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١٦٥

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

  المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية 

  ي النظام السعوديف

  علي بن موسى علي فقيهي

  السعودية – جامعة الملك خالد - كلية الشريعة وأصول الدين  -األنظمة قسم 

  afagihi@kku.edu.sa:  االليكترونيالبريد 

  :ملخص ال

التقدم العلمي والتطور التقين، حيث يث تشهد حالة من اإلدارة يف العصر احلد   

ولت اإلدارة من املنظور التقليدي الذي يعتمد على التجارب و املمارسات اليومية حت

القائمة على مراقبة الفرد و أدائه لعمله يف سبيل حتقيق أهداف املرفق العام، إىل املنظور 

مات، األمر احلديث الذي يعتمد على معطيات التكنولوجيا وأحدث تقنيات املعلو 

الذي أدى إىل تطورت يف كافة جماالت ا�تمع االقتصادية والسياسية واالجتماعية، 

واجتهت اإلدارة إىل االعتماد على اإلدارة التكنولوجية املعاصرة اليت تتميز بالسرعة و 

 .الذكاء بدًال من األوراق التقليدية اليت جتعل العمل اإلداري يتميز بالبطء

اململكة العربية السعودية وتدعيمها بأحدث ما توصلت التقنية يف  وسائلتطور ف    

يف برنامج إليه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يعد أحد الوسائل الرئيسة لالستمرار 

الشك أن ملكة العربية السعودية، و جتماعي الذي تقوم به املاإلصالح االقتصادي واال

املرافق العامة خلدما�ا يف زمن قياسي و بأقل هذا التطور سينعكس إجيابيًا على تقدمي 

، فقد استقر األمر أن يكون ملرافق العامةنظرًا ألمهية اجهد و مبستوى كفاءة عالية، و 

هي مبدأ تقدمي املرفق كم سري املرافق العامة، و هناك جمموعة من املبادئ الضابطة اليت حت



       
  
 

 

 

 
 
 

١٦٦

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

ني خبدمات املرافق العامة، و للخدمة بضفة دائمة و منتظمة، و مبدأ مساواة املنتفع

نظراً ألمهية الدور الذي تقوم به اإلدارة االلكرتونية يف و بلية املرفق العام لتعديل، مبدأ قا

ملبادئ الضابطة لسري املرافق وتوصلت يف �اية دراسة اتقدمي خدمات املرافق العامة، 

اإلدارة ئج التالية: أن ، ألهم النتاالعامة يف ضوء اإلدارة اإللكرتونية للمرافق العامة

 اإللكرتونية هي تطبيق املرافق العامة لتكنولوجيا املعلومات من خالل وسائل االتصال

، وهذه اءات اإلدارية يف املرافق العامةجل تبسيط اإلجر أاحلديثة املتعلقة باإلنرتنت من 

ختضع  هي أجهزة حكومية تقوم بأنشطة لتحقيق املصلحة العامة يف ا�تمع، و املرافق

يتأثر مبدأ مساواة ، و قانون العادي املطبق على األفرادلنظام قانوين غري مألوف يف ال

املنتفعني خبدمات املرافق العام بنظام اإلدارة اإللكرتونية بصورة واضحة، حيث حيقق 

نظام اإلدارة اإللكرتونية املساواة احلقيقة بني املنتفعني خبدمات املرافق العامة، فكل 

على قدم املساواة مع  وافر فيه شروط االنتفاع خبدمات املرفق العام سيعاملمواطن تت

 فراد دون وجود أي نوع من أنواع التمييز.غريه من األ

نظام اإلدارة اإللكرتونية يساعد على مواكبة املرافق العامة للتغيريات املستمرة اليت  وأخريا

سلطة اإلدارية املسؤولة عن يشهدها عصر التكنولوجيا يف الوقت احلايل، فيسمح لل

 إدارة املرفق العام أن تغيري طريقة اإلدارة من النظام التقليدي إىل النظام اإللكرتوين.

 املبادئ الضابطة -اإلدارة اإللكرتونية - املرافق العامة الكلمات المفتاحية:

*******  



       
  
 

 

 

 
 
 

١٦٧

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

The principles governing the functioning of public 

utilities and their relationship to electronic 

management 

In the Saudi system 

Ali bin Musa Ali Faqihi 

Law Department - College of Sharia and Fundamentals of 

Religion - King Khalid University - Saudi Arabia 

e-mail: afagihi@kku.edu.sa 

abstract: 

Management in the modern era is witnessing a state of 

scientific progress and technical development, as the 

administration wandered from the traditional perspective, 

which relies on daily experiences and practices based on 

observing the individual and his performance of his work in 

order to achieve the objectives of the public facility, to the 

modern perspective that relies on technology data and the 

latest technologies. Information, which led to development in 

all economic, political and social fields of society, and the 

administration tended to rely on contemporary technological 

management that is characterized by speed and intelligence 

instead of traditional papers that make administrative work 

characterized by slow. The development of the Kingdom of 

Saudi Arabia and its support with the latest in information and 

communication technology is one of the main means to 

continue the economic and social reform program undertaken 

by the Kingdom of Saudi Arabia. High efficiency, and 

therefore, given the importance of public facilities in the Saudi 

society, it has settled that there should be a set of governing 

principles that govern the functioning of public utilities, which 

are the principle of providing the facility for service in a 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٦٨

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

permanent and regular bank, and the principle of equality of 

beneficiaries of public utility services, And the principle of the 

ability of the public facility to be modified, and therefore 

given the importance of the role that the electronic 

administration plays in providing public utility services, and I 

arrived at the end of the study of the principles governing the 

functioning of public facilities in light of the electronic 

management of public facilities, for the following most 

important results: Electronic management is the application of 

public facilities to information technology through modern 

means of communication related to the Internet in order to 

simplify administrative procedures in public facilities, and these 

facilities are government agencies that carry out activities to 

achieve the public interest in society, and are subject to a legal 

system unfamiliar in the ordinary law applied to individuals 

The principle of equality of users of public utility services is 

clearly affected by the electronic management system, as the 

electronic management system achieves true equality between 

the beneficiaries of public utility services. Every citizen who 

meets the conditions for benefiting from public utility services 

will be treated on an equal basis with other individuals without 

the presence of any kind. Discrimination. Finally, the 

electronic management system helps the public utilities keep 

pace with the continuous changes that the technology era is 

witnessing at the present time, allowing the administrative 

authority responsible for managing the public facility to 

change the management method from the traditional system to 

the electronic system. 

keywords: Public facilities - electronic management - 

governing principles 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٦٩

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

  

  
  الدراسة: مقدمة

  
حيث  ،إن اإلدارة يف العصر احلديث تشهد حالة من التقدم العلمي و التطور التقين   

ومية اليو املمارسات  التجارب علىولت اإلدارة من املنظور التقليدي الذي يعتمد حت

املنظور  فق العام، إىل سبيل حتقيق أهداف املر مراقبة الفرد و أدائه لعمله يف القائمة على

وأحدث تقنيات املعلومات، األمر  التكنولوجيامعطيات  على احلديث الذي يعتمد

افة جماالت ا�تمع االقتصادية والسياسية واالجتماعية، تطورت يف ك الذي أدى إىل

ة املعاصرة اليت تتميز بالسرعة اإلدارة التكنولوجي واجتهت اإلدارة إىل االعتماد على

  .١ جتعل العمل اإلداري يتميز بالبطء ء بدًال من األوراق التقليدية اليتالذكاو 

ديثة اليت ظهرت يف العصر و يعد مصطلح اإلدارة اإللكرتونية من املصطلحات احل

املعلومات و التكنولوجيا الرقمية، و بكل بساطة فاإلدارة قرينة بتطور ثورة ، احلديث

، و لكنها عام بديًال عن اإلدارة التقليديةرفق الون املاإللكرتونية ليست إدارة تدير شؤ 

احلكومي يستخدم املعلوماتية و اإللكرتونية يف إدارة شؤون أسلوب جديد يف العمل 

ل التعامل بني املرفق ، و ذلك يهدف تبسيط و تسهيهاون موظفياملرفق العام و شؤ 

يع جلميع املسؤولني ت بشكل متكامل و سر توفري املعلوماالعام و األفراد يف ا�تمع، و 

                                                           

، ني املرفق العام ، رسالة ماجستريأداء و حتس لىة عونيمد الطيب ، تأثري اإلدارة اإللكرت ) عزوز حم١

قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة زيان 

 . ٧، ص ٢٠١٦عاشور اجللفة ، اجلزائر ، 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٧٠

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

 علىتسهيل حصول املواطنني و  ة يف املرفق العام،  أداء األجهز حتسنيعن املرفق العام،  و 

  .١تكلفتها  اخلدمة و ختفيض

من خالله تتدخل الدولة ام يعد مظهر إجيايب لنشاط الدولة، و ملا كان املرفق العهذا و 

، مهور العامة اليت ال غيناجات اجلسواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة لكي تشبع ح

ملرافق العامة خدما�ا العامة ، أن تؤدي االضروري باسم املصلحة العامةلذلك كان من و 

 اإلدارة أن �تم بأمرها تفادة منها، كما جيب علىحنو ميكن اجلمهور من االس على

 ىعليلة اليت يساالنطالق حنو حتقيق األهداف اجل لتجعل منها أداة فعالة قادرة على

هذا ال ميكن حتقيقه إال من خالل إدارة نظام املرفق بطريقة املرفق العام إىل حتقيقها، و 

ء يف اإلجناز وزيادة يف النفقات، إلكرتونية بدًال من اإلدارة التقليدية اليت تتسم بالبط

القيام خبدماته بشكل  رافق العامة يف العصر احلديث إىللذلك كثريًا كما تلجأ املو 

طيع ، كما يستنرتنتة من خالل استخدام شبكة اإلمثل إبرام العقود اإلداريإلكرتوين 

طريقة إلكرتونية من خالل إدارة املرفق العام بعمال العامة و ون املشاركة يف األاملواطن

  . ٢نرتنت شبكة اإل

تدعيمها بأحدث ما السعودية و  ملكة العربيةاملوسائل التقنية يف  تطورن كما أ   

ر ة لالستمرااالتصاالت، يعد أحد الوسائل الرئيسنولوجيا املعلومات و تكه إليتوصلت 

به اململكة العربية السعودية، االجتماعي الذي تقوم يف برنامج اإلصالح االقتصادي و 

دما�ا يف زمن املرافق العامة خل كس إجيابيًا على تقدمين هذا التطور سينعأالشك و 

                                                           

،  ٢٠١٧رة ، ) هشام عبد املنعم ، اإلدارة االلكرتونية للمرافق العامة ، دار الثقافة العربية ، القاه١

 . ٨ص 

  .١٣، ص  ٢٠٠٨) حممد الضيويف ، اإلدارة اإللكرتونية ، دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية ، ٢



       
  
 

 

 

 
 
 

١٧١

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

 نظرًا ألمهية املرافق العامة يف ا�تمعو  ،ةاليكفاءة ع  مبستوى قياسي و بأقل جهد و

طة اليت حتكم ن يكون هناك جمموعة من املبادئ الضاب، فقد استقر األمر أالسعودي

، و مبدأ رفق للخدمة بضفة دائمة و منتظمة، و هي مبدأ تقدمي املسري املرافق العامة

نظراً ألمهية و  لعام لتعديل،، و مبدأ قابلية املرفق ااملنتفعني خبدمات املرافق العامةمساواة 

، فسوف حناول ة يف تقدمي خدمات املرافق العامةالدور الذي تقوم به اإلدارة االلكرتوني

ملرافق العامة يف ضوء املبادئ الضابطة لسري ا على الضوءمن خالل هذه الدراسة إلقاء 

  لكرتونية للمرافق العامة.اإلدارة اإل

  

  الدراسة و تساؤالتها: إشكالية

بإشباع  لقةاملرافق العامة من أهم أنشطة الدولة اليت متكنها من القيام خبدما�ا املتعتعد 

طة لضمان حسن موعة من املبادئ الضابلذلك وضعت جمحاجات اجلمهور العامة، و 

من خدمات االستفادة  اته بشكل منتظم يساعد اجلمهور علىخلدم تقدمي املرفق العام

 نظرًا الختالف طريقة إدارة املرافق العامة من، و لكن املرفق العام بشكل كامل

األسلوب التقليدي الذي يعتمد على األوراق و الروتني إىل األسلوب احلديث الذي 

بادئ الضابطة لسري احلديثة،  فمن الطبيعي أن تتأثر جمموعة امل التكنولوجيا يعتمد على

، التكنولوجيا احلديثةسرعة و لكرتوين الذي يعتمد على الاملرافق العامة بنظام اإلدارة اإل

الدراسة تتمثل يف حماولة اإلجابة عن السؤال الرئيسي  مشكلةلذلك ميكن القول أن و 

  :التايل

و عالقتها  في النظام السعودي ما هي المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة

  لكترونية ؟باإلدارة اإل



       
  
 

 

 

 
 
 

١٧٢

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

  :التاليةفرعية السابق عدد من التساؤالت ال الرئيسيتفرع من السؤال  و

 لكرتونية ؟اإلدارة اإلما مفهوم  -

 لكرتونية يف املرافق العامة؟ما هي متطلبات تطبيق اإلدارة اإل -

 لكرتونية يف املرافق العامة؟ما هي جماالت تطبيق اإلدارة اإل -

نتظمة و عالقته بنظام قدمي املرفق العام خلدماته بصفه دائمة و متما هو مبدأ  -

 لكرتونية؟اإلدارة اإل

العام و عالقته بنظام اإلدارة ما هو مبدأ مساواة املنتفعني خبدمات املرفق  -

 لكرتونية؟اإل

 نية؟و ل و عالقته بنظام اإلدارة اإللكرت ما هو مبدأ قابلية املرفق العام للتعدي -

  أهداف الدراسة:

  تتمثل أهداف الدراسة يف النقاط االتية:

 مفهوم اإلدارة اإللكرتونية. التعرف على 

  متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املرافق العامة. ف علىالتعر 

 جماالت تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املرافق العامة. التعرف على 

 نتظمة مرفق العام خلدماته بصفه دائمة و قدمي املتمبدأ  إلقاء الضوء على

 لكرتونية.عالقته بنظام اإلدارة اإلو 

 عالقته بنظام العام و تفعني خبدمات املرفق مبدأ مساواة املن إلقاء الضوء على

 لكرتونية.اإلدارة اإل



       
  
 

 

 

 
 
 

١٧٣

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

 عالقته بنظام اإلدارة تعديل و مبدأ قابلية املرفق العام لل إلقاء الضوء على

 نية.و اإللكرت 

  أهمية الدراسة:

 تنبع أمهية هذه الدراسة يف حماولة إلثراء الدراسات والبحوث اليت أجريت يف جمال   

 اقليلة نوع واليت تعد لكرتونيةعالقتها باإلدارة اإلسري املرافق العامة و املبادئ الضابطة ل

كما تنبع أمهية هذه الدراسة يف تناوهلا شرحية مهمة من شرائح ما يف الوطن العريب،  

، وميكن حتديد جوانب دمات املرفق العاماملواطنني املستفيدين من خا�تمع وهي فئة 

  ، كما يلي:اضافة املتوقعة منهأمهية الدراسة من املسامهة واإل

  

  أوًال: األهمية النظرية.

الضوء على موضوع جديد يتطور  ية للدراسة يف أن هذا املوضوع يلقتتمثل أمهية العلمي -١

 ، ولذلك يسعىاحلديثة يف ا�ال اإلداري للمرافق العامة التكنولوجيامع تطور دور 

املبادئ تعرف ارسني والباحثني لللدالباحث أن تكون هذه الدراسة الباب الواسع أمام ا

 لكرتونية.عالقتها باإلدارة اإلم السعودي و الضابطة للمرافق العامة يف النظا

سيتم إثراء هذه الدراسة بالعديد من الدراسات اليت حتدثت عن املوضوع بشكل  -٢

تفصيلي، واالستفادة من اجلهات البحثية العلمية يف الدراسات األكادميية، خصوصاً يف 

اليت تعد قليلة يف جمتمعاتنا عة املبادئ الضابطة للمرافق العامة يف النظام السعودي جممو 

اسة مرجعًا مهمًا للباحثني لذلك يرغب الباحث يف أن تكون هذه الدر لعربية، و ا

 سني.ر اوالد



       
  
 

 

 

 
 
 

١٧٤

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

د الضابطة القواعإثراء الساحات األكادميية العربية بدراسات ومشاركات حبثية يف    -٣

 عالقتها باإلدارة االلكرتونية يف النظام السعودي.امة و لسري املرافق الع

  

  ثانياً: األهمية التطبيقية.

ادئ الضابطة لسري ببامليأمل الباحث يف أن تسهم نتائج الدراسة يف زيادة االهتمام  -١

تلعبه هذه املبادئ الضابطة الدور الذي  يف الوطن العريب، والوقوف على املرافق العامة

 العامة. لتنظيم سري املرافق

النظام السعودي يف تنظيم املبادئ قدرة  مدى ىتكمن أمهية الدراسة يف التعرف عل -٢

 ابطة لسري املرافق العامة.ضال

  منهج الدراسة:

فيه هو املنهج الذي ينتقل ، و التحليلي(التأصيلي) و املنهج االستقرائي  تبع أسوف    

من مث يستنبط منها ، و واعد الكليةبدأ االستقراء من القي، و االستنتاج من الكل إىل اجلزء

، فضًال أن هذا املنهج اجلزء الذي يقوم الباحث بدراسته القواعد اليت تنطبق على

ما هي  بصفة خاصة السؤال الرئيساإلجابة على كل أسئلة الدراسة و  يساعدنا على

عالقتها باإلدارة النظام السعودي و الضابطة لسير المرافق العامة في  المبادئ

  :امنهجني ومه ىعل عتمدأف سو  بالتايلو ترونية؟ االلك

ع اإلحاطة �ا من مجيواستقصاء النصوص و : هو استقراء املنهج االستقرائي  - 

الدراسات السابقة اء الكتب والرسائل واملقاالت و ذلك من خالل استقر ، و األطراف

  اليت تناولت املبادئ الضابطة لسري املرافق العامة يف النظام السعودي.



       
  
 

 

 

 
 
 

١٧٥

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

ية املختلفة تفكيكاً دراسة اإلشكاالت العلم ملنهج التحليلي: منهج يقوم علىا  - 

ذلك  بتحليل النصوص القانونية اليت تناولت املبادئ الضابطة لسري املرافق ، و وتقومياُ 

    العامة.

  حدود الدراسة:

النحو  علىمكانية د وهي موضوعية وزمانية و تتمثل حدود الدراسة يف ثالثة حدو 

  :ايلالت

جمموعة املبادئ  دراسة الدراسة من الناحية املوضوعية علىحلدود املوضوعية: تقتصر ا -

 عالقتها باإلدارة االلكرتونية.رافق العامة يف النظام السعودي و الضابطة لسري امل

، الدراسة من الناحية املكانية على اململكة العربية السعودية احلدود املكانية: تقتصر -

 .ملبدأ سري املرافق العامة بانتظام واطرادعودي النظام السومدى تطبيق 

  مصطلحات الدراسة:

 المرافق العامة. -١

جل تلبية احلاجات متارس نشاطها يف خدمة الدولة من أاهليئات اليت و  املنظمات" هي 

  .١حتقيق الصاحل العام " ا�تمع و  ألفرادالعامة 

على املرافق  ٢املرافق العامة  ويف النظام السعودي نصت املادة األوىل من نظام محاية   

: املياه وا�اري التاليةالعامة مبا جاء فيها: "يطبق هذا النظام على املرافق العامة 

                                                           

، ص  ١٩٨٧) ماجد راغب احللو ، القانون اإلداري ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ، ١

٣٩٨ . 

   هـ١/١/١٤٠٥وتاريخ  ٦٢م امللكي م/الصادر باملرسو  )٢



       
  
 

 

 

 
 
 

١٧٦

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

وتصريف السيول والكهرباء واهلاتف والطرق العامة والسكك احلديدية واملرافق األخرى 

   . اليت يصدر بتحديدها قرار من جملس الوزراء"

مة تستهدف إشباع منظمات عاالباحث املرافق العامة با�ا ف ر أما إجرائيًا فيع   

  منتظمة.حاجات ألفراد ا�تمع بصورة دائمة و خدمات و 

 اإلدارة اإللكترونية. -٢

إطار يشمل كل من األعمال اإللكرتونية للداللة على اإلدارة اإللكرتونية  :هي"

العامة أو اإلدارة  لألعمال واحلكومة اإللكرتونية للداللة على اإلدارة اإللكرتونية

اإللكرتونية ألعمال احلكومة املوجهة للمواطنني أو املوجهة لألعمال أو املوجهة 

    ١تلفة.ملخملؤسسات ودوائر احلومة ا

أما إجرائياً يعرف الباحث اإلدارة االلكرتونية بأ�ا تيسري املرافق العامة خلدما�ا بواسطة 

  املعلومات.صاالت و ة يف جمال تكنولوجيا االتالتطورات املذهل

                                                           

سعد غالب، اإلدارة اإللكرتونية وآفاق تطبيقها يف اململكة العربية السعودية، معهد  ) ياسني، ١

 ٢١. ص٢٠٠٥اإلدارة العامة، 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٧٧

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

  اإلطار النظري للدراسة:

  يف املرافق العامة إللكترونيةاملبحث األول: اإلدارة ا

اإللكرتونية من خالل ثالثة مطالب، حيث تناول يف هذا املبحث اإلدارة سوف أ

تناول يف املطلب الثاين متطلبات لكرتونية، وأاألول مفهوم اإلدارة اإلوضح يف املطلب أ

وضح يف املطلب الثالث جماالت تطبيق ة اإللكرتونية يف املرافق العامة، وأر تطبيق اإلدا

  اإلدارة اإللكرتونية يف املرافق العامة.

  المطلب األول: مفهوم اإلدارة اإللكترونية.

جل تيسري استخدام التكنولوجيا احلديثة من أإن تعريف اإلدارة اإللكرتونية يرتبط ب

كافة املشكالت اإلدارية العنيفة اليت   مة، والقضاء علىالعمل اإلداري يف املرافق العا

اإلدارية من  البريوقراطيةما نشأ عن األوراق يف التعامالت اإلدارية و تنتج عن استخدام 

هناك العديد من التعريفات اليت وردت يف شأن ، و ١تعقيدات و بطء يف العلمية اإلدارية

  اإلدارة االلكرتونية و نذكر أمهها :

دارة اإللكرتونية بأ�ا تطبيق املرافق العامة لتكنولوجيا املعلومات من خالل عرفت اإل -

اءات اإلدارية يف جل تبسيط اإلجر أمن  باإلنرتنت املتعلقةوسائل االتصال احلديثة 

تيسري النظام البريوقراطي أمام املواطنني من أجل إيصال اخلدمات املرافق العامة، و 

 . ٢للجماهري بصورة عادلة و سريعة 

                                                           

، ص  ١٩٩٨) حممود السقا ، دراسة يف علم املنطق القانوين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ١

٤. 

  .٢٢، مرجع سابق ، ص ) هشام عبد املنعم ، اإلدارة اإللكرتونية يف املرافق العامة ٢



       
  
 

 

 

 
 
 

١٧٨

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

عرفت اإلدارة اإللكرتونية بأ�ا استخدام التكنولوجيا احلديثة مبا فيها كل التقنيات  -

و ذلك �دف  ،التكنولوجية احلديثة بدًال من املعامالت الورقية و املكتبية التقليدية

و يساعد حن عرب شبكة االنرتنت بشكل أسرع على تقدمي اخلدمات العامة للجمهور

 .١اجلهد و الطاقات  منع إهدار الوقت و على

املعلومات و تبادل  تبادل ية بأ�ا قدرة املرافق العامة علىكرتونلإلعرفت اإلدارة ا -

دقة بينها و بني املواطن بسرعة و خلدمات فيما بينها بعضها البعض و تقدمي او  املعلومات

ات املقدم اخلدمسرية املعلومات و  ، مع ضمانبأقل تكلفة عرب شبكة االنرتنت عالية

، يتمثل لمواطنني يف أي وقت ويف أي مكان وذك من خالل االعتماد على مبدأينل

تناقلها عرب شبكة اإلنرتنت اللكرتونية و املبدأ األول يف اجلزء التقين يف إعداد املعلومات ا

ئي املتمثل يف تنفيذ ، أما املبدأ الثاين يتمثل يف اجلانب االجرالضمان دقتها وسريتها

 .٢عن بعد مع ضمان صحتها و مصداقيتها  اخلدماتاملعامالت و 

إلدارة ات السابقة أن كلها تدور حول مضمون معني وهو أن ايتضح من التعريفو    

إجناز املعامالت ملرافق العامة خلدما�ا العامة و لكرتونية يقصد �ا تيسري سبل أداء ااإل

ستثمار التطورات بواسطة املواطنني مبزيد من الدميقراطية و و التواصل مع ااإلدارية 

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، و بذلك تتغري سبل العلمية املذهلة يف جمال 

                                                           

،  ٢٠٠٨) عالء عبد الرازق الساملي ، اإلدارة اإللكرتونية ، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ، ١

 . ٣٢ص 

، أكادميية لشرطة باستخدام التقنيات احلديثة، إدارة اجلودة الشاملة يف ا) سعيد مطر الصريدي٢

  .٣٩، ص ٢٠٠٤ة ، كلية الدراسات العليا، الشرط



       
  
 

 

 

 
 
 

١٧٩

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

من الشكل التقليدي الذي يعتمد أشكال تقدمي تلك اخلدمات العامة للمرافق العامة و 

  شبكات االتصال احلديثة.نت و لكرتوين عرب شبكة االنرت الشكل اإل على الورق إىل

  .العامةلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المرافق المطلب الثاني: متط

عامة لاتوفري عدد من املتطلبات حىت تكون املرافق  يلتزمإن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  

  يت:رة على حتقيق املصلحة العامة، وتتمثل هذه املتطلبات يف اآلقاد

  توفري العناصر البشرية املؤهلة و مواصلة تدريبها باستمرار.) ١(

داد جمموعة من الكوادر املؤهلة واملدربة قادرة إع ام اإلدارة االلكرتونية حيتاج إىلإن نظ

 علىي من املرافق العامة إدخال التغيري و التطوير هذا يقتضعلى العمل يف هذا ا�ال، و 

، و ملا كان ل فعالكشإدارة املرفق العام ب العنصر البشري العامل �ا حيت يتمكن من

العنصر البشري باعتباره العنصر احملرك للعمل يف املرافق العامة اليت تعتمد  ىعلالرتكيز 

إال من خالل توفري دور  على التكنولوجيا احلديثة، فإن تطويره و تدريبه لن يتأتى

غريها و  لإلنرتنتديب التقنية كمدينة  عليم، وتأسيس القرىالتللنشء و احلضانة التقنية 

  .١التكنولوجية احلديثة يف جمال اإلدارة االلكرتونية  لتقنيةلاليت متثل منوذج  ىلقر من ا

ذلك فإن الفرد العادي الذي يتعامل مع املرافق العامة اإللكرتونية جيب  إىلباإلضافة    

ذلك من خالل ، و ديثةأن يتفرد مبميزات الكفاءة التقنية يف التعامل مع التكنولوجيا احل

نية يف ليت متكنه من التعامل مع اإلدارات اإللكرتو املعلومات ااإلملام بكافة الوسائل و 

بالعنصر  االهتماميتم حتقيق ذلك بشكل فعال من خالل ، و تيسري املرافق العامة

                                                           

مود املتويل ، إدارة املواد البشرية لتطبيق احلكومة اإللكرتونية يف الدول العربية ، حبث مقدم ) حم١

نية للعمليات اإللكرتونية ، اجلزء الرابع ، ماألللمؤمتر العاملي األول يف اجلوانب القانونية و 

 .٩٧، ص  ٢٠٠٣أكادميية شرطة ديب ،



       
  
 

 

 

 
 
 

١٨٠

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

االندماج  علىاملراحل اجلامعية ليكون قادر  حىتم عليللت البشري من السنوات األوىل

  .١مع التكنولوجية الرقمية احلديثة 

  

  كرتونية متكاملة.إجياد بنية أساسية إل )٢(

أجهزة علمية  إىلإن نظام اإلدارة أإللكرتونية يف املرافق العامة حيتاج يف تطبيقه    

تنوعت يف السنوات األخرية األدوات و املنتجات اخلاصة قد كثرت و ، و ومتطورة ومكلفة

يلزم توافرها حلسن تطبيق  املرئية اليتواالتصاالت املسموعة و  بأنظمة تقنية املعلومات

، حيث ال ميكن تصور نظام املرافق العامة ة اإللكرتونية يف املرافق العامةدار نظام اإل

غرف إلكرتونية تتضمنه حمطات عمل لية، و اإللكرتونية دون أن تتوافر احلواسيب اإل

ة، وشبكات إنرتنت واسعة شبكات إلكرتونية حمليتكنولوجية حديثة، و برجميات و 

ة ها اإلدار عليمن الركائز األساسية اليت يتقوم  االنرتنت يعد فاستخدام، النطاق

ت كلما توسع  استخدام االنرتنت يف ا�تمع كلما سهلاإللكرتونية يف املرافق العامة، و 

كارها وتعترب مكملة ال ميكن إن مهمة املرفق العام اإللكرتونية، وهناك وسائل أخرى

الفاكس و اهلاتف مثل احملمول و ية للمرافق العامة لكرتونلإلنرتنت يف جمال اإلدارة اإل

و تأمني و محاية نظم كما تتطلب البنية األساسية االلكرتونية أمرًا هامًا و ه  ،احملمول

  .٢كل أنواع التعامل خالل شبكات االتصال و االنرتنت املعلومات و 

                                                           

اإلسالمي ، لقرن الواحد و العشرين ، دار الغرب ) عمار بوحوش ، نظرية اإلدارة احلديثة يف ا١

  .١٨٢، ص  ٢٠٠٦بريوت ، 

 ١٩٩٣القاهرة ،  املعلومات، دار النهضة العربية ،)  حسام لطفي، اجلرائم الواقعة يف جمال تقنية ٢

 .٢٠، ص



       
  
 

 

 

 
 
 

١٨١

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

  .١اإلدارة اإللكرتونية بأساليبة التعامل عليتوافر بيئة تشريعية تضمن فا )٣(

نظام اإلدارة اإللكرتونية يف املرافق العامة يتطلب استعداد تشريعي  عن تطبيق   

ه من اإلجراءات احلكومية عليتطيح بالكثري من املستقر  إجراءا�األن  ،متكامل

و لكن قد  ،التقليدية اليت وضعت التشريعات النافذة للتعامل معها و ضمان االلتزام �ا

 ،بيق اإلدارة اإللكرتونية يف املرافق العامةحجر عثرة أمام تط التشريعيةتقف النصوص 

األمر الذي يتطلب بالضرورة وضع نصوص تشريعية جديدة تتناسب مع النظام 

 علىو لذلك يتطلب تطبيق اإلدارة اإللكرتونية تدريب القضاة  ،اإللكرتوين احلديث

ديث خاصة أن النظام اإللكرتوين احل ،هذا النظام اإللكرتوين احلديث علىأعوا�م و 

مالحقة املستجدات  علىيتسارع بصورة جتعل اخلرباء من رجال القانون غري قادرين 

  .اإلنرتنت بشكل سيءاجلرائم اليت تنجم عن استعمال و 

  م اإللكرتوين.اظالتدريب مبا يتالءم مع النعليم و ضرورة تطوير نظم الت )٤(

، فطاملا أن رافق العامةيعد ذلك من أهم متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف امل   

يتطلب تغريات جذرية يف نوعية العناصر البشرية اليت تستطيع  اإللكرتونيةدارة تطبيق اإل

فإن ذك يعين ضرورة إعادة النظر يف نظم  ،أن تتعامل مع تلك التكنولوجيا احلديثة

لتحول اجلديد مبا يف ذلك اخلطط والربامج التدريب ملواكبة متطلبات اعليم و الت

كافة   علىالتدريبية اليت تتلقها العناصر البشرية التعليمية و  ألساليب واملصادروا

  .٢املستويات 

                                                           

العلمي ر كادميية الشرطة ، املؤمتو اإلدارة احمللية ، حبث مقدم أل ) علي الباز ، احلكومة اإللكرتونية١

 . ١٦٤، ص  ٢٠٠٣إللكرتونية ، ة و األمنية للعمليات يناألول حول اجلوانب القانو 

 .٥٦)  هشام عبد املنعم ، اإلدارة االلكرتونية للمرافق العامة ، مرجع سابق ، ص ٢



       
  
 

 

 

 
 
 

١٨٢

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

  مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المرافق العامة.المطلب الثالث: 

اإللكرتونية يف املرافق هناك العديد من ا�االت اليت ميكن من خالهلا تطبيق اإلدارة    

  ما يلي:من أمهها العامة و 

  أوًال: إبرام العقود اإلدارية.

و حيكمه  ،العقود اإلدارية هي تلك العقود اليت تكون اجلهة اإلدارية طرفًا فيها   

 ،طبيعتها اإلدارية بة القضاء اإلداري و ذلك بالنظر علىالقانون اإلداري و ختضع لرقا

أشخاص  حد أطرافها شخص منذلك فإن العقود اإلدارية جيب أن يكون أ علىو 

الوسائل االلكرتونية يف  علىو ميكن االعتماد  ،عامة يف الدولةالقانون العام كاملرافق ال

رسوم عون دفع فواتري املرافق العامة و طنون يستطياإذا كان املو ، ال إبرام العقود اإلدارية

فإن احلكومة بدورها دفع قيمة مستلزمات املرافق  ،جتديد الرخصة بصورة إلكرتونية

دفع و  ها إليألدوات اليت حتتاج ااملعدات و  علىإجراء املناقصات بل و  ،ة و املكاتبالعام

فمن خالل شبكة االنرتنت يكون هناك  ،مثنها من خالل شبكة املعلومات اإلنرتنت

دارة حنو يشجع كل من اإل علىللمرافق العامة يف التعاقد و السداد للرسوم سهولة 

كما أن التكنولوجيا احلديثة تساعد   ،بشكل إلكرتوين إجناز املعامالت علىاملتعاقدين و 

للخدمة أو  ايلبعض أطراف العالقات التعاقدية خبصم نسبة مئوية معينة من املقابل امل

  .١السلعة كعشرة يف املائة مثالً إذا مت التعامل من خالل شبكة االنرتنت 

  ثانياً: إعداد املوازنة اإللكرتونية.

                                                           

) ماجد احللو ، احلكومة اإللكرتونية و املرافق العامة ، حبث مقدم إيل مؤمتر اجلوانب القانونية و ١

 .٣٠، ص  ٢٠٠٣ألمنية للعمليات اإللكرتونية ، ديب ، أكادميية شرطة ديب ،  ا



       
  
 

 

 

 
 
 

١٨٣

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

يعتمد التكنولوجيا احلديثة من أجل إعداد املوازنة بشكل  ميكن للمرفق العام أن   

فيمكن للمرفق العام أن حيدد حجم اإليرادات و النفقات عرب شبكة  ،إلكرتوين

الذي حيدد بصورة  اآليلو ذلك من خالل استخدام احلاسب  ،اإلنرتنت اإللكرتونية

داخل املرفق  لألفرادكن و مي ،ة للمرفق العام و حاجات املرفق العاماليواضحة األمور امل

قانون املوازنة العامة من خالل مواقعهم ملعرفة حجمها و عجزها و أهم  علىاالطالع 

م اظكما يتيح الن  ،و أهم إيرادات املرفق العام ،بنود االنفاق يف ميزانية املرفق العام

فقة نأقل جهد و بآيل دقيق و النفقات بشكل ين تقدير إيرادات املرفق العام و اإللكرتو 

  .١ممكنة

  

  ثالثاً: سداد الرسوم احلكومية بشكل إلكرتوين.

بأموال قبل املرفق العام و اليت تتعلق من تتم هذه اخلدمة من خالل سداد االلتزامات    

رب شبكة الرسوم علعامة أن يسدد الضرائب و حيث ميكن للمرافق ا ،الضرائب أو الرسوم

البنكي و خصم املبلغ املستحق االنرتنت من خالل إدخال الرقم السري للحساب 

ن تكون ملفات املرافق العامة يف الدائرة الضريبية املنظمة هذا يتطلب أو  ،للحكومة

بشكل دقيق يف خطوات  و جيب أن تكون إجراءات سداد الضرائب حمددة ،إلكرتونياً 

ط أن يقف صاحب الشأن يف طوابري طويلة و يف هذه احلاالت ال يشرت  ،بسيطة و آمنة

لذك و  ،ذلك من ضياع الوقت و اجلهد علىنتظر دوره يف السداد و ما يرتتب لكي ي

فمن مظاهر اإلدارة اإللكرتونية حل هذه املشاكل املعقدة التقليدية و ذلك من خالل 

  .٢املنتشرة يف األماكن العامة  األجهزة اإللكرتونية

                                                           

 .١٣٧)  هشام عبد املنعم ، اإلدارة االلكرتونية للمرافق العامة ، مرجع سابق ، ص ١

، ١٩٩٩) رأفت رضوان ،  عامل التجارة االلكرتونية ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ، ٢

  .١٦١ص 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٨٤

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

  املرافق العامة املبحث الثاين:

  

وضح حيث أ ،رافق العامة من خالل ثالثة مطالباول يف هذا املبحث املسوف أتن   

 ،تناول يف املطلب الثاين أنواع املرافق العامةوأ ،يف املطلب األول مفهوم املرفق العام

  وضح يف املطلب الثالث عناصر املرافق العامة.أو 

  المطلب األول: مفهوم المرافق العامة.

اختالف  إىليرجع ذلك و مة تعددت التعريفات اليت وردت يف شأن املرافق العا   

  :ايلالنحو الت علىاملهام اليت تقوم �ا املرافق العامة األنشطة و 

أجهزة حكومية تقوم بأنشطة لتحقيق املصلحة العامة يف  :عرفت املرافق العامة بأ�ا -

 .١األفراد علىو ختضع لنظام قانوين غري مألوف يف القانون العادي املطبق  ،ا�تمع

اهليئات اإلدارية العامة اليت يتم من خالهلا القيام بنشاط  :العامة بأ�اعرفت املرافق  -

إداري �دف حتقيق املصلحة العامة يف ا�تمع اليت تتمثل يف تقدمي خدمات 

و ختتلف هذه اخلدمات باختالف اخلدمات اليت حيتاجها  ،حيتاجها اجلمهور

 .٢االفراد يف منطقة معينة مثل املستشفيات و اجلامعات 

                                                           

عقود االمتياز دية ضريفي ، املرفق العام بني ضمان املصلحة العامة و هدف املردودية " حالة ) نا١

 ٢٠١١، قسم الِقانون العام ، كلية احلقوق ، جامعة بن عكنون ، اجلزائر ،  ه" ، أطروحة دكتورا

 . ١٣، ص 

ية ، اإلسكندرية ، الوسيط يف القانون اإلداري ، دار املطبوعات اجلامع مصطفى أبو زيد فهمي)  ٢

 .١٩٣، ص  ١٩٩٩، 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٨٥

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

مة جلمهور االفراد داء خدمة عامشروع تتواله اإلدارة أل :مة بأ�اعرفت املرافق العا -

إشباع احلاجات  إىلذلك من خالل جمموعة من األنشطة �دف يف ا�تمع، و 

 .١العامة للجمهور يف ا�تمع

شروع يعمل باطراد و انتظام أن املرافق العامة بأ�ا ميتضح من التعريفات السابقة 

و ذلك �دف تقدمي خدمات عامة للجمهور يف  ،اف رجال احلكومةر شحتت إ

هذه  علىمع خضوعها لنظام قانوين معني يسهل حصول اجلمهور ا�تمع 

  اخلدمات.

  المطلب الثاني : أنواع المرافق العامة.

 علىه للمرافق العام سواء إلينواع املرافق العامة وفقاً للجانب الذي ينظر تتنوع أ   

 إىلساس املوضوعي تنقسم املرافق العامة وفقًا لألو  ،إقليميوعي و أساس موض

  : ٢امهنوعني و 

هي تلك املرافق العامة اليت تقوم بنشاط إداري يف نطاق : و املرافق العامة اإلدارية -

باختالف النشاط الذي يقوم  و ختتلف تلك املرافق العامة ،الوظيفة اإلدارية للدولة

عليم يفة اإلدارية اليت متارسها املرافق العامة كالتفراد أي باختالف الوظبه األ

أي أن املرافق اإلدارية العامة هي تلك املرافق اليت  ،غريهوالصحة واإلسكان و 

 أنشئت من أجل القيام بوظيفة إدارية معينة.

                                                           

 ، ٢١، ص  ١٩٨١) حممد حافظ حممود ، نظرية املرفق العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١

) حممد الصغري بعلي ، التنظيم اإلداري للنشاط اإلداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، ٢

  .٢١١بدون تاريخ للنشر ، ص 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٨٦

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

نتاج املواد ذات تلك املرافق العامة اليت تتصل بإ هياملرافق العامة االقتصادية: و  -

أو تقدمي خدمات مثل مرفق السكة  ،دية مثل مرافق صناعة األدويةالقيمة االقتصا

 احلديد.

أما املرافق العامة وفقًا للمعيار اإلقليمي فهي املرافق اليت تنشئها السلطات    

تنقسم املرافق و  ،مستوي كافة أرجاء الدولة علىاإلدارية املركزية و متارس نشاطها 

  هي:نواع و أ إىلالعامة وفقاً للمعيار اإلقليمي 

العامة اليت متارس نشاطًا عاماً املرافق العامة االجتماعية: و هي جمموعة املرافق  -

هور مثل مرفق الضمان إشباع حاجات عامة للجمتستهدف حتقيق اجتماعيًا و 

 .١ميناتاالجتماعي ومرفق التأ

أن و تتميز ب ،املرافق املهنية: هي تلك املرافق العامة اليت تنظم أبناء مهن معينة -

أي أن  ،اختياريةليست ه املرافق العام بصورة إجبارية و هذ إىلأبناء املهن ينضمون 

إدارة املرفق جملس إدارة  علىيشرف املرافق العامة تتخذ شكل نقايب و هذه 

 .٢منتخب

هي تلك املرافق العامة اليت تنشئها الدولة بشكل و : املرافق العامة االختيارية -

زمان إنشاء تقديرية واسعة يف اختيار مكان و  ة سلطةحبيث خيول لإلدار  ،ختياريا

فراد اختيار نوع النشاط أو اخلدمة اليت يرغب املرفق يف و يكون لأل ،املرفق العام

 .٣ممارستها

                                                           

 . ٦٣، ص  ٢٠٠٨النشاط اإلداري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  ) عمار عوابدي ،١

كادميية العربية املقرتحة ) عمار بوضياف ، النشاط اإلداري ،حماضرات ، قسم القانون العام ، األ٢

 . ١٨بالدمنارك ، بدون تاريخ للنشر ، ص 

، ص  ١٩٩١نهضة العربية ، القاهرة ، زيد ، املرجع يف القانون اإلداري ، دار الو )  عبد احلميد أب٣

٤٣. 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٨٧

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

 بإنشائهاهي تلك املرافق اليت تكون اإلدارة فيها ملزمة املرافق العامة االجبارية: و  -

اء هذه املرافق العامة وفقاً لنص قانوين يتم إنشو  ،لتقدمي خدمة للجمهور يف ا�تمع

 .١عليه القانونمعني ينص 

ليت متثل أمهية هي تلك املرافق العامة ا: و تشريعينص  علىاملرافق اليت تنشأ بناء  -

أي أن املشرع يفرض إنشاء مثل هذه  ،عنها يف ا�تمع وطنية قصوى ال غىن

لسلطة التشريعية أعضاء ا يستطيعاملرافق العامة مبوجب نص تشريعي لكي 

 .٢ضرورة وجودها عمل هذه املرافق العامة و  علىاالطالع 

 علىهي املرافق العامة اليت يتم إنشائها بناء مرافق عامة تنشأ بنص تنظيمي: و  -

 .٣ختويل من التشريع يف الدولة للسلطة التنفيذية صالحية إنشاء املرافق العامة

هي املرافق العامة اليت اململكة: و أحناء املرافق العامة اليت ميتد نشاطها ليشمل كل  -

 ،من أمهها مرفق الدفاع و الربيد و القضاءاململكة و تقدم خدما�ا ملختلف أحناء 

 .٤كل هذه املرافق العامة تابعة للدولةو 

امة الضابطة لسري املرافق هذه املرافق العامة باملبادئ الع تلتزميف مجيع هذه األحوال و    

  .العامة

                                                           

 . ٥٠، ص ١٩٧٩) سليمان الطماوي ، القانون اإلداري ، دار الفكر العريب ، بريوت ، ١

  .١٣١،ص ١٩٨٢) حممد حممود حافظ ،  نظرية املرفق العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢

، ص والتوزيع، اجلزائر، بدون تاريخ للنشرار البيضاء للنشر ، الد) نسرين شريفي، القانون اإلداري٣

٢١٦.  

،  ١٩٩٩) حممد عبد احلميد أبوزيد ، املرجع يف القانون اإلداري ، دار النهضة العربية القاهرة ، ٤

 . ٤٤٨ص 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٨٨

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

  ثالث: عناصر المرفق العام.المطلب ال

امة يتضح لنا أن هناك عدد من العناصر املميزة من التعريفات السابقة للمرافق الع   

  هي:للمرافق العامة و 

 حتقيق املصلحة العامة.أوًال: 

سد احلاجات العامة لعامة هو حتقيق املصلحة العامة و من املرافق ا أن يكون الغرض   

فراد عن طريق حمدودة كمد األاحلاجات قد تكون مادية و  وهذه ،يف ا�تمع لألفراد

ال يستطيعون مبفردهم إليها و تاجون غريها من اخلدمات اليت حياملرافق باملياه والكهرباء و 

لكنها تستهدف وقد تكون هذه احلاجات غري مادية وغري حمدودة و  ،هايعلاحلصول 

حيث أن  ،الدفاعمن و مرفق األومن أمثلة ذلك  ،حتقيق النفع العام بصورة غري مباشرة

وجودها مهم حلناية وجود هذه املرافق العامة تقدم خدمات عديدة للجمهور باعتبار 

 .١حسن تنظيمها الدولة و 

 اً: الغرض من املرافق العامة غري رحبي.ثاني

حيث جيب أنه عندما  ،أال يكون اهلدف من إنشاء املرافق العامة حتقيق ربح مادي

اجل إنشاء أحد املرافق العامة أن يكون هدفها األساسي هو جمرد تتدخل الدولة من 

سبيل املثال عندما  علىف ،أي هدف رحبي مادي إىلتقدمي خدمة للجمهور دون النظر 

حتقيق أي ربح مادي بل  إىل فـأ�ا ال تسعى الدولة بإنشاء مدرسة أو مستشفىتكون 

 ي أن اهلدف األساسي واألمسىأ ،فرادعليم ورفع املستوي الصحي لألتستهدف نشر الت

 علىجيب أن نالحظ أن الدولة عندما تقوم باحلصول و  ،هو تقدمي اخلدمات للجمهور

                                                           

،  ٢٠١٦يم مشرف ، النظرية العامة للقانون اإلداري  ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، ل) عبد الع١

 .١٢٤ص 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٨٩

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

فإن هذه الرسوم ال تعرب غاية يف حد ذا�ا  ،رسوم مقابل االنتفاع خبدمات املرفق العام

ختفيف بعض و  ،اخلدمة علىفراد هلدف من ورائها هو تنظيم حصول األبل يكون ا

الرغم  علىف ،يأخذ نفس احلكم املرافق االقتصاديةو  ،امليزانية العامة للدولة علىء األعبا

ها املرافق االقتصادية من النشاط اإلداري الذي تقوم به قمن األرباح العديدة اليت حتق

أي أن الربح ال يتحقق إال  ،إال أ�ا تستهدف يف املقام األول حتقيق املصلحة العامة

 .١صناعي ية نظراً ملزاولتها نشاط جتاري و قتصادصفتها اال علىبناء 

  .ارتباط املرفق العام بالدولة أو أحد األشخاص املعنوية العامةثالثاً: 

تسعى لتحقيق هدف شخاص من األجمموعة ومفهوم األشخاص املعنوية العامة: 

و أتتكاتف وتتعاون ٢ترصد لتحقيق غرض معني. موال األو جمموعة أمشرتك معني 

  . هدف مشروع مبوجب اكتساب الشخصية القانونيةحقيق غرض و ترصد لت

يف  ايلبالتو  ،يجب ارتباط املرفق العام بالدولة أو أحد األشخاص املعنوية العامةف   

فراد بإنشاء مشروعات تستهدف تقدمي خدمات عامة للجمهور حالة قيام بعض األ

اص قلم االشخ ادي كما هو احلال لو أن بعضحتقيق أي ربح م إىلدون السعي 

 إىلم أو الصحة بشكل جماين عليبإنشاء أحد اجلمعيات اخلريية لتقدم خدمات الت

 إىلجل تقدمي اخلدمات أو قام أحد األشخاص بإنشاء أحد املستشفيات من أ ،فراداأل

قد خيتلط أمر هذه املشروعات بغريها من ففي مثل هذه احلاالت  ،اجلمهور دون مقابل

                                                           

  .٤٢٩د احلميد أبو زيد ، املرجع يف القانون اإلداري ، ص ) حممد عب١

مكتبة القري، الرياض، ) د. أمين سعد سليم، وآخرون، املخل لدراسة األنظمة السعودية،  ٢

، ١٤٣٨، وانظر: د. حممد البديرات، املخل لدراسة القانون، مكتبة املتنيب، ٢٩٤، ص١٤٣٠

   .٣٣٣ص



       
  
 

 

 

 
 
 

١٩٠

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

تدخل الدولة أو أحد  فالذي مييز املرافق العامة هو ،الدولة تنشئهارافق العامة اليت امل

لكن جيب أن نالحظ أن املرافق و  ،العامة يف إنشاء املرفق العام يةو املعناألشخاص 

ألفراد كما هو السلطة اإلدارية أو بواسطة أحد ا العامة قد تدار بصورة مباشرة من قبل

فطاملا أن السلطة اإلدارية متلك وحدها حرية اختاذ  ،احلال يف طريقة االلتزام أو االمتياز

القرارات اإلدارية املتعلقة باملرفق العام فأ�ا تعد مرافق عامة رغم إدار�ا بواسطة أحد 

  .١األفراد

                                                           

 . ١٢٢، ص  ٢٠٠٠ار النهضة العربية ، القاهرة ، ) أنس جعفر ، النشاط اإلداري ، د١



       
  
 

 

 

 
 
 

١٩١

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

  عالقتها باإلدارة اإللكترونية لمرافق العامة واملبحث الثالث: املبادئ الضابطة ل

ملبادئ الضابطة للمرافق العامة اليت تربط بني ا تناول يف هذا املبحث العالقةسوف أ   

مي وضح يف املطلب األول مبدأ تقدحيث أ ،اإلدارة اإللكرتونية من خالل ثالثة مطالبو 

تناول يف املطلب و أ ،عالقته بنظام اإلدارة اإللكرتونيةاخلدمة بصفة دائمة ومنتظمة و 

تناول يف وأ ،ام اإلدارة اإللكرتونيةالقته بنظعقابلية املرفق العام للتعديل و  الثاين مبدأ

املطلب الثالث مبدأ مساواة املنتفعني خبدمات املرفق العام و عالقته بنظام اإلدارة 

  اإللكرتونية .

  

عالقته مة للخدمة بصفة دائمة ومنتظمة و المطلب األول: مبدأ تقديم المرافق العا

  بنظام اإلدارة اإللكترونية.

  المرافق لخدماتها بصورة دائمة. الفكرة العامة لمبدأ تقديم -

 مهور العامة اليت ال غىناملرافق العامة لكي تقدم خدما�ا و تشبع حاجات اجل تنشأ   

لذلك كان الزمًا و باسم املصلحة العامة أن تقدم هذه املرافق العامة خدما�ا عنها، و 

ذا كان الزماً هذا ال ميكن حتقيقه إال إو  ،حنو ميكن اجلمهور من االستفادة منها على

فاحلاجات اجلماعية اليت  ،املرافق العامة أن تقدم خدما�ا بصورة دائمة و منتظمة على

املرافق العامة من أجل إشباعها ال يعترب قد اشبعت بشكل كايف إذا قام املرفق  تنشأ

ئت نشاليت أفاملرافق العامة ال تؤدي رسالتها  ،بتقدمي خدماته بشكل متقطع أو مؤقت

فرتات  علىا بصورة كاملة إذا مت إشباع حاجات اجلمهور بصورة وقتية أو جلهمن أ



       
  
 

 

 

 
 
 

١٩٢

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

لكي يتم إشباع  ،منتظمةرفق العام خدماته بصورة دائمة و قدم املبل جيب أن ي ،متقطعة

  .١حاجات اجلمهور بصورة دائمة

، هذا املبدأ و وضع عقوبة على من خيالفه ة علىو قد نص نظام محاية املرافق العام   

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال تتجاوز مائة ألف لایر، أو ( :لبالقو 

بإحدى هاتني العقوبتني؛ كل من تعمد إتالف أي من متديدات أو منشآت املرافق 

العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، وجيوز تضمني 

شر منطوقه على نفقة املخالف يف صحيفة حملية قرار أو حكم العقوبة النص على ن

تصدر يف مكان إقامته، فإن مل يكن يف مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو 

نشره يف أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حبسب نوع املخالفة املرتكبة وجسامتها 

أو تأييده من  وآثارها، على أن يكون النشر بعد حتصن القرار مبضي املدة احملددة نظاماً 

) من ٨كذلك املادة رقم (، و ٢احملكمة املختصة، أو باكتساب احلكم الصفة النهائية) 

نظام محاية املرافق العامة بالقول (يعاقب بغرامة ال تزيد عن ثالثة آالف لایر كل من 

يعبث بعدادات املياه أو الكهرباء أو أجهزة اهلاتف العامة أو متديدا�ا بقصد تعطيل 

ا أو اإلخالل �ا، وكذا كل من يتعدى على السكك احلديدية أو الطرق العامة وظيفته

أو حرمها بإغراقها مبياه الري والصرف أو غريها أو حيدث فيها عمال يرتتب عليه 

  ٣تعطيلها أو عدم االستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة املرور للخطر) 

                                                           

 . ٤٥٨) حممد أبو زيد ، املرجع يف القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص ١

 ) من نظام محاية املرافق العامة.٥) املادة رقم (٢

 ) من  نظام محاية املرافق العامة.٨) املادة رقم (٣



       
  
 

 

 

 
 
 

١٩٣

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

جيب أن يكون هناك بصورة دائمة و منتظمة  لكي تقدم املرافق العامة خدما�او    

 ال ميكن حتقيقه إال من خالل العملو هذا  ،العمل اإلداري للمرفق العام علىرقابة 

حبيث يتمكن املرفق العام من  ،متابعة نشاط املرفق العام بصورة دائمة و منتظمة على

أفراد ا�تمع قد رتبوا ن السيما أ ،تلبيه حاجات اجلمهور من االفراد يف ا�تمع املتجددة

 علىف ،ضوء اخلدمات العامة اليت تقدمها املرافق العامة يف ا�تمع علىومية اليأمورهم 

غريها بشكل مرفق املياه و الكهرباء و الصحية و  علىسبيل املثال يعتمد املواطنون 

 هذه املرافق العامة ينجم عنه أضرار بالغة األمهية أي تعطيل لسريو  ،يومي مستمر

  .١فضالً عن اضطراب النظام العام يف ا�تمع  ،األساسية ألعمال اجلمهور ومصاحله

نال عناية و  ،ينظم هذا املبدأ مجيع أنواع املرافق العامة بغض النظر عن طريقة إدار�او    

تغري  إىليرجع ذلك و  ،احلايلاتسع نطاقه يف الوقت فائقة يف مجيع الدول املتمدينة و 

عنها يف  ال غىن هيئاتاالجتماعية اليت جعلت من املرافق العامة و  الظروف االقتصادية

  هي:هذا املبدأ عدد من النتائج و  علىيرتتب و  ،ا�تمع

وقف اخلدمات العامة اليت ول عن إدارة املرفق العام أن يقرر أنه ال جيوز للمسؤ  -١

مسؤولية إدارية  إىلتعرضه  إىلذلك  وإال أدى ،يقدمها املرفق من تلقاء نفسه

سواء كان يتم إدارة املرفق العام  ايلبالتو  ،ول عن إدارة املرفقللشخص العام املسؤ 

فال  ،ول عن إدارة املرفقطة السلطة اإلدارية ذا�ا أو بواسطة فرد آخر مسؤ بواس

 ،وليته اإلداريةريه من تلقاء نفسه و إال ثارت مسؤ ي منهم أن يقرر وقف سجيوز أل

فأنه جيب أن يضمن  ،رفق العام إذا كان يدار بواسطة ملتزمو نالحظ أن امل

فق العام أيا كان الثمن الذي يضحي به مقابل استمرارا تقدمي ر سري امل اراستمر 
                                                           

 . ٤٠٧، ص  ٢٠٠٤ة ، القاهرة ، العربينون اإلداري ، دار النهضة ) أنس جعفر ، أصول القا١



       
  
 

 

 

 
 
 

١٩٤

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

جسيم يستتبعه  إيقاف املرفق العام بواسطة امللتزم يعد خطأو  ،املرفق العام خلدماته

 .١هو إسقاط االلتزام توقيع جزاء شديد و 

سعودي حيظر اإلضراب بصورة كلية، فقد نص يف الالئحة التنفيذية إن النظام ال -٢

إعاقة سري  -٨حيظر على املوظف ما يأيت: ........ - للموارد البشرية على: (أ

وجاء يف املرسوم ،  ٢ العمل أو اإلضراب عن العمل أو التحريض عليهما..).

دة األوىل: املا( هـ١٣٧٥ذي القعدة سنة  ٢تاريخ  ١٧/٢/٢٣/٢٦٣٩رقم امللكي 

حيظر على مستخدمي وعمال الركات ذوات االمتياز، وكذلك مستخدمي وعمال 

مؤسسات اخلاصة اليت تباشر نشاطا ذا منفعة عامة أو تقوم بتنفيذ مشروع عام 

لصاحل احلكومة أن يرتكوا العمل أو يتوقفوا عنه إذا كان ذلك نتيجة اتفاق بني 

لسجن ملدة ال تقل عن أسبوع، وجيازى ثالثة منهم أو أكثر. وجيازى املخالف با

بالسجن ملدة ال تقل عن سنة كل من حرض املستخدمني أو العمال املشار إليهم 

على ترك عملهم أو بالتوقف عنه سواء أكان ذلك التحريض بقول أم فعل، 

باإلشارة أم بالكتابة أم بالرسم أم بأية وسيلة أخرى، ولو مل يؤدي التحريض إىل 

  .للعمل أو التوقف عنه ترك املذكورين

املادة الثانية: ال جيوز ملستخدمي وعمال الشركات واملؤسسات املشار إليها يف املادة 

األوىل أن يشرتكوا يف تظاهر أو اعتصام بقصد تقدمي أية مطالب أو تأييد مطالب 

                                                           

) السيد حليل هيكل ، نظرية املرافق العامة بني القبول و االنكار ، جملة كلية احلقوق ، جامعة ١

 . ١١، ص  ١٩٧٩أسيوط ، العدد األول ، 

م الصادر بالقرار الوزاري رق من الالئحة التنفيذية للموارد البشرية يف اخلدمة املدنية  ٢٠٩املادة ) ٢

   ه.٩/٦/١٤٤٠بتاريخ  ١٥٥٠



       
  
 

 

 

 
 
 

١٩٥

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

مقسمة من قبل، وإن مل يكن االشرتاك املذكور نتيجة اتفاق سابق. وجيازى املخالف 

  .ملدة ال تقل عن سنة بالسجن

وجيازى بالسجن ملدة ال تقل عن سنتني كل من حرض املستخدمني أو العمال املشار 

إليهم على تظاهر أو اعتصام سواء أكان التحريض قوال أم فعال، وباإلشارة أم بالكتابة 

أم الرسم أم بأية وسيلة أخرى، ولو مل يؤدي التحريض إىل وقوع التظاهر أو العتصام 

  لفعل.أو با

املادة الثالثة : جيازى بالسجن ملدة ال تقل عن سنتني كل من استعمل القوة أو الضرب 

أو اإلرهاب أو التهديد أو اإلتالف أو غري ذلك من وسائل العنف غري املشروعة سواء 

أكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني السابقتني 

ستخدمني والعمال { املشار إليهم يف املادتني املذكورتني } من أم كان بقصد منع امل

االستمرار يف العمل أو إكراههم على التوقف عنه، أم بقصد إجبار القائمني على إدارة 

الشركات واملؤسسات املشار إليها يف املادتني السابقتني، على استخدام أو االمتناع عن 

  أو على التوقف عن العملاستخدام أحد من املستخدمني أو العمال 

وجيازى بالسجن ملدة ال تقل عن ثالث سنوات كل من حرض غريه بقول أو فعل 

وباإلشارة أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى على ارتكاب إحدى اجلرائم املشار إليها يف 

  .١الفقرة األوىل من هذه املادة ولو مل يرتتب على التحريض وقوع اجلرمية بالفعل)

األمور اليت تعيق سري املرافق العامة بصورة دائمة  همضراب من أن اإلذلك ألو    

يفية اليت الوظضراب امتناع موظف أو أكثر عن أداء املهام يقصد باإلومنتظمة ، و 

التخلي عن الوظيفة  �ا مدة من الزمن دون انصراف نية أي منهم إىل يتعني عليه القيام
                                                           

  هـ١٣٧٥ذي القعدة سنة  ٢تاريخ  ١٧/٢/٢٣/٢٦٣٩رقم ) املرسوم امللكي ١



       
  
 

 

 

 
 
 

١٩٦

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

 للعاملني يف الوظائف اليت تتعلق ز بالنسبةضراب قد يكون غري جائ، واإل١بشكل دائم 

إضراب هؤالء املوظفني تعرض النظام العام  الدولة و سالمتها ، حيث يرتتب علىبأمن 

العاملني الراغبني يف االضراب  ما سبق يتعني على و باإلضافة إىل يف ا�تمع للخطر،

جيب و  ،ة يف املرفق العامالسلطة اإلداري مسبق عن طريق النقابة املعنية إىلتقدمي إخطار 

، انتهاؤهتاريخ البدء يف اإلضراب و ، و دوافع االضرابأن يتضمن االخطار أسباب و 

بالتايل إذا  و الدفاع عم املصاحل املهنية ، و كذلك جيب أن يكون الدافع إيل اإلضراب هو 

كان اهلدف من اإلضراب هو حتقيق مصاحل سياسية فيتم حظره ، ألنه ال يهدف إيل 

  .٢املصلحة العامة حتقيق 

 

مبدأ سري املرافق العامة بصورة دائمة و منتظمة أنه ال  علىتبة من أهم النتائج املرت  -٣

للموظف الذي تقد باستقالته قبل بلوغ السن القانونية أن ينقطع عن العمل جيوز 

قبل قبول تلك االستقالة من قبل السلطة اإلدارية يف املرفق العام بصورة ضمنية أو 

إذا امتنع املوظف عن القيام بالعمل قبل قبول االستقالة يتم  ايلبالتو  ،صرحية

كما جيوز للسلطة اإلدارية يف املرفق العام تأجيل قبول االستقالة   ،معاقبته تأديبياً 

مدة من الزمن حلسن سري العمل يف املرافق العامة، و لذلك البد للسلطة اإلدارية 

                                                           

ه، ص  ١٤٢٧) جابر سيعبد حسن حممد ، القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية ، ١

١٢٥.  

،  ١٩٧٥قاهرة ، ) حممد عبد احلميد أبو زيد ، دوام سري املرافق العامة ، دار النهضة العربية ، ال٢

 . ١٨ص 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٩٧

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

حتقيق التوازن بني حق املوظف يف تقدمي  عن تقدمي استقالة من قبل أحد املوظفني

 .١االستقالة و مبدأ سري املرفق العام بصورة دائمة و منتظمة 

قد حيدث  ،يف جمال العقود اإلدارية اليت يربمها املرفق العام من أجل تيسري أعماله -٤

حنو  علىستحالة مطلقة بل مرهقًا ون تنفيذ بعض البنود ليس مستحيل اأن يك

ولية التعاقدية عن حتمل تتحمل املسؤ دارية يف املرفق العام أن جيعل السلطة اإل

ذلك  علىيف هذه احلاالت قد يرتتب و  ،اخلسائر الناجتة عن تنفيذ هذه البنود

و لذلك جيب أن نفرق يف هذه احلالة بني الظروف اليت  ،تعطيل سري املرافق العامة

لظروف اليت ميكن فيها بني او  ،جتعل من تنفيذ االلتزام مستحيل استحالة مطلقة

ايل يف احلالة و بالت ،زاما�ا مع جتمل بعض اخلسائرلطة اإلدارية أن تنفذ التللس

ميكن للفرد املنوط له القيام باخلدمة أن يطلب من السلطة اإلدارية أن  األوىل

 .٢منتظمة ن سري املرفق العام بصفة دائمة و تتحمل معه بعض اخلسائر حلس

  عالقته باإلدارة اإللكترونية.ظمة و منتلعامة بصورة دائمة و مبدأ سير المرافق ا -

 ،منتظمةري املرافق العامة بصورة دائمة و س على اإللكرتونيةيساعد نظام اإلدارة    

فتقدمي اخلدمات من املرفق العام وفقًا لنظام إلكرتوين حمدد مسبقًا من قبل السلطة 

 ، خيفف من حدة إضراب املوظفنياإلدارية يف املرفق العام دون تدخل من املوظفني

                                                           

) حممد حممد عبد اللطيف ، االجتاهات املعاصرة يف إدارة املرافق العامة االقتصادية ، دار النهضة ١

 . ١٢٢، ص  ٢٠٠٠العربية ، القاهرة ، 

، عبد الرازق  ٦٢٢) حممد عبد احلميد أبوزيد ، املرجع يف القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص ٢

، ص  ١٩٥٢ شرح القانون املدين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، السنهوري ، الوسيط يف

٦٣١.  



       
  
 

 

 

 
 
 

١٩٨

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

ت يشاء مبجرد الدخول خدمات املرفق العام يف أي وق علىفاملواطن يستطيع احلصول 

شبكة املعلومات املتعلقة خبدمات املرفق العام دون اشرتاط وجود موظف يف وقت  على

 ىعلتقدمي خدماته  علىلكرتوين يساعد املرفق اإلكما أن النظام   ،اخلدمة علىاحلصول 

ساعة يوميًا مما يعين انتظام املرفق العام يف تقدمي خدماته بصورة منتظمة دون  ٢٤حنو 

  .١انقطاع 

س بصورة واضح مبدأ سري املرافق العامة فإن نظام اإلدارة اإللكرتونية يكر  ايلبالتو    

هو يف خدمات املرفق العام و  علىفالشخص يستطيع احلصول  ،منتظمةبصورة دائمة و 

أي معلومات تتعلق  علىميكنه احلصول بل و  ، مكتبه يف أي وقت يشاءمنزله أو يف

إلدارة ومن مث يؤدي تطبيق نظام ا ،باخلدمات اليت يقدمها املرفق العام يف أي وقت

جواز سفر أو بطاقة إثبات شخصية أو  علىإمكانية حصول الشخص  إىلاإللكرتونية 

 إىلشبكة االنرتنت دون حاجة  على ومية مبجرد الدخولاليإجناز العديد من التعامالت 

يعد ذلك إجناز عظيم و  ،وجود موظف يعطل سري عمل املرفق العام يف أي وقت

من أمثلة التطبيقات و  ،منتظمةسري املرفق العام بصورة دائمة و  ـامني علىيساعد 

احلكومية للتعرف مواقع اجلامعات اخلاصة و  علىاحلديثة يف هذا ا�ال إمكانية الدخول 

كيفية القبول يف هذه اجلامعات دون مقابلة أي شخص سة و نتظام الدراشروط ا على

أيضًا ميكن للشخص أن ينهي كافة اإلجراءات املتعلقة و  ،هذه املعلومات علىللتعرف 

اخلدمة املدنية  موقع وزارة الداخلية أو موقع علىجواز السفر بالدخول  علىباحلصول 

  .٢قت بصورة دائمة وجود موظف يضيع الو  إىلدون احلاجة 

                                                           

  .٤٢٢، ص  ١٩٨٨) ماجد احللو ، القانون اإلداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١

 . ٩٣) هشام عبد املنعم ، اإلدارة اإللكرتونية للمرفق العام ، مرجع سابق ، ص ٢



       
  
 

 

 

 
 
 

١٩٩

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

القته بنظام اإلدارة عقابلية المرفق العام للتعديل و  المطلب الثاني: مبدأ

  اإللكترونية.

  الفكرة العامة للمبدأ.-

م تقوم بوضع جمموعة من القواعد إن السلطة اإلدارية املسئولة عن إدارة املرفق العا   

كيفية تقدمي املرفق   علىلعام و اق سري املرف علىيع من خالهلا السيطرة طالنظم اليت تستو 

التطوير كافة ا�تمعات تتميز بالتغيري و لكن نظراً أن احلياة يف  و  ،العام خدماته للجمهور

العام أن تقوم بتعديل اللوائح  السلطة اإلدارية يف املرفق علىفإن ذلك فرض  ،املستمر

تغيريات يف يتفق مع الحنو  علىولة عن إدارة املرفق العام بصورة دائمة والنظام املسؤ 

و لذلك كان من الطبيعي أن  ،االقتصادية داخل الدولةالنظم القانونية واالجتماعية و 

طاملا أن التغيري يف  ،ختضع املرافق العامة ملبدأ قابليته للتعديل و التغيري يف أي وقت

  .١القواعد القانونية اليت تنظم املرفق العام حتقق املصحة العامة يف ا�تمع 

سبيل املثال حيق للسلطة اإلدارية يف املرفق العام أن تعدل من شروط االنتفاع  علىف   

فيكون للسلطة  ،خبدمات املرفق العام لكي تتناسب مع التغريات يف ظروف ا�تمع

خدما�ا يتم  علىدارية أن تقرر بعض الرسوم بالنسبة للمرافق اليت كان احلصول اإل

ن تقرر شروط معينة لالنتفاع خبدمات مرفق معني بعد أن  أو أ ،بشكل جماين للمواطنني

كما يكون للسلطة   ،خدمات املرفق العام مطلق دون شروط علىكان احلصول 

طريقة إدارة املرفق العام لكي  علىاإلدارية أن تتدخل كافة التعديالت اليت تراها ضرورية 

م غري مباشرة بدًال من كأن جتعل طريقة إدارة املرفق العا  ،يتناسب مع ظروف ا�تمع

                                                           

 . ٤٣٢، ص  ٢٠٠٤ري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ) أنس جعفر ، أصول القانون اإلدا١



       
  
 

 

 

 
 
 

٢٠٠

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

يرتتب ، و ١لحة العامة يف ا�تمع ال يقيدها يف ذلك إال حتقيق املص اإلدارة املباشرة و

  هي:هذا املبدأ عدد من النتائج و  على

إن قابلية املرفق العام للتعديل يعين أن املرفق خيضع للتعديل بصورة دائمة كلما  -١

كما أن قابلية املرفق   ،ة العامةتغريت احلاجات االجتماعية و متطلبات املصلح

العام للتعديل تشكل كل أنواع املرافق العامة أيًا كانت طريقة إدارة املرفق العام 

خرج التعديل عن الشروط  لوحىت و  ،سواء يدار بطريقة مباشرة أو بطريقة االلتزام

ولة سؤ فللسلطة اإلدارية امل ،املرفق العام  ةها يف العقد عن طريقة إدار علياملنصوص 

عن إدارة املرفق العام احلق يف تعديل طريقة إدارة املرفق العام بنفسها دون اعرتاض 

 .٢ذلك من أي شخص  على

إدارة املرفق العام أو العاملني فيه أن يتمسكوا بفكرة احلقوق  علىال جيوز للقائمني  -٢

 املكتسبة للوقوف يف وجه القيام بأي تعديالت يف تنظيم و تيسري املرفق الذي

ميكن  ايلبالتو  ،ألن أغلب هؤالء العاملني يكونوا يف مركز الئحي ،يعملون فيه

أما املوظفون الذي يكون هلم مركز تعاقدي  ،همإليإجراء التعديالت دون الرجوع 

فيحق هلم املطالبة بالتعويض عن التعديالت اليت تقوم �ا السلطة اإلدارية دون 

 . ٣هم إليالرجوع 

                                                           

 .١١١)  هشام عبد املنعم ، اإلدارة اإللكرتونية للمرفق العام ، مرجع سابق ، ص ١

 .٤٣٢)  حممد عبد احلميد أبوزيد ، املرجع يف القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص ٢

 .١١٣م ، مرجع سابق ، ص )  هشام عبد املنعم ، اإلدارة اإللكرتونية للمرفق العا٣



       
  
 

 

 

 
 
 

٢٠١

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

ق عن إجراء مجيع ولة عن إدارة املرفارية املسؤ لسلطة اإلديلتزم املتعاقد مع ا -٣

إذا كانت تلك التعديالت ضرورية لتقدمي  ،تطلبها السلطة اإلداريةالتعديالت اليت 

 .١تعويض علىاملرفق العام حلاجاته للجمهور مع مراعاة حق املتعاقد يف احلصول 

  رة اإللكترونية.داعالقته بنظام اإلأ قابلية المرفق العام للتعديل و مبد-

مواكبة املرافق العامة للتغيريات املستمرة اليت  علىإن نظام اإلدارة اإللكرتونية يساعد    

فيسمح للسلطة اإلدارية املسئولة عن إدارة  ،ايليشهدها عصر التكنولوجيا يف الوقت احل

و ذلك  ،وينالنظام اإللكرت  إىلاملرفق العام أن تغيري طريقة اإلدارة من النظام التقليدي 

رة تتوالها بغض النظر عن طريقة اإلدارة املتبعة يف إدارة املرفق العام سواء بإدارة مباش

أو بطريقة إدارة غري مباشرة تتم عن  ،ولة عن إدارة املرفق العامالسلطة اإلدارية املسؤ 

عامة من أهم املبادئ احلاكم للمرافق الطريق امللتزم يف عقد االمتياز، أي أن هذا املبدأ 

نظام اإلدارة  إىلدوي اليانتقال املرفق العام من نظام اإلدارة  علىألنه يساعد 

تطوير املوظفني يف  علىو يساعد  ،فهذا التحول حيقق تطوير املرافق العامة ،اإللكرتوين

  .٢املرافق العامة

 إىليف تقدمي املرفق العام خلدماته  يلسبيل املثال إن استخدام احلاسب اآل علىف   

رفق ملو يساعد ا ،اجلمهور يعد نوع من أنواع التطور يف عمل املرافق العامة يف ا�تمع

ماته حديثة متكنه من تقدمي خد بأساليبب التقليدية الياستبدال األس علىالعام 

ع فيه ر مستجدات العصر احلديث الذي تتسا م معللجمهور بشكل أفضل مبا يتالء

                                                           

 .١٣٨، ص  ١٩٩٧)  ثروت بدوي ، القانون اإلداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١

)  حممد حممد عبد اللطيف ، االجتاهات املعاصرة يف إدارة املرافق العامة االقتصادية ، مرجع سابق ٢

 .١٢٤-١٢٢، ص 



       
  
 

 

 

 
 
 

٢٠٢

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

 تتميز بالتخلف والبط يف تقدمي التقليدية اليت مل يعد هناك مكان لإلدارةاألحداث و 

  .اخلدمات

القته بنظام عالمنتفعين بخدمات المرفق العام و المطلب الثالث: مبدأ مساواة 

  .اإلدارة اإللكترونية

  فعين بخدمات المرافق العامة.تنالفكرة العامة لمبدأ مساواة الم-

ساواة أمام ات مبدأ املمن أهم تطبيقيعد مبدأ مساواة املنتفعني خبدمات املرفق العام    

و  ،هعليالنص  علىبل أنه أحد أهم املبادئ الدستورية اليت حترص الدساتري  ،القانون

من و أفراد ا�تمع من حيث الشعور باألأ يف أنه يشبع حاجات تظهر أمهية هذا املبد

شخاص مر الذي يعمق عند هؤالء األاأل ،مصاحلهم اخلاصةحقوقهم و  علىالطمأنينة 

أن يكون األفراد يف و تعين املساواة  ،كرامته  علىاحملافظة ر بالوالة اجتاه الوطن و الشعو 

ذلك  علىو يرتتب  ،خر يف تطبيق القواننيآ علىا�تمع طائفة واحدة ال يفصل أحد 

إذا ال جمال  ،ها طائفة يف ا�تمع دون األخرىعليإلغاء مجيع االمتيازات اليت قد حتصل 

ناك جنس يف ا�تمع فليس ه ،بقية يف ظل تطبيق مبدأ املساواة أمام القانونطاللتطبيق 

ليس هناك طائفة أو طبقة يف ا�تمع أفضل من غريها من و  ،خرأفضل من جنس آ

  .١حيث االستفادة من خدمات املرافق العامة

 نص على أن:) بال٨ملساواة يف املادة رقم (مبدأ ا ىو أكد نظام احلكم السعودي عل

و املساواة وفقاً  السعودية علي أساس العدل و الشورىقوم احلكم يف اململكة العربية (ي

                                                           

، ص  ١٩٨٠، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ) حممد عبد  احلميد أبو زيد ، السالم يف اإلسالم ١

٦١ . 



       
  
 

 

 

 
 
 

٢٠٣

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

والنظام السعودي قد نص علي مبدأ املساواة يف املواد من رقم  ،١للشريعة اإلسالمية ) 

املواطنني متساوون يف احلقوق و الواجبات أوضحت أن كل  ) اليت٤٣) إىل املواد (٢٣(

األساسي نظام ال) من ٢٧ودي، حيث نصت املادة رقم (رض ا�تمع السععلى أ

اطن وأسرته يف حالة الطوارئ، حق املو  أنه (تكفل الدولة للحكم السعودي على

ن االجتماعي ، وتشجع تدعم نظام الضماملرض، والعجز، والشيخوخة ، و او 

) ٢٨، و كذلك املادة رقم ( ٢اإلسهام يف األعمال اخلريية)  علىفراد املؤسسات واأل

أنه (تيسر  كة العربية السعودية اليت نصت علىيف اململاألساسي للحكم من نظام 

ن أجل ملا كانت املرافق العامة تنشأ مايل بالتو ، ٣الدولة جماالت العمل لكل قادر عليه) 

فكان من الطبيعي أن تقدم هذه املرافق  ،فراد يف ا�تمعإشباع حاجات مجاعية لكل األ

يف جمال تقدمي  ة وأخرىهور بشكل متساوي دون متييز بني طائفالعامة خدما�ا للجم

و بذلك ميكن القول أن مبدأ مساواة املنتفعني خبدمات املرفق  ،املرفق العام خلدماته

ال جيوز  ايلبالتو  ،خرت املرفق دون تفرقة بني مرفق أو آالعام حتكم االنتفاع خبدما

ؤالء املرفق العام طاملا قد توافر يف هحرمان أي فرد يف ا�تمع من االنتفاع خبدمات 

عوا أن ينتفعوا خبدمات املرفق،  شروط اليت حددها القانون لكي يستطيفراد مجيع الاأل

كما أن املبدأ يفرض ضرورة معاملة كافة املنتفعني خبدمات املرفق العامة بشكل 

و من حيث عليها أمتساوي سواء من حيث اخلدمة و نوعها أو كيفية احلصول 

                                                           

يف اململكة العربية السعودية الصادر  ساسي للحكم السعودي) من النظام األ٨) املادة رقم (١

  ه.١٤١٢/ ٨/ ٢٧بتاريخ  ٩٠باملرسوم امللكي رقم أ/ 

 ) من النظام األساسي للحكم يف امللكة العربية السعودية. ٢٧) املادة رقم (٢

 ) من النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية.. ٢٨ملادة رقم () ا٣



       
  
 

 

 

 
 
 

٢٠٤

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

كل فرد يف ا�تمع دفعها مقابل االنتفاع خبدمات املرفق العام   علىف اليت جيب اليتكال
  هي:املرافق العام عدد من النتائج و  مبدأ املساواة أمام علىيرتتب ، و ١

ون و إن املساواة بني املنتفعني خبدمات املرفق العام ال تعين أن كل األشخاص متسا -١

و ذلك أن املرفق العام يقدم  ،ن قيد أو شرطيف االنتفاع خبدمات املرفق العام دو 

ال جيوز للفرد أن يطلب  بالتايلو  ،خدماته و يضع شروط لالنتفاع �ذه اخلدمات

االنتفاع �ذه اخلدمات مادام مل يتوافر فيه الشروط اليت يضعها املرفق العام لالنتفاع 

فعني خبدمات مع مبدأ مساواة املنت أي أن وضع هذه الشروط ال يتناىف ،خبدماته

 .٢املرفق

ري املرفق العام فعني خبدمات املرفق العام أن يغمع تطبيق مبدأ مساواة املنت ال يتناىف -٢

 علىف ،كل طائفة يف ا�تمع  إىليف تقدمي خدماته وفقًا الختالف اخلدمة اليت تؤدي 

فق يز يف تقدمي خدماته بني املنتفعني خبدمة مر املثال ميكن للمرفق العام أن مي سبيل

حيث حيق للمرفق العام أن  ،لسكان املدينة وسكان القرى الكهرباء أو املياه بالنسبة

و ذلك  ،املنتفعني خبدمات املرفق العام من سكان القري علىيفرض رسوم أكرب 

و أيضاً ميكن أن ختتلف املعاملة باختالف الغرض الذي  ،الختالف ظروف املعيشة

ولة عن إدارة املرفق للسلطة اإلدارية املسؤ  فيمكن ،ختصص له خدمات املرفق العام

                                                           

 .٩٨)  هشام عبد املنعم ، اإلدارة اإللكرتونية للمرفق العام ، مرجع سابق ، ص ١

)  حممد حممد عبد اللطيف ، االجتاهات املعاصرة يف إدارة املرافق العامة االقتصادية ، مرجع سابق ٢

 .١١٩، ص 



       
  
 

 

 

 
 
 

٢٠٥

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

و رسم  ،اليوميةمن ينتفع خبدمات مرفق املياه يف حياته  علىالعام أن تقرر رسوم 

 .١يف أنشطة أخري كري احلديقة مثالً خر ملن ينتفع خبدمات مرفق املياه آ

دارية م أن تضع السلطة اإلال يتعارض مع مبدأ مساواة املنتفعني خبدمات املرفق العا -٣

ة عن إدارة املرفق العام شروط جيب أن تتوافر فيمن يطلب االستفادة من املسؤول

سبيل املثال قد تقرر إدارة املرفق  علىف ،هاعليمث تضع استثناءات  ،خدمات املرفق

و تقرر  ،منح امتيازات ملصايب احلرب أو املعاقني حال االنتفاع خبدمات املرفق العام

 ،دمات املرفق العام بشكل جماين خالف لألشخاص العادينيق يف االنتفاع خبهلم احل

بالنسبة لشروط أو تقرر استثناءات بالنسبة لطائفة معينة من االفراد يف ا�تمع 

فمثل هذه احلاالت ال تعد خروجًا عن مبدأ املساواة يف  ،االلتحاق باجلامعات

كل االفراد   علىتطبقها  االنتفاع خبدمات املرفق العام بل أمر جائز طاملا أن اإلدارة

 .٢الذي يتوافر لديهم نفس الظروف اليت تبيح االستثناءات 

االفراد يف ا�تمع هو  إىلجيب أن يكون مرجع التمييز يف تقدمي املرفق العام خلدما�ا  -٤

حتقيق املصلحة العامة حيت و لو مل يوجد أي نوع من أنواع االختالف يف مراكز 

ميزت السلطة اإلدارية املسئولة عن إدارة املرفق العام يف تقدمي إذا  بالتايلو  ،املنتفعني

 إىلفراد اللجوء فيكون من حق األ ،االفراد دون وجود مربر مشروع إىلخدما�ا 

 اإلداري مطالبني بالتعويض عما حلقهم من ضرر. القاضي

                                                           

 .٤٢٨عفر ، أصول القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص )  أنس ج١

 .١٠٠)  هشام عبد املنعم ، اإلدارة اإللكرتونية للمرفق العام ، مرجع سابق ، ص ٢



       
  
 

 

 

 
 
 

٢٠٦

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

بخدمات المرفق العام و عالقته بنظام اإلدارة  المنتفعينمبدأ مساواة -

  ونية.اإللكتر 

بصورة  اإللكرتونيةخبدمات املرافق العام بنظام اإلدارة  املنتفعنييتأثر مبدأ مساواة 

نظام اإلدارة اإللكرتونية املساواة احلقيقة بني املنتفعني خبدمات  حيققحيث  ،واضحة

 علىفكل مواطن تتوافر فيه شروط االنتفاع خبدمات املرفق العام سيعامل  ،املرافق العامة

شخاص فاأل ،دون وجود أي نوع من أنواع التمييز فراداواة مع غريه من اإلقدم املس

من خالل خدمات  رتونية حتقق هلم االستفادة القصوىالذين يتعاملون مع اإلدارة اإللك

و أويل هذه اخلدمات أن هناك أسلوب موحد للتعامل مع كل من يرغب  ،هذه اإلدارة

حيد اإلجراءات اإللكرتونية اليت جيب و ذلك من خالل تو  ،اخلدمة علىيف احلصول 

ي و ال ميك أل ،هعلياخلدمة القيام �ا للحصول  علىمجيع الراغبني يف احلصول  على

ن فإذلك  إىلباإلضافة و  ،اخلدمة دون القيام �ذه اإلجراءات علىمتعامل احلصول 

ف يف استخدام السلطة من قبل لكرتونية جتعل من الصعب التعسفكرة اإلدارة اإل

  .١تطبق املساواة بشكل يتميز بالنزاهة و الشفافية  بالتايلو  ،ظفنياملو 

  

  

                                                           

) عبد الفتاح بیومي ، النظام القانوني لحمایة الحكومة االلكترونیة ، دار الفكر ١

  .١٠٢، ص ٢٠٠٣، اإلسكندریة ، 



       
  
 

 

 

 
 
 

٢٠٧

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

  اخلامتة:

  أوًال: أهم النتائج.

ن خالل وسائل اإلدارة اإللكرتونية هي تطبيق املرافق العامة لتكنولوجيا املعلومات م -١

 نرتنت من اجل تبسيط اإلجراءات اإلدارية يف املرافقاالتصال احلديثة املتعلقة باإل

 العامة.

 ،املرافق العامة هي أجهزة حكومية تقوم بأنشطة لتحقيق املصلحة العامة يف ا�تمع -٢

 األفراد. علىو ختضع لنظام قانوين غري مألوف يف القانون العادي املطبق 

 ،منتظمةري املرافق العامة بصورة دائمة و س علىلكرتونية يساعد نظام اإلدارة اإل -٣

عام وفقًا لنظام إلكرتوين حمدد مسبقًا من قبل السلطة فتقدمي اخلدمات من املرفق ال

 ،اإلدارية يف املرفق العام دون تدخل من املوظفني خيفف من حدة إضراب املوظفني

ت يشاء مبجرد قخدمات املرفق العام يف أي و  علىفاملواطن يستطيع احلصول 

ط وجود شبكة املعلومات املتعلقة خبدمات املرفق العام دون اشرتا علىالدخول 

 اخلدمة. علىموظف يف وقت احلصول 

نية بصورة و املرافق العام بنظام اإلدارة اإللكرت  عني خبدماتفيتأثر مبدأ مساواة املنت -٤

حيث حيقق نظام اإلدارة اإللكرتونية املساواة احلقيقة بني املنتفعني  ،واضحة

املرفق العام فكل مواطن تتوافر فيه شروط االنتفاع خبدمات  ،خبدمات املرافق العامة

فراد دون وجود أي نوع من أنواع قدم املساواة مع غريه من األ علىسيعامل 

 التمييز.



       
  
 

 

 

 
 
 

٢٠٨

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

مواكبة املرافق العامة للتغيريات املستمرة  علىإن نظام اإلدارة اإللكرتونية يساعد  -٥

ولة فيسمح للسلطة اإلدارية املسؤ  ،ايلاليت يشهدها عصر التكنولوجيا يف الوقت احل

النظام  إىلرفق العام أن تغيري طريقة اإلدارة من النظام التقليدي عن إدارة امل

  اإللكرتوين.

  

  ثانياً: أهم التوصيات.

العامة اليت تقدم خدمات  يف كافة املرافق اإللكرتونيةضرورة تطبيق فكرة اإلدارة  -١

 .املياهراد خاصة مرافق الكهرباء و فعامة لأل

تابعة اخلدمات اليت تقدمها املرافق م اململكة العربية السعودية علىضرورة حرص  -٢

 العامة بشكل مستمر للتأكد من تقدمي اخلدمة لكافة االفراد بشكل متساوي.

ستخدام نظام اإلدارة ا علىالتدريب املستمر لكافة أفراد ا�تمع  علىاحلرص  -٣

 اإللكرتونية يف كافة جماالت املرافق العامة.

 علىمقابل نظام إلكرتوين قادر ئي بشكل جز  د البشرية اليضرورة االستغناء عن  -٤

 تطبيق مبادئ سري املرافق العامة بصورة واضحة.

  

  

  



       
  
 

 

 

 
 
 

٢٠٩

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

  املراجع:

 والرسائل: الكتب -أوال

  . ٢٠٠٤أنس جعفر ، أصول القانون اإلداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -

  . ٢٠٠٠أنس جعفر ، النشاط اإلداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،    -

 هجرياً.١٤٠٨أمحد رسالن ، القانون اإلداري السعودي ، بدون دار للنشر ، أنور   -

أمين سعد سليم، وآخرون، املخل لدراسة األنظمة السعودية، مكتبة القري، الرياض،   -

١٤٣٠. 

  . ١٩٩٧ثروت بدوي ، القانون اإلداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -

 ١٤٢٧العربية السعودية ،  اململكة د حسن حممد ، القانون اإلداري يفجابر سي -

  .هجرياً 

حسام لطفي ، اجلرائم الواقعة يف جمال تقنية املعلومات ، دار النهضة العربية ،ة القاهرة  -

 ،١٩٩٣ .  

محدي حممد العجمي ، القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية ، مكتبة القانون و  -

 .٢٠١٢االقتصاد، اململكة العربية السعودية ، 

رأفت رضوان ،  عامل التجارة االلكرتونية ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ،  -

١٩٩٩.  

سعيد مطر الصريدي ، إدارة اجلودة الشاملة يف الشرطة باستخدام التقنيات احلديثة ،  -

  . ٢٠٠٤أكادميية الشرطة ، كلية الدراسات العليا ، 



       
  
 

 

 

 
 
 

٢١٠

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

  . ١٩٧٩دار الفكر العريب ، بريوت ، سليمان الطماوي ، القانون اإلداري ،  -

ليل هيكل ، نظرية املرافق العامة بني القبول و االنكار ، جملة كلية احلقوق ، خالسيد  -

  . ١٩٧٩جامعة أسيوط ، العدد األول ، 

عبد الرازق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين ، دار النهضة العربية ، القاهرة   -

 ،١٩٥٢ .  

علي الريس ، تنظيم املرافق العامة يف النظام السعودي ، جملة البحوث و عبد الرمحن بن  -

  .٢٠١٥،  ٣٩، العدد ٤الدراسات الشرعية ، ا�لد 

يم مشرف ، النظرية العامة للقانون اإلداري  ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، لعبد الع   -

٢٠١٦.  

اللكرتونية ، دار الفكر ، عبد الفتاح بيومي ، النظام القانوين حلماية احلكومة ا -

 .٢٠٠٣اإلسكندرية ، 

 .٢٠١٥عبد القادر الشيخلي ، القانون اإلداري السعودي ، دار الثقافة العربية  ،  -

عبد املعطي حممد عساف ، التنظيم اإلداري يف اململكة العربية السعودية ، دار العلوم ،  -

 هجرياً . ١٤٠٣الرياض ، 

قضاء يف اململكة العربية السعودية ، مطبوعات معهد عبد املنعم عبد العظيم ، نظام ال -

 هجرياً. ١٤٠٤اإلدارة العامة للنشر و التوزيع ، اململكة العربية السعودية ، 

 عزوز حممد الطيب ، تأثري اإلدارة اإللكرتونية على أداء و حتسني املرفق العام ، رسالة -

احلقوق والعلوم السياسية ،  العالقات الدولية ، كليةماجستري، قسم العلوم السياسية و 

  . ٢٠١٦جامعة زيان عاشور اجللفة ، اجلزائر ، 



       
  
 

 

 

 
 
 

٢١١

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

عالء عبد الرازق الساملي ، اإلدارة اإللكرتونية ، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ،    -

٢٠٠٨.  

علي الباز ، احلكومة اإللكرتونية و اإلدارة احمللية ، حبث مقدم ألكادميية الشرطة ،  -

  . ٢٠٠٣إللكرتونية ، انب القانونية واألمنية للعمليات ألول حول اجلوااملؤمتر العلمي ا

عمار بوحوش ، نظرية اإلدارة احلديثة يف القرن الواحد و العشرين ، دار الغرب  -

  . ٢٠٠٦اإلسالمي ، بريوت ، 

عمار بوضياف ، النشاط اإلداري ،حماضرات ، قسم القانون العام ، األكادميية العربية  -

  دمنارك ، بدون تاريخ للنشر .املقرتحة بال

  . ٢٠٠٨عمار عوابدي ، النشاط اإلداري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  -

مؤمتر اجلوانب  مة ، حبث مقدم إىلماجد احللو ، احلكومة اإللكرتونية و املرافق العا -

  . ٢٠٠٣القانونية و األمنية للعمليات اإللكرتونية ، ديب ، أكادميية شرطة ديب ،  

  . ١٩٨٨ماجد احللو ، القانون اإلداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -

ماجد راغب احللو ، القانون اإلداري ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ،  -

١٩٨٧.  

 .١٤٣٨حممد البديرات، املخل لدراسة القانون، مكتبة املتنيب،   -

داري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، حممد الصغري بعلي ، التنظيم اإلداري للنشاط اإل -

  اجلزائر ، بدون تاريخ للنشر.

  . ٢٠٠٨حممد الضيويف ، اإلدارة اإللكرتونية ، دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية ،  -



       
  
 

 

 

 
 
 

٢١٢

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

  .١٩٨١حممد حافظ حممود ، نظرية املرفق العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -

سالم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، حممد عبد  احلميد أبو زيد ، السالم يف اإل -

١٩٨٠ .  

حممد عبد احلميد أبو زيد ، املرجع يف القانون اإلداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -

١٩٩٩.  

حممد عبد احلميد أبو زيد ، دوام سري املرافق العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -

١٩٧٥.  

ات املعاصرة يف إدارة املرافق العامة االقتصادية ، دار حممد حممد عبد اللطيف ، االجتاه -

  . ٢٠٠٠النهضة العربية ، القاهرة ، 

  .١٩٨٢حممد حممود حافظ ،  نظرية املرفق العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -

لنهضة العربية ، القاهرة ،  حممود السقا ، دراسة يف علم املنطق القانوين ، دار ا -

١٩٩٨.  

تويل ، إدارة املواد البشرية لتطبيق احلكومة اإللكرتونية يف الدول العربية ، حبث حممود امل -

مقدم للمؤمتر العاملي األول يف اجلوانب القانونية و األمنية للعمليات اإللكرتونية ، اجلزء 

  . ٢٠٠٣الرابع ، أكادميية شرطة ديب ،

طبوعات اجلامعية ، ، الوسيط يف القانون اإلداري ، دار امل مصطفي أبو زيد فهمي -

  . ١٩٩٩اإلسكندرية، 



       
  
 

 

 

 
 
 

٢١٣

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

  في النظام السعوديالمبادئ الضابطة لسير المرافق العامة و عالقتها باإلدارة اإللكترونية  

نادية ضريفي ، املرفق العام بني ضمان املصلحة العامة و هدف املردودية " حالة    -

عقود االمتياز " ، أطروحة دكتوراه ، قسم الِقانون العام ، كلية احلقوق ، جامعة بن 

  . ٢٠١١عكنون ، اجلزائر ، 

البيضاء للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، بدون نسرين شريفي ، القانون اإلداري ، الدار  -

  تاريخ للنشر.

هشام عبد املنعم ، اإلدارة االلكرتونية للمرافق العامة ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ،   -

٢٠١٧.  

ياسني، سعد غالب، اإلدارة اإللكرتونية وآفاق تطبيقها يف اململكة العربية السعودية،  -

 . ٢٠٠٥معهد اإلدارة العامة، 

يوسف بن إبراهيم السلوم ، النظام اإلداري يف اململكة العربية السعودية ، املكتبة األمنية  -

 هجرياً. ١٤٠٦،  

  األنظمة: -ثانيا

/  ٨/  ٢٧بتاريخ  ٩٠الصادر باملرسوم  امللكي رقم أ/النظام األساس للحكم  -

١٤١٢ 

  ه.٢٣/٨/١٤٢٦وتاريخ  ٥١نظام العمل الصار باملرسوم امللكي رقم م/  -

وتاريخ  ٦٢نظام املرافق العامة الصادر باملرسوم امللكي رقم م/  -

 .ه٢٠/١٢/١٤٠٥


