدارذ.

وقد أاللبحت دراسللة القانون اإلدارذ تحظا بمكانة واهتمام كبيرين في مجال الدراسللات 

قوقية تاالللة في الجامعات المغربية في كةيات الحقوق والكةيات المتعددة التتالللالللات الح

حيش أاللبحت دراسللة مواد  تتوزع عةا جميع مسللالك القانون العام و تغطي جميع فاللول 

السلللللللنة الجامعية تحت عناوين متتةفة )مبادو القانون اإلدارذ، التنظيم اإلدارذ، النشللللللللاط 
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 ، إعداد الترا  والتعمير...(.اإلدارذ، الوظيفة العمومية 

ولقد أدى اتسلللاع وظا و الدولة إلا إحداش تغيرات جوهرية داتل أجهزة الدولة، وبالفعل 

فإنه فضال عن تزايد الوحدات اإلدارية، فقد عرو التوازن بين السةطات تغييرا ج ريا لفا دة 

فاع حدة اإلكراهات السلللةطة التنفي ية، حيش تزايدت الللالحياتها بسلللب  تزايد الحاجيات وارت

فضلللال عن قيام اإلدارة بدور الوسللليط بين المجتمع ومراكز القرار. فعةا الالللعيد المركزذ 

ارتفع عدد الوزراء بشللللللكل كبير كما تزايد عدد المؤسللللللسللللللات والمقاوالت العمومية وعةا 

 المستوى الترابي ارتفع عدد الجماعات المحةية بكيفية مةفتة لالنتبا .

لوحدات تتمتع باالسللللتقالل اإلدارذ أم ال فإن تنظيمها يتضللللع لقواعد وسللللواء كانت ه   ا

 مقننة ترسم اإلطار العام ال ذ يناهر فيه عمل ه   الوحدات.

. 
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 الفصل األول: مجاالت تطبيق القانون اإلداري

دأ  فقهاء القانون عةا التمييز في مجال الدراسات القانونية انطالقا من تقسيم القانون 

إلا قانون عام وقانون تا ، و لك حس  جوهر القواعد القانونية التي ينظمها، وحس  

طبيعة األطراو المرتبطة بتطبيق ه ا القانون. ه ا ويعتبر القانون اإلدارذ فرعا من فروع 

لداتةي و لك الا جان  القانون الدستورذ والقانون المالي والعةوم اإلدارية القانون العام ا

،و لك تمييزا له عن فرع القانون العام التارجي ال ذ يشمل القانون الدولي العام، قانون 

المنظمات الدولية، قانون المعاهدات الدولية و العالقات الدولية...، فبقدر ما يرتبط القانون 

سسات السياسية باألجهزة السياسية الدولية، فإن القانون اإلدارذ يرتبط الدستورذ والمؤ

باألجهزة اإلدارية لةدولة، ففي الوقت ال ذ يبحش القانون الدستورذ في أال وشرعية الحكم 

والمؤسسات السياسية لةدولة، فإن القانون اإلدارذ يبين كيفية اشتغال ميكانيزمات عمل ه   

حينما أكد: "أن القانون  Berthelemy بارتيمليه األستا  المؤسسات، وه ا ما أوضح

الدستورذ يرينا كيو شيدت األداة الحكومية، وكيو ركبت أجزاؤها. أما القانون اإلدارذ 

 فيوضح كيو تعمل اإلدارة وكيو يتحرك كل جزء من تةك األجزاء"

ذ، فكل منهما من هنا يتبين وجود ارتباط حتمي بين القانون الدستورذ والقانون اإلدار

يتناول السةطة التنفي ية من جهة معينة، فإ ا كان القانون الدستورذ يتناول السةطة التنفي ية 

باعتبارها سةطة سياسية حكومية، فإن القانون اإلدارذ يتناولها من زاوية إدارية أو قيامها 

الثالش  همداوالتبالوظيفة اإلدارية من حيش تسييرها لةمرافق العامة، وحماية النظام العام ب

 )السكينة العامة، والطمأنينة العامة واألمن العام(.

إال أن ارتباط القانون اإلدارذ باألجهزة اإلدارية لةدولة يجعةه أقر  قانون تدمة لإلدارة 

ل لك فهو ينتزع افته ونعته منها وتبعا ل لك ال يمكن تحديد مجاالت القانون اإلدارذ بدون 

 دة بين القانون اإلدارذ واإلدارة.معرفة العالقة المتواج

كما أنه اعتبارا لةتطورات المتتالية التي يعرفها القانون اإلدارذ من جهة والتطورات 

التااة في النشاط اإلدارذ فإنه ال يمكن حار القانون اإلدارذ في اإلدارة، كما أنه ال يمكن 

يمكن أن يشمل العديد من حار نشاط اإلدارة في القانون اإلدارذ لكون أن نشاط اإلدارة 
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المجاالت والميادين التي قد ال يشمةها القانون اإلدارذ والتي لها ارتباط بالحياة اليومية 

لةمواطنين لكون اإلدارة تسعا دا ما إلا تحقيق الاالح العام بمدلوله العام وبالتالي يمكنها 

فرض ه ا االستثناء ل لك الةجوء إلا غير قواعد القانون اإلدارذ مادامت الماةحة العامة ت

ستناول مجاالت تطبيق القانون اإلدارذ من تالل توضيح العالقة بين القانون اإلدارذ 

 .واإلدارة وتبيان العالقة بين القانون اإلدارذ وفروع القانون األترى

 المبحث األول: عالقة القانون اإلداري باإلدارة

اإلدارذ ال ذ تتضع له اإلدارة الا التطورات فمن الناحية التاريتية تعود نشأة القانون 

التي  1789العارضة التي سايرت تطور المجتمع الفرنسي ومنها أحداش الثورة الفرنسية لسنة 

 طبعت اإلدارة الفرنسية بمجموعة من المميزات والتاا  .

 ومن الناحية الجوهرية والمادية يمكن اإلشارة إلا أن وجود قانون إدارذ تا  باإلدارة

 يعود إلا عنارين أساسيين هما:

العنار األول: ويكمن في طبيعة النشاط ال ذ تقوم به اإلدارة، ه ا النشاط ال ذ يتتةو 

من حيش األهداو والماةحة عن النشاط ال ذ يمارسه التوا ، فإ ا كان األفراد يتوتون 

رة يرمي إلا من تالل ما يقومون به من نشاط هو تحقيق ماالحهم التااة، فإن نشاط اإلدا

 تحقيق الماةحة العامة.

ولجعل اإلدارة تتمكن من تحقيق تةك األهداو البد من تمكينها من الوسا ل القانونية الكفيةة 

مهامها عةا أكمل وجه وب لك كان البد من الةجوء إلا قواعد القانون  عةا إنجازبمساعدتها 

 اإلدارذ.

ةو اتتالفا بينا عن الحاجيات المرتبطة أما العناللر الثاني: وهو أن حاجيات اإلدارة تتت

بالتوا  من حيش طبيعتها وأهدافها، ل لك كان من الضلللللللرورذ إيجاد قانون كفيل بتمكين 

اإلدارة من تحقيق تةك الحاجيات مادامت أن اإلدارة تسلللللعا إلا تةبية حاجات عامة لمجموع 

أحد فقهاء القانون العام عند  أفراد المجتمع وبالتالي تحقيق الماةحة العامة وه ا ما أشار إليه

تطرقه إلا تقسللللللليم القانون إلا مجموعة من الفروع المتتةفة تسلللللللتةهم وجودها من نوعية 

القوانين التي تتشللللكل منها كل قاعدة حيش جاء فيه:"...إن المشللللاكل التي تطرحها اإلدارة لم 
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ل ذ تم فيله تمييز القلانون  اإلدارذ كملادة يتم حةهلا بطريقلة عرضللللللليلة فعال إال في الوقت ا

 تااة".

وعموما فبقدر ما ياع  تقديم تعريو متكامل وشامل لةقانون اإلدارذ ياع  تقديم تعريو 

لإلدارة نفسها. فطبيعة القانون اإلدارذ المتجددة والمتطورة تجعل من الاع  وليس من 

رية لإلدارة وعدم المستحيل اإللمام بظاهرة القانون اإلدارذ، كما أنه اعتبارا لتعدد النشاطات اإلدا

انحاارها في المرافق الكالسيكية التي تتجسد في مرفق األمن والدفاع والقضاء أو ما يعرو 

، إ  أنه يمكن لإلدارة أن تباشر بعض الوظا و تارج Etat Gendarmeبالدولة الدركية 

نشاط دا رة هاته النشاطات التقةيدية مما ياع  معه حار القانون اإلدارذ في اإلدارة وحار 

اإلدارة في القانون اإلدارذ له ا سنحاول إعطاء تعريو لةقانون اإلدارذ واإلدارة )الفرع األول( 

 وإظهار مدى العالقة التي تجمعهما )الفرع الثاني(.

 واإلدارةالفرع األول: تعريف القانون اإلداري 

اإلدارذ من  لقد حاول العديد من فقهاء القانون العام تقديم تعريو شامل ومانع لةقانون

تالل تقديم اجتهادات متباينة ومتتةفة، إال أن جل ه   التعريفات والمحاوالت الفقهية لم تتمكن 

من تحديد تعريو واحد وموحد لةقانون اإلدارذ باعتبار أن القانون اإلدارذ يعد ظاهرة إدارية 

دود تطبيق متطورة ومتجددة بطبيعتها، كما أن نشاط اإلدارة يتتةو ويتجدد وقد يتعدى ح

القانون اإلدارذ، له ا أجاز القول بأن تعريو القانون اإلدارذ تعدد بتعدد فقهاء القانون 

 اإلدارذ.

 المطلب األول: تعريف القانون اإلداري

تجدر اإلشارة إلا أن التعاريو المقدمة من لدن الدارسين والباحثين تجمع كةها عةا ربط 

ال أن التباين واالتتالو يكمن في مدى ومحتوى ه ا أذ تعريو لةقانون اإلدارذ باإلدارة، إ

الربط أذ في محتوى عالقة القانون اإلدارذ باإلدارة. فالدكتور محمد فؤاد مهنا في تعريفه 

لةقانون اإلدارذ يعتمد عةا معيار السةطة العامة، وعةا  كر بعض تاا   القانون اإلدارذ 

عريفه ه ا لةقانون اإلدارذ يأتي مطوال بغية التي تميز  في فروع القانون األترى مما جعل ت

تقديم تعريو متكامل وشامل لةقانون اإلدارذ، مما يجعل ه ا التعريو يحتاج بدور  إلا 
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:"القانون  استتراج واستنباط عدة تعاريو أترى حيش جاء في تعريفه لةقانون اإلدارذ كالتالي

لدولة وهي تعمل عةا مباشرة وظا فها اإلدارذ قانون عام قضا ي يحكم السةطات اإلدارية في ا

بوافها سةطات عامة تتمتع بحق السيادة المقررة لةدولة، وتباشر اتتااااتها معتمدة عةا 

 .ما تمةكه به   الافة من حقوق وامتيازات تااة"

وهناك من يعرو القانون اإلدارذ باعتبار  امتداد لةقانون الدستورذ ويسند إلا معيار 

تبر القانون اإلدارذ هو قانون المرافق العمومية، واعتبر أناار ه ا االتجا  المرفق العام، ويع

رات بنوعية السةطة التي حسن سير المرافق العامة دون االكتأن اإلدارة مسؤولة عن ضمان 

:"فرع القانون العام الداتةي ال ذ  تتوفر عةيها ل لك جاء تعريفها لةقانون اإلدارذ عةا أنه

الهيآت  و ما نسميه عادة باإلدارة، يعني مجموع السةطات واألعوان يشمل تنظيم ونشاط 

 .المكةفة تحت إشراو السةطة السياسية، بإنجاز متتةو تدتالت الدولة الحديثة"

، والفقيه Michel Roussetوقد سار في نفس االتجا  كل من الفقيه ميشال روسي 

 .A.Delaubadèreير ال ذ  ه  فيه الفقيه دولوباد J.Garagnonجان كارنييون 

كما ينطةق بعض الفقهاء من فكرة وجود قانون مستقل يطبق عةا اإلدارة ت حيش يرى 

"مجموع القواعد القانونية التااة التي تحكم اإلدارة  أناار ه ا االتجا  القانون اإلدارذ هو:

 .والمطبقة من قبل القاضي اإلدارذ"

بنجةون حيش جاء في تعريفه لةقانون اإلدارذ وفي نفس االتجا   ه  األستا  عبد العزيز 

فةعل تقديم الفقيه  .بأنه: "مجموعة قواعد القانونية مستقةة تطبق عةا األشتا  العامة"

لتعريو متتار لةقانون االدارذ جعةه يغفل أسس القانون االدارذ تااة األساس 

األشتا   الموضوعي ال ذ هو )النشاط(، فنحن نبحش عن القانون االدارذ في نشاط

 العمومية بحيش يمكن لألشتا  العمومية أن تقوم بنشاط عام كما يمكن أن تقوم بنشاط تا 

والمالحظ أن االتجا  ال ذ يرتكز عةا فكرة استقاللية قواعد القانون اإلدارذ إ ا كان قد لقا 

ادى واستحسانا لدى االجتهاد القضا ي كما يتجةا  لك من تالل بعض القرارات القضا ية 

الاادر عن  Blancoالاادرة عن مجةس الدولة الفرنسي كمثال عةا  لك حكم بالنكو 

فإنه لقي تحفظا من طرو العديد من فقهاء  1873فبراير  8محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 
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، فاألول ال ذ قال J.Walineجان فالين  Eisenmanالقانون اإلدارذ مثل شارل ازينمان 

تكون من قواعد قانونية تااة ال تطبق إال عةا االدارة هو رأذ بوجود قانون إدارذ تا  ي

ال يمكن الجزم به دا ما ما دام أن القانون اإلدارذ ال يعد القانون المنفرد والوحيد ال ذ يطبق 

عةا االدارة، أما الثاني فقد أشار إلا أهمية رجوع القضاء اإلدارذ الا قواعد القانون التا  

القضا ية االدارية، حيش اعتبر ه ا الفقيه أن التاور التقةيدذ ال ذ لتطبيقها عةا الدعاوى 

يعتبر أن القانون التا  هو استثناء من مبدأ استقاللية القانون اإلدارذ، قد عرو انكماشا 

مادام أن القانون اإلدارذ يستةهم العديد من مفاهيم وماطةحات القانون التا  ويابغ عةيها 

القاضي اإلدارذ بدور هام في استنباط ه   المفاهيم وإضفاء الابغة  الايغة اإلدارية، اد يقوم

 اإلدارية عةيها.

في حين ي ه  األستا  محمد مرغيني في مؤلفه المبادو العامة لةقانون اإلدارذ المغربي 

إلا تعريو القانون اإلدارذ بأنه:"مجموعة القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون 

 حكم نشاط اإلدارة بافة عامة".التا ، والتي ت

فإنه تنقاه الدقة تااة في  فرغم أهمية ه ا التعريو في تقديم تعريو لةقانون اإلدارذ

"نشاط اإلدارة بافة عامة" بحيش أن القانون اإلدارذ ال يحكم كل نشاط اإلدارة،  ماطةح

ارذ مما يستفاد فقد تكون لإلدارة أنشطة تااة وبالتالي تترج عن نطاق تطبيق القانون اإلد

من تعريو األستا  محمد مرغيني أن ماطةح "بافة عامة" يفيد وجود بعض االستثناءات 

القةيةة التي تمارس فيها اإلدارة بعض األنشطة التااة كاستثناء من أنشطتها العامة أو 

ةيه، اإلدارية، وبالتالي تترج عن نطاق تطبيق القانون اإلدارذ باعتبار أن االستثناء ال يقاس ع

 يتوسع في تفسير . وال

أما الفقيه الدكتور محمد سةيمان الطماوذ فكان مترددا، في تقديم تعريو لةقانون اإلدارذ، 

"هو  لك القانون ال ذ يطبق عةا اإلدارة  فبعد أن عرو في البداية القانون اإلدارذ بأنه:

ا اإلدارية". حيش اعترو بمعنيها العضوذ والوظيفي فيحكم الهيآت اإلدارية في قيامها بوظيفته

هو إجمالي وعام ال يعبر بدقة عن القانون اإلدارذ بمعنا  الفني  لك أن كل  بأن ه ا التعريو"

قاعدة قانونية تطبق عةا اإلدارة في قيامها بوظيفتها اإلدارية ال تنتمي حتما إلا القانون 
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 اإلدارذ...".

ذ هو القانون ال ذ يحكم اإلدارة وه ا ما جعةه يقدم تعريفا آتر بأن "القانون اإلدار

 باعتبارها هي ة أو منظمة  ات نشاط معين".

يكاد يماثل التعريو ال ذ  ويالحظ أن التعريو ال ذ قدمه الدكتور محمد سةيمان الطمارذ

قدمه الدكتور محمد مرغني فيما يت  عدم تحديد موضوع نشاط تطبيق القانون اإلدارذ، 

فاألول تحدش عن "نشاط اإلدارة بافة عامة" والثاني  كر "نشاط معين" بمعنا أن كل من 

تم تطبيق قواعد الفقيهين لم يحدد طبيعة نشاط اإلدارة ال ذ تزاوله وتقوم به اإلدارة، بمعنا يتح

القانون اإلدارذ عندما تزاول اإلدارة نشاطا ليس له مقابل في نشاطات األفراد وال يكون ه ا 

النشاط موضوع تنظيم من قبل قواعد القانون العادذ، مما دفع ببعض الفقهاء القانون اإلدارذ 

أمثال الدكتور إلا تالفي وتجاوز ه   الثغرة من تالل تقديم تعريو متتار لةقانون اإلدارذ 

"مجموعة القواعد التي تنظم نشاط  عبد المنعم فرج الادة ال ذ عرو القانون اإلدارذ بأنه

 السةطة التنفي ية في قيامها بوظيفتها اإلدارذ".

كما أن هناك من اعتبر القانون اإلدارذ "مجموعة من القواعد القانونية المةزمة والمتميزة 

ظيم لنشاط اإلدارة. وعةيه فالقانون اإلدارذ عضويا هو عن قواعد التا  والمتولية بالتن

قانون الهيآت واألجهزة والمؤسسات اإلدارية. فيما يواو ماديا ووظيفيا وموضوعيا بكونه 

 قانون النشاط اإلدارذ.

كما تنطةق بعض وجهات النظر من التوفيق بين وجهات نظر وإيجاد تعريو يتناس  

 ا الادد نورد التعريو ال ذ قدمه "بول أمسيةيك" ومجال عمل القانون اإلدارذ وفي ه

P.Amselek  بأن "القانون اإلدارذ هو القانون ال ذ يطبق عةا اإلدارة و عةا العمل

اإلدارذ، سواء تضمن ه ا القانون أنظمة لةقانون التا "، أذ قواعد مماثةة لتةك التي تنظم 

العام" أذ قواعد غير مألوفة في القانون عالقات األفراد فيما بينهم، أو تتضمن"أنظمة القانون 

 .العادذ وسواء تم تطبيق ه ا القانون من قبل المحاكم اإلدارية أو من طرو المحاكم العادية."

ريفيرو هو األقر  إلا  Jean Révéroويالحظ أن التعريو ال ذ جاء به األستا  

تعريفه لةقانون  الاوا  ألنه حاول تقديم جل عناار التعريو السابق  كرها حيش جاء

اإلدارذ عةا النحو التالي: "مجموعة القواعد القانونية المغايرة لةقانون العادذ والتي تنظم 
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 النشاط اإلدارذ لألشتا  العامة".

Le droit administratif est l’ensemble des règles juridiques 

dérogatoire au droit commun qui régissent l’activité 

administrative des personnes Publiques. 

يالحظ من تالل ما قدم من تعاريو لةقانون اإلدارذ باعتبار أن ه   التعاريو أغنت 

النقاش حول تحديد طبيعة ه ا القانون وبالتالي إثراء الفكر القانوني اإلدارذ، إال أن كل ه   

أن يكون شديد االرتباط باإلدارة  التعاريو أجمعت عةا كون أذ تعريو لةقانون اإلدارذ يج 

 وبالتالي التالزم الوطيد بين القانون اإلدارذ واإلدارة. إ ن فما ا نعني باإلدارة؟
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