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:ةــدمـمق  
يولد في الجماعة و بها   يعيش و من ثمة ,اجتماعي بفطرته,إن اإلنسان مدني بطبيعته 

ولن تؤت هذه النشاطات , فهو يشارك بصورة أو بأخرى في النشاطات الجماعية

.ثمارها المرجوة إال إذا تم تنظيمها على نحو يكفل بلوغ أهدافها  

و بالتالي فان كل نشاط ينطوي على إدارة ,ةو حتما في هذا التنظيم تتمثل وظيفة الدول

سواء في األسرة أو المزرعة أو المتجر أو المصنع أو الدائرة و غيرها من صور ذلك 

النشاط البشري و الجماعي و أشكاله لذلك كان على اإلدارة أن تحدث توازن بين 

)1.(األشخاص إلنجاز عمل معين  

و من ,د عديدة تستند عليها للقيام بمهامهالذلك فان األسرة بحاجة إلى أساليب و أساني

فلكل شخص وظيفة يقوم بها لتأدية رسالة  محددة مسبقا فهذا ,بينها تحديد الوظائف

األمر يحتاج إلى فكرة تقسيم العمل و تدرجه داخل المنظمة اإلدارية الواحدة و هكذا 

.حتى نصل إلى القمة و هي الدولة  

د عليها للقيام بمهامها و خاصة في مجال التنظيم إن الدولة بحاجة إلى أساليب تعتم

إما بإحداث مركز واحد التخاذ القرار أو أنها تقوم , اإلداري الذي ال يخلو من أن يكون

.بتشتيت ذلك على من يهمهم األمر و منه مشاركة الجميع في اتخاذ القرار المالئم  

لكن حاليا ال يمكننا ,كزية إداريةالمرأما الثانية فتعد ,المركزيةفاألول يطلق عليها تسمية 

الحديث عن إحداهما بتطبيقها الكامل بل يجب إحداث توازن بينهما حتى تسير المنظمة 

.اإلدارية على أكمل وجه  

 

 

 

__________________________ 

األصول العلمية وتطبيقاتها في , اإلدارة العامة في الدول العربية: حمدي أمين عبد الهادي -1

   9ص, 1970, القاهرة, دار الفكر العربي, بيةالدول العر
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مما يجعل تجميع مراكز اتخاذ ,   و مع تطور وظيفة الدولة في هذه السنوات األخيرة

لذلك عليها أن تتنازل عن بعض , القرار على مستوى السلطة المركزية أمر مستحيل

تبقى خاضعة لها سلطاتها لهيئات أخرى و لكن هذه المرة لن تمنحها االستقالل التام بل 

و تتواجد خارج الهيكل الوزاري سواء أكان في المركز أو خارجه أي على مستوى 

       ".  المصالح الخارجية" _و هذا ما يطلق عليها تسمية , الهيئات المحلية

وبصفة أخص , و اختيار هذا الموضوع يستجيب العتبارات خاصة و أخرى عملية

.الظروف الحالية للجزائر  

تهدف إلى المساهمة في تحديد ماهية الموضوع بصفة دقيقة و مفصلة : ولى أما األ

سواء من الناحية النظرية أو التقنية و كذا إلثرائه بصورة أكثر دقة و وضوح اعتمادا 

.              القانون اإلداريعلى أساليب التنظيم اإلداري للدولة و مفاهيم أخرى من  

فهي تستند إلى كون البحث محل الدراسة يثير  , الختيار   أما األهمية العلمية لهذا ا

فهو في حيرة من أمره فأية , إشكالية حقيقية تتمثل في المشاكل التي تعترض المتقاضي

, جهة قضائية تختص للنظر في الدعوى و على أي أساس يعتمد عليه للمطالبة بحقوقه

ها و كذا وسائل الطعن لذلك فان دراسة موضوع المصالح الخارجية من تحديد لطبيعت

.    في قراراتها يعد أحد المواضيع المتداولة التي تثير الكثير من الجدل و اإلشكاالت

                        

و دخولها لمجال اقتصاد ,   و مع تطور وضعية و ظروف الدولة الجزائرية حاليا

 السياسية و كذا السوق و التغيرات التي طرأت على اهتمامات الحياة االقتصادية و

هذا ما أدى لتحديد اختصاصات وظائف الدولة فازداد نشاط بعض , االجتماعية

عبر كافة إقليم الدولة , الوزارات التي لم تعد قادرة على تلبية كل احتياجات المواطنين

الجزائرية لذلك فكرت في إحداث مصالح خارجية لها تخفف عنها العبء و منه تحقيق 

فكلما زادت أهمية نشاط معين تم إنشاء مصالح , له وجدتالغرض الذي من أج

:خارجية له و بهذا فان اإلشكالية التي يمكن طرحها هي  



 3

 ما هي الوضعية الحقيقية للمصالح الخارجية في الدولة الجزائرية حاليا؟ وهل 

يسمح لها باللجوء الى القضاء بصفتها مدعية أو مدعى عليها؟ وعلى أي أساس 

                         تعتمد عليه؟  

إن اإلجابة على اإلشكال المطروح يمكننا من عدم الخلط في تكييف طبيعة المصالح 

الخارجية فهناك من يعتبرها هيئة المركزية و هناك من يعتبرها جزء من التقسيم 

ركزية للدولة اإلداري داخل الوالية و هناك من يعتبرها جزء ال يتجزأ من اإلدارة الم  

ب أن نشير في هذا الصدد إلى أن المراجع ناقصة حدا إن لم نقل أنها منعدمة  ويج

ا على النصوص "لذلك فإننا سنتناول موضوع المصالح الخارجية اعتماد, تماما 

 التي  تتضمن الحديث عن المصالح الخارجية خاصة بعد صدور ةالقانونية و التنظيمي

. إلى غاية   يومنا هذا09-90قانون الوالية   

نحاول في الفصل األول البحث عن , و سوف نركز دراستنا في فصلين أساسيين 

مفهوم المصالح الخارجية و ذلك من خالل تحديد المكانة التي تحتلها ضمن التنظيم 

اإلداري للدولة من مركزية أو ال مركزية بصورها المختلفة و سوف ندرس عالقة 

جاالت التي تربطها بها كالتعيين و اإلدارة المركزية بهذه المصالح خاصة في الم

كما أننا نشرك الوالي في موضوعنا نظرا للدور المهم علي مستوى هذه , الرقابة 

.                                            المصالح   

 و نقوم كذلك بتحديد االختصاصات الممنوحة لهذه المصالح عندما تكون تابعة   

, ي الوزارة سواء على مستوى الوالية أو أوسع من ذلك مباشرة للسلطة المركزية أ

.  مع التأكيد على السلطة الممنوحة لهذه المصالح لكي تقوم بالمهام المحددة لها   

   أما الفصل الثاني فإننا نعالج كيفية توجيه الدعوى ضد المصالح الخارجية عندما 

 خاصة إذا ما تحدثنا ,تصدر قرارات مشوبة بعيب من العيوب لرفع الدعوى عليها 

عن الشخصية المعنوية التي تمكن أي هيئة من التمتع بنتائجها خاصة في مجال 

.       التقاضي   

  و قد نرى أن الدعوى ترفع ضد المصالح الخارجية بوسائل عمل المتميزة و المتمثلة 

اضي اللجوء فهما الوسيلتين اللتين بإمكان المتق, أساسا في التمثيل القانوني و التفويض 
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و علينا تحديد الجهة القضائية المختصة للنظر , بواسطتهما للقضاء للمطالبة بحقوقه 

في الدعوى المطروحة تسهيال للمتقاضي لمعرفة اإلجراءات الخاصة بها هذا ضمن 

:                                                             الخطة المقترحة كالتالي

                                           

                      :                       مفهوم المصالح الخارجية: الفصل األول

مكانة المصالح الخارجية ضمن التنظيم اإلداري للدولة: المبحث األول   

                        .               التنظيم اإلداري في الدولة : 01المطلب      

.طبيعة المصالح الخارجية  : 02المطب        

عالقة المصالح الخارجية بالتنظيم اإلداري المركزي وبالجماعات : المبحث الثاني 

.              اإلقليمية  

.                    ة  عالقة المصالح الخارجية بإدارة المركزي :01المطلب        

                        .     الخارجية بالوالي  عالقة المصالح  :02المطلب        

  .       وعي لمصالح الخارجية االختصاص اإلقليمي والموض :03المطلب        

                          مدى إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية    : الفصل الثاني 

عدم إمكانية مقاضاة المصالح : المبحث األول             

.                         الشخصية المعنية و المصالح الخارجية  : 01المطلب      

                        .         أثار التمتع بالشخصية المعنوية  : 02المطلب      

انعدام الشخصية المعنوية للمصالح الخارجية حاجز لرفع الدعوى  : 03المطلب       

 عليها

                     . وسائل رفع الدعوى على المصالح الخارجية :المبحث الثاني 

                               .                       التمثيل القانوني  : 01المطلب

.                                             نظرية التفويض االدارى  : 02المطلب

      .                   المختصة  تحديد الجهة القضائية  :03المطلب 

 الخاتمة    
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                   مفهوم المصالح الخارجية                              الفصل األول
  
  

إن دخول الدولة في ميادين كانت حكرا على األفراد تقليديا تعود تاريخيا إلى أسباب متداخلة و 

ما أحدثته من أضرار، هي السبب األول تحت ظل تسميات مختلفة، لعل الحروب الصليبية و

أما السبب الثاني المحدث لهذا التغيير هو ظهور االكتشافات العلمية التي , لهذه التغيرات

  و )1(أقتضتها ضرورات التفوق الحــربي و نجد صدى ذلك في تدخل الدولة لمواجهة الواقع

و خاصة اإلدارية منها ضمن إلخ ...اقتصادية , سياسية: هذا ما جعلها تلجأ لوسائل عديدة

و من جهة أخرى , أساليب التنظيم اإلداري من نظام مركزي إلى نظام ال مركزي من جهة 

و , ) المبحث األول (أحدثت مصالح خارجية تابعة للمركز و لكن على مستوى الهيئات المحلية 

القة بالمجال الذي هذا ما يدل على أن هذه المصالح تبقى تابعة للمركز و في الوقت نفسه لها ع

 )المبحث الثاني.( تقع فيه 

 : ضمن التنظيم اإلداري للدولة كانة المصالح الخارجيةم: المبحث األول 

يمكن تحديد المفهوم العام للمصالح الخارجية من خالل تحديد المكانة التي تحتلها ضمن  

، و لعل معرفة الطبيعة سواء بالنسبة للنظام المركزي أو الالمركزي,التنظيم اإلداري للدولة 

و كل هذا من خالل ,القانونية لها ستوصلنا إلى النتيجة التي نرجوها من خالل هذه الدراسة 

 : المطلبين التالين

 .مكانة المصالح الخارجية ضمن التنظيم اإلداري للدولة: المطلب األول

  .طبيعة المصالح الخارجية:  المطلب الثاني

  

  
  
  
  
  

 
  
  .37 ص1984ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائرية ) نظرية المرافق العامة ( تطور وظيفة  الدولة :  حماد محمد شطا -1
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    مفهوم المصالح الخارجية                                       الفصل األول
  
  

 : التنظيم اإلداري في الدولة: المطلب األول 

 فهو بحاجة إلى أساليب يستند )1(بناء إداريإن التنظيم بإعتباره الوحدة اإلدارية الصغرى ألي  

عليها، والذي يكون مرتبطا بظروف اجتماعية و اقتــصادية و سياسية و حتى بالنظم 

لذلك , الديمقراطية، و كان على  الدولة الحديثة، التي حلت محل النظم اإلقطاعية، تقوية نفوذها

 خطر اإلقطاع عنها وتعددت انتهجت أسلوب يقوى سلطتها المركزية  ولكن و بعدما زال

فالصورة األولى تسمى , خدماتها، أعطت الفرصة لألفراد للمشاركة في أداء الخدمات العامة

  ،و هذا ما سوف نعالجه ضمن الفرعين التالين)2(بالمركزية أما الثانية بالالمركزية

  النظام المركزي في الدولة: 1الفـــرع 

 .دولةالنظام الالمركزي في ال: 2الفــرع 
 

  النظام المركزي في الدولة : 1الفرع 

  تعريف النظام المركزي: أوالً 

 هو أحد أساليب التنظيم اإلداري الذي تعتمد عليه الدولة في إدارة )3(إن النظام المركزي 

شؤونها، وما يالحظ أن الكثير من المؤلفين أعطوا أهمية كبيرة لهذا الموضوع فحاولوا تعريف 

 التنظيم اإلداري للدولة و ذكر صوره و مظاهره، فبالرغم من اختالف األلفاظ هذا األسلوب من

و العبارات المستعملة إال أن المعنى واحد، و نورد اآلن بعض التعاريف المتوصل إليها من 

  .الفقـهاء العرب

  

  
 .57، ص 1979-1978اإلدارة العامة، مطبعة الداودي دمشق :  كمال الغالي -1
  .14، ص 1996القيسي، القانون اإلداري العام، الدار الجامعية، مصر   محي الدين -2
 .9تنظيم اإلدارة المركزية و المحلية، دار الثقافة، لبنان، ص: التنظيم اإلداري :  زهدي يكن-3

  .85، ص 1988يوسف سعد اهللا، الخوري، القانون اإلداري العام، الجزء األول الطبعة الثانية، 
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                   مفهوم المصالح الخارجية                             الفصل األول
  
  

قصر الوظيفة اإلدارية في : " أعطى التعريف التالي,نجد الدكتــور سليمان محمد الطماوي  

الدولة على ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة و هم الوزراء دون مشاركة ما من هيئات 

 أما )1( و جعلها متناسقة من مصدر واحد و هو العاصمةأخرى فهي تقوم على توحيد اإلدارة

يرى بأنه أسلوب المزاولة النشاط اإلداري بجمع و تركيز في ذلك :" الدكتور عبد العزيز شيحا 

 أما الدكتور )2(هيئات أخرى و على هذا إثبات لسلطة المركزية جمع مظاهر الوظيفة اإلدارية

ما يتجه لتوحيد كل السلطات بين يدي السلطة المركزية يعتبر النظام مركزيا عند: " أحمد محيو

")3(    

وقد تناول الفقهاء الفرنسيون هذه الصورة من صور التنظيم اإلداري للدولة و غيرهم و   

إستئثار مجموعة السلطات اإلدارية المطبقة " بأنها  Jean rivero مفادها  حسب رأي الفقيه

واحدة مركزية تقوم بالمهام الموكلة لها سواء في المركز على كافة أنحاء الوطن و منحها لهيئة 

  .)4("أو في باقي أنحاء الدولة

و بالتالي فالمعنى السليم و الصحيح المتفق عليه بين الفقهاء جميعا هو ذلك الذي يحمل معني 

احتكار السلطة الواحدة في الدولة، وإن كثرت فروعها و تعددت صورها و تنوعت هيئاتها 

اإلدارية العامة مادامت هذه الفروع و تلك الهيئات ال تتمتع بالشخصية المعنوية الوظيفية 

رئاسية المستقلة عن شخصية تلك السلطة المهيمنة على شؤون اإلدارة، وما دامت التبعية ال

  .ا بهاتربطهم دائم

  

  . 91 ص1973بي الطبعة الـتـاسعة دار الفكر العر,مبـادئ القانـون اإلداري :  سليمان محمد الطماوي  -1
  . 1997الدار الجامعية بيروت ,الوسيط في مبادئ و أحكام القانون اإلداري : عبد العزيز شيحا  -2
  ، الطبعة الخامسة)ترجمة محمد عرب صاصيال ( محاضرات في المؤسسات اإلدارية :أحمد محيو  -3

 .105، ص1996ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر         
4 - René chapus : Droit Administratif général : Tome 1, 9 ème éditons, mont chrétien, Paris ,1995 
.p180. 
- Maurice Hauriou précis  de droit administratif ,10ème édition libéra  fanure .1921 p97 et 98. 
- André Delaubadère  traité élémentaire de droit administratif  Dalloz ,Paris ,France 1953. p5. 
- Jean rivero : Droit Administratif , 9 édition DAlloz paris 1980, P 278,279. 
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إنه من السائد في جميع الدول التي اتبعت نظام المركزية هو أن السلطة المركزية   

اإلدارية تكمن في كل من رئيس الدولة و الوزراء و لكن في ظل  الظروف الحالية 

مستحيل على الوزير القيام بكافة نشاطاته على خاصة مع تطور وظيفة الدولة فمن  ال

بل هو بحاجة إلى وحدات إدارية مختلفة عبر أقاليم الدولة نظرا , مستوى اإلقليم بكامله

لتعاملها اليومي مع المواطنين، لذلك تم إحداث  هيئات إدارية تابعة للسلطة المركزية  و 

ح لنا وجود نوعين من عريف يتضلكن متواجدة خارج هيكلها الداخلي و من خالل هذا الت

.المركزية  

أي احتكار السلطة المركزية لكافة , وتسمى المشددة أو الوزارية: المركزية المطلقة- 1

.مظاهر الوظيفة اإلدارية ولكن حاليا غير موجودة هذه الصورة  

أي عدم استئثار السلطة , وتسمى النسبية أو الالوزارية:  المركزية المخففة- 2

لكن تحت , بل تخول ألعوانها حق اصدار القرارات, كافة مظاهر اتخاذ القرارالمركزية ل

.السلطة الرئاسية لها  

ومن خالل هذه التعاريف فان أهم أركان ومقومات اإلدارة المركزية تظهر بصفة جلية 

:وواضحة فيما يلي  

:أركان المركزية اإلدارية: ثانيا  

 األساسية المكونة لنظام المركزية من خالل التعاريف السابقة تتضح لنا العناصر

:اإلدارية والتي سوف نتناولها باختصار  
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ويقصد باإلدارة المركزية في هذا الصدد : )1( تركيز السلطة بين أيدي اإلدارة المركزية-أ

ل السلم اإلداري الهرمي بكامله أي رجال السلطة التنفيذية في جميع رجال اإلدارة على طو

مدارجها العليا في العاصمة وعمالها من موظفي فروع هذه السلطة في اإلقليم تنحصر والية 

بحيث يكون من , البت وسلطة اتخاذ القرارات النهائية في النشاط اإلداري في رجال الحكومة

  .)2(نهائيةحقهم وحدهم سلطة اصدار القرارات ال

و )3(أي أن الدولة في المركز لها وحدها سلطة حق استئثار بكافة مظاهر الوظيفة اإلدارية

  .العاملين باإلدارة المركزية ويطبق على كافة مرافق الدولة

حيث تجمع و تحصر السلطة  ,ركان و مقومات النظام المركزي ويعد هذا الركن من أهم أ

فالنظام البرلماني تجمع و تحصر سلطات البت ,ة المركزية اإلدارية و ترتكز في يد  اإلدار

النهائي في جميع شؤون الوظيفة اإلدارية  في يد كل الوزراء و رئيس الوزراء أما النظام 

 شؤون الوظيفة اإلدارية تجمع لدى كل من رئيس الدستوري فإن السلطات المركزية لتقرير

 واإللغاء واإلنهاء والتقرير وكذلك ال ننسى الجمهورية ثم الوزراء فيحق لهم سلطة التعديل

ممثلي اإلدارة المركزية على مستوى اإلقليم ومناطق الدولة فهم تابعين لسلطة المركزية 

   .ويرتبطون بها بعالقة التبعية والخضوع المباشر لها
  
  
  77مكتبة عين الشمس، مصر ص القانون اإلداري، :  نجيب محمد بكير 164-  163المرجع السابق ص :  عبد العزيز شيحا -1
  .40، ص 1981الوجيز في القانون اإلداري المغربي، دار النشر المغربية، : نبيلة عبد الحليم كامل  -2

  .15المرجع السابق، ص :  سليمان محمد الطماوي -3  
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ح لهم حق  سلطة اتخاذ القرارات النهائية و لكن هذا ال يعني أن هؤالء الموظفين  حيث يمن

يتمتعون باستقالل عن السلطة المركزية بل يبقون تابعين ومرتبطين بالسلطات اإلدارية 

  و هذا )1("السلم التدرجي" المركزية، و هذا بالطبع بواسطة السلطة الرئاسية و هذا ما يسمى 

  .لركن الثانيما نتابعه في ا
  

  : السلم اإلداري أو التدرج اإلداري-ب

هو ثاني أهم العناصر المكونة للنظام المركزي، إن  إن التدرج أو السلم اإلداري       

الجهاز اإلداري يتخذ شكل هيكل أو هرم متكون من مجموعة من األجهزة و الوحدات اإلدارية 

ة، و كذلك من مجموعة العاملين و الذين يعملون المختلفة و مجموعة القواعد القانونية و الفني

باسم ولحساب الدولة، و  األمر يتخذ شكل مثلث أو هرم مترابط و متسلسل الطبقات يعلو 

بعضها فوق بعض يترابط كل درجة أو وظيفة من هذا السلم اإلداري أو التدرج اإلداري 

شرة و هي رابطة السلطة اإلدارية بالدرجة التي يليها مباشرة و ذلك بواسطة عالقة قانونية مبا

  )2(المهيمنة ومن أعلى برابطة التبعية و الخضوع و الطاعة من أسفل

و أي خلل يحدث لهذا الترابط يجعل من العالقة منفصلة عن النظام اإلداري المركزي للدولة، 

 التدرج وقد يتحقق ذلك إذا ما منحت الشخصية المعنوية لها مما يؤدي إلى استقاللها إداريا عن

  )3(و منه عن السلطة اإلدارية المركزية وهذا األمر يعد مبدأ عام للقانون

  

نرى أن النظام اإلسالمي عرف التدرج الرئاسي  اإلداري في  العمل فاألفراد متفاوتون في القدرات و     المهارات و   -1
و لكل درجات  " 132الى في سورة  األنعام اآلية المعارف نتيجة ذلك فهم يتعاونون في العمل و أدائه إذ قال سبحانه و تع

التنظيم اإلداري و تطبيقاته في الدولة اإلسالمية، بحث لنيل : مستور شكري   "مما عملوا ومآربك بغافل عما يعملون 
 .161 ص 2002ماجستير، معهد الحقوق و العلوم اإلدارية الجزائر 

2-  Delaubadère Droit Administratif,  op -cit P 103. 
  موجز مبادئ القانون اإلداري بالتبعية المتدرجة: لقد سماها األستاذ محمود حلمي في مراجعة 

  . 32،  ص 1977محمود حلمي، موجز مبادئ القانون اإلداري، الطبيعة األولى، دار الفكر العربي، مصر
3   -  Jean Paul Pastorel , Droit administratif 4ème édition, gualinier, 1999 P58. 



 11

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  

 : ممارسة السلطة الرئاسية-ج

تعرف فنيا و قانونيا بأنها تلك القوة أو الدينامو المحرك لتدرج السلم اإلداري القائم عليه    

 القانون اإلداري بصفة عامة  أما من الناحية اإلدارية و)1(النظام اإلداري المركزي في الدولة

تعد حق وسلطة الستعمال قوة األمر و النهي من أعلى طرف و هو الرئيس اإلداري المباشر و 

المختص و واجب الطاعة و الخضوع و التبعية من طرف المرؤوس ،إن الرئيس اإلداري 

 استعمال الموجود في أي مرتبة أو درجة على أي مستوى من مستويات السلم اإلداري له سلطة

  .مميزات الرئاسة التي يتمتع بها لمواجهة العامل المرؤوس المباشر لرئيسه اإلداري

 : تقييم المركزية-ثالثاً

 : مزايا المركزية-أ

إن المركزية من بين أهم ميزاتها أنها تقوي السلطة العامة، وتساعد على نشر نفوذ الحكومة  

ة اإلدارية ضرورة ملحة  للدولة الحديثة في مبدأ المركزية وهيبتها، ومن ثمة فقد كانت المركزي

نشأتها، وقد لمس أنصار الحكم المطلق هذه الحقيقة ولهذا الحكم المطلق يقترن غالبا بمركزية 

 )2(إدارية متطرفة

، ومنه تحول )3(أي نقصد من هذا نكون أمام تثبيت ألركان السلطة العمومية وتقوية نفوذها 

عامة، األمر الذي يحصر المسؤولية في اإلدارة المركزية وحدها دون تعدد مصادر السلطة ال

  )4(ويخول هذه األخيرة اتخاذ تدابير متوازنة بين منطقة وأخرى

  

  

 
  .43- 41المرجع السابق ص :   نبيلة عبد الحليم كامل -1 

  .65 العربي، ص ، دار الفكر1976، )دراسة  مقارنة(سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري   -2
 .39القانون اإلداريي ، المرجع السابق ، ص:   ناصر لياد -3
  .88  يوسف سعد اهللا الخوري، القانون اإلداري  العام، المرجع السابق ص -4
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كزية على كافة المرافق العامة في ومن مزايا المركزية اإلدارية هو إشراف الحكومة المر 

جميع إقليم الدولة، هذا ما يؤدي إلى العدالة والمساواة بين جميع المواطنين في البالد اتجاه 

خدماتها السيما فيما يخص النواحي المادية والفنية بفضل التنظيم الموحد والمحكم الذي يخضع 

 قبل المواطنين وهذا كله يؤدي إلى له الجميع، وهذا ما يؤدي إلى حسن التنفيذ وسهولته من

  )1(اإلقالل من النفقات العامة، بالتالي تفادي مشكلة التبذير واإلسراف مادامت من منبع واحد

 : عيوب المركزية-ب

وبالرغم من هذه المزايا للنظام المركزي، إال أنه ال يمنع من وجود عيوب عديدة تشوبه، 

 غير فعال ومحكوم عليه قع ليس له وجود ألنرض الواخاصة وأنه أصبح حاليا و على  أ

 )2(باالختناق

وبما أن السلطة المركزية هي صاحبة القرارات فمن تكديس المعامالت إلى الفوضى في  

القرارات، التي غالبا ما تصدر مبتورة أو غير عادلة وغير محققة ألماني مواطنين المناطق 

ه يؤدي إلى إرهاق السلطة المركزية بقضايا لكونها تأتي غير مدروسة بفعل العجلة، وهذا كل

  )3(ليست لها أهمية كان من المفروض ترك أمرها إلى الهيئة المحلية

وفي هذا اإلطار أطلقت مقوالت عديدة تؤكد على فشل النظام المركزي المطلق في البالد ومنها 

 )4(إن المركزية تؤدي إلى سكتة في الوسط وإلى شلل في األطراف"

  :ة نابليون الثالثوكذلك مقول

  )5("إنه باإلمكان أن نحكم عن بعد ولكن من المستحيل أن ندير إال عن قرب " 

 

  
  
 .66-65سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، نفس المرجع ص    -1  
 .59 ناصر لباد، المرجع السابق، ص-2  
 .88 يوسف سعد اهللا الخوري، المرجع السابق ص -3  

4- Delaubadère, traité de droit Administratif, tome 1, 8ème édition, 1980, P103. 
 .12حسين مصطفى حسيين، المرجع السابق ص -5
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ح واقعا ذلك كان يجب إيجاد نظام جديد آخر يتناسب ومتطلبات الدولة الحديثة ولعل األمر أصبل

  ."الالمركزية"وتم التوصل إلى نظام جديد و هو ما أطلق عليه تسمية 

 :التنظيم اإلداري الالمركزي في الدولة : 2الفرع 

 إن الالمركزية تعد إحدى صور التنظيم اإلداري للدولة حيث أن الالمركزية  :تعريفها: أوال

"  عرفه مان محمد الطـمـاويأصبحت ضرورة ملحة حاليا، قد تعددت تعاريفها فالدكتور سلي

بين المراكز في العاصمة و بين هيئات و محلية مستقلة ،حيث تكون توزيع الوظائف اإلدارية 

هذه الهيئات في ممارستها للوظيفة اإلدارية تحت إشراف و رقابة الحكومة المركـزية و يقابلها 

ي توزيع هذه الوظائف في تركيز الوظائف اإلدارية التي صادفنها في النظام اإلداري المركز

  )1(نظام الالمركزية اإلدارية

تهدف إلى تقسيم السلطة بين الحكومة المركزية و بين " أما األستاذ زهدي يكن فعرفها 

الالمركزية أسلوب من : "، أما األستاذ محمد حلمي)2("األشخاص اإلدارية األخرى في الدولة

ة في الدولة بين السلطة المركزية و عمالها و بين أساليب اإلدارة مقتضاه توزيع الوظيفة اإلداري

تتمتع بقدر كثير من االستقالل في مباشرة سلطتها المرسومة لها تحت رقابة السلطة  هيئات

 )3("المركزية

إعطاء سلطات تقرير ألجهزة موظفي السلطة المركزية و ال يخضع : "أما الفقيه جورج فودال 

 و هو )4("ا تنتخب من قبل المواطنين أصحاب العـالقـةلواجب الطاعة التسلسلية و غالبا م

  )Jeanrivero   )5نفس المعني تقريبا الذي جاء به الفقهاء الغربيون أمثال

  

  67-66المرجع السابق ص :  الدكتور سليمان محمد الطماوي -  1
  . 28ص  , مصروعبد اهللا وهبةمكتبة السيد : الالمركزية و نظام مجالس المديريات في مصر: عثمان خليل عثمان     

 .09المرجع السابق ص :  وزهدي يكن-2

  . 24المرجع السابق، ص : محمد حلمي   -3

  القانون اإلداري الجزء الثاني ، ترجمة منصور القاضي المؤسسة الجامعية: بيار دولفودير : جورج فودال   -4  

 .301 ص 2001لدراسات النشر و التوزيع، بيروت، لبنان 

 5- Jean rivero: Droit Administratif op cit P279 -280.  

- Maurice Bonyol: Les institutions régionales depuit 1789 à nos jours, Berger, Levrault, Paris  1969, P29.      
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، إال )1(ابهها بعض السلطات األخرى كعدم التركيز اإلداريحيث أن السلطة الالمركزية تش 

أنه في حالة عدم التركيز اإلداري، تتخذ القرارات باسم الدولة و بواسطة موظفيها سواء عن 

طريق ممثليها مثل الوالي أو السلطة الرئاسية كالوزير أما الالمركزية فإن القرارات تتخذ 

 جماعات المحلية بنفسها نظرا لتمتعها بالشخصية المعنويةعن المركز و لكن باسم ال باستقاللية

الالمركزية (ويتميز مصطلح الالمركزية عن مصطلح الالمركزية الفيدرالية أو ما يطلق عليه  

والمقصود بالنظام الفيدرالي هو ذلك النظام الذي يتحقق بوجود دستور فدرالي يحدد ) السياسية

تشريعية و كذا تنفيذية و ال ,  استقاللها من سلطة قضائية سلطات هذه الدويالت المتمتعة بكافة

يمكن إحداث التغيير على مستواها إال إذا تم تعديل الدستور الفيدرالي، أما الالمركزية اإلدارية 

  و تعتبر بريطانيا الدولة األولى المطبقة ألسلوب الالمركزية )2(فهو تفتيت السلطة التنفيذية فقط

 . اإلدارية

 : لالمركزية صورتان  :صورها 

و تعني إسناد جزء من الوظيفة اإلدارية إلى هيئات إقليمية ستقل :   الالمركزية اإلقليمية 

 )3(بمباشرة هذا النمط من الوظيفة اإلدارية في نطاق حدود اإلقليم

وجود مرافق تابعة أصال للسلطة المركزية يمنح لها  :  الالمركزية المرفقية أو المصلحية

 )4(ئها استقالال في إدارتها  وذلك عن طريق االعتراف بالشخصية المعنويةوألعضا

  

  

1- Marcel Prolot: Les institutions politiques et Droit constitutionnel 4ème édition, Dalloz 1969, 
P234,235. 

  .301المرجع السابق ص : جورج فودال 
 .28  ص1988ج الجزائر .م.ارة المحلية في الجزائر دأسس التنظيم اإلداري و اإلد: جعفر أنس قاسم -2
تعتبر الالمركزية المرفقية الصورة الواضحة و الكاملة لتطبيق النظام الالمركزي، :  حسب األستاذ محمد الصغير بعلي -3

   .57 ص 2002محمد الصغير بعلي القانون اإلداري ،تنظيم إداري دار العلوم للنشر و التوزيع الجزائر 
 .167 -119 ص  1989  2 العدد 13األساس القانوني لنظام الالمركزية مجلة الحقوق السنة : خطارعلي 

 .57 األستاذ محمد الصغير بعلي، نفس المرجع، ص-4
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م حول تحديد أركان الالمركزية لقد اختلف فقه القانون العا:   أركان النظام الالمركزي:ثانيا

  مع ذلك فإن التطورات التي أدت إلى وجود هذا )1(اإلدارية أو عناصرها و مقوماتها األساسية

النظام كأسلوب من أساليب التنظيم اإلداري يمكن أن يساعد في تحديد أركان الالمركزية 

 كانت تقتصر في الحراسة اإلدارية و لعل أهم سبب هو تطور اختالف دور الدولة حاليا بعد ما

فقط وتنوع الحاجات التي يجب عليها توفيرها لألهالي خاصة إذا كانت سريعة التغيير لذلك 

 : نرى أنه من أهم هذه األركان

   إن الركن األول لقيام الالمركزية)2(:وجود خدمات أو مصالح متميزة محلية: الركن األول  

لمستحسن ترك أمر إنشائها ألبناء تلك المناطق هو وجود خدمات محلية لبعض المناطق من ا

،حيث أنه مهما تطورت حاجات الدولة إال أن بعض االحتياجات تبقى خاصة بمنطقة معينة، 

بالتالي يمكن القول أن بعض الخدمات تتواجد على كافة المستوى اإلقليمي للدولة و ال يمكننا 

هذا من "  المصالح القومية" عليه اسم مواجهتها و تحقيقها إال بصفة جماعية و هذا ما يطلق

جهة، و من جهة أخرى نجد بعض الخدمات تهم فئة معينة من السكان المقيمين في إقليم معين 

أجدر منهم باالهتمام بهذه المصالح غيرهم لذلك يتم إسنادها إليهم و هو ما  ،و بالتالي ال أحد

لمشرع هو الذي يحدد ما هو قومي و و يجب أن نذكر أن ا" المصالح المحلية"يطلق عليه اسم 

ما هو محلي بحيث تحدد لنا نشاطات الهيئات الالمركزية و نجد طريقتين تم االعتماد عليهما 

 .في تحديد ذلك

 حيث أن المشرع يحدد بصفة خاصة و واضحة جميع :اإلنجليــزيــة : الطريقة األولى

 تعديل فيها إال بعد إصدار تشريع االختصاصات المحلية للهيئة الالمركزية وال يمكن إحداث

  .جديد

  

  .112، ص1973الطبعة التاسعة دار الفكر العربي : مبادئ القانون اإلداري ،دراسة مقارنة: سليمان الطماوي -1
2- Jean rivero,  op cit,   p280 
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 حيث أن الدستور أو القانون يحدد بصفة عامة على سبيل )1(:سيةأما الطريقة الثانية الفرن

المثال ال الحصر االحتياجات المحلية للهيئات الالمركزية و التي يمكن التوسع فيها بالتنظيمات 

 .الالحقة لها

و مهما تكن الطريقة المتبعة لتحديد المصالح المحلية فإن األمر ال يخلو من االعتراف بوجود  

  ات المحلية التي تحقق الحاجات المحلية و هذا ما يعد ركنا ثانيا لالمركزيةهذه الهيئ

   حيث أن مفهوم الالمركزية)2(وجود هيئات محلية يعهد لها إدارة هذه المصالح: الركن الثاني

يرتكز أساسا على وجود هيئات محلية يترك لها اختصاص تلبية حاجات محلية لسكان المنطقة 

شؤونها عن غيرهم و طبعا هذا ال يعني استقاللهم التام عن اإلدارة المركزية أو اإلقليم أدري ب

 و الهيئات و هذا التحقيق الديمقراطي و لعل العنصر )3(بل تبقى مشرفة و مراقبة لهذه األعمال

  هناك من نادي به بصورة مطلقة حيث أن أعضاء الهيئة )4(الثاني لهذا الركن هو   االنتخاب

مختارين من قبل السكان و لكن بعض الفقهاء استاءوا بوجود عنصر التعيين يجب أن يكونوا 

 .  إلى جانب   االنتخاب

 :الرقابة على هذه الهيئات من قبل السلطة المركزية: الركن الثالث 

إن الهيئات الالمركزية يقال أنها بعيدة عن الحكومة المركزية بل هي قريبة منها بواسطة 

ثناء و هذا ال يكون إال بوجود نص قانوني يتضمن هذه الفكرة و تسمى الرقابة التي تعد كاست

  .)5(هذه الرقابة بالرقابة الوصائية

  

  

 .116 ص ,نفس المرجع،مبادىء القانون اإلداري: سليمان الطماوي  -1  
 .117 ص ,المرجعنفس , مباديئ القانون اإلداري: سليمان الطماوي  -2  

  3-   Jeun rivero : op cit. P 270. 
 16حيث أن المجلس المنتخب يمثل قاعدة الالمركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، المادة  -4

  .96من دستور 
، مجلة الفكر  البرلماني، يصدرها مجلس "مدى تكييف نظام اإلدارة المحلية مع الحقائق الوطنية الجديدة: " مسعود شيهوب-5

  . وما بعدها124 ص 2002 ديسمبر األمة، العدد األول
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إن الرقابة الوصائية تختلف عن الوصاية في القانون المدني التي تكون ناتجة عن نقص 

األهلية أو انعدامها و تأتي لحماية ناقص األهلية من نزواته و ذلك بأن يحل شخصا محله 

رى به في رعاية شؤونه، إال أن الهيئات الالمركزية فهي كاملة األهلية لمباشرة كافة أد

التصرفات القانونية المعهودة لها كما أنها تتمتع باستقالل يؤهلها للحماية المصلحة العامة، و 

لهيئة الالمركزية سواء اتسعت من اصة إلى أن هذه الرقابة شرط لعمل كذا مصالحها الخا

تها أو ضيقت من ذلك، فنرى أن مجال الرقابة يكون إما على األشخاص خاصة مجال تدخال

حق وعزلهم ووقفهم خاصة المنتخبين مـنـهم، و كذلك  في مجال تعيين بعض أعضائها أو

حق وقف وحل المجلس المنتخب أما على األعمال فإن األمر يتعلق بالتصديق أو اإللغاء في 

 .)1(نشاط الهيئة الالمركزية

  :تقييم النظام الالمركزي: اثالث

 : مزايا النظام الالمركزي-أ

إن تطور وظيفة الدولة حاليا يقتضي بالضرورة إيجاد هيئات محلية أقدر منها على تحديد 

حاجاتها حيث إنها من غير الممكن التحكم في زمام األمور كلها حتى أنها أصبحت من 

لسنوات األخيرة مما يؤدي بها إلى ضرورات الديمقراطية خاصة بعد انتشارها في هذه ا

تحقيق نوع من العدالة بين كافة سكان إقليم الدولة حتى أنها أقدر على مواجهة األزمات و 

  تخطي الكوارث 

أهمية خاصة في الدول النامية حيث يؤدي إلى تفرغ السلطة المركزية ألمور  ولالمركزية

  .)2(عامة وترك األمور المحلية للهيئات المنتخبة

  

  .20المرجع السابق ص:جعفر أنس قاسم  -1
عوابدي عمار، األساس القانوني لمسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2

 .118 ص1982
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 : عيوب النظام الال مركزي -ب

يجزم بوجود عيوب لهذا األخير خاصة مساس الالمركزية بوجود الدولة إال أن إال أن البعض 

هذا األمر مبالغ فيه ألن الهيئات الالمركزية تبقى تابعة للدولة أي السلطة المركزية بفضل 

الرقابة التي تفرضها عليهم وهذا أيضا ما يعالج العيب التالي المتمثل في تقديم الصالح المحلي 

اك كثير ما يضيف إلى عيوبها تلك المتعلقة  بمنتخبيها و القول أنهم عديمي عن العام و هن

الكفاءة لكي يمارسوا المهام الموكلة إليهم ولكن هذا األمر أيضا يعالج باالستعانة بالمستشارين 

 .)1(المتخصصين اللذين يساعدون الهيئة المحلية للقيام بمهامها

من النظامين السالفين الذكر ،إال أن المركزية و إذن بالرغم من العيوب الواردة على كل 

الالمركزية وجهان لعملة واحدة و هي الوظيفة اإلدارية ،وال يعدو كل منهما أن يكون أسلوبا 

  .)2(من أساليب التنظيم اإلداري، و يجد أساسه و قواعده في أحكام القانون اإلداري

  

  

  

  

  

  

 
 . 134 - 131 صالمرجع نفس , اريمباديئ القانون اإلد: سليمان الطماوي   -1
 . 23- 22ص : محمود حلمي، المرجع السابق -2

من أسباب فشل الالمركزية في دولة إفريقيا هو الفهم الخاطئ لالمركزية خاصة الرقابة المكثفة من السلطة، المركزية، مجلة 
، كذلك نرى أن 134مت مقاصي، صترجمة عبد الخالق فروق، مرجع ه: 1991، جويلية 24إدارة، العدد األول، المجلد 

 .الالمركزية تعكس العالقة بين السياسي المتواجد على رأس السلطة المركزية وبين المجتمع المدني في الجهة المقابلة لها
Chabane BENAKZOUH, Centralisme et localisme en Afrique, voire (R.A.S.J.E.P) 1984 P925  

ية للقانون اإلداري، الطبعة األولي للمؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و  التوزيع، المبادئ األساس: محمد حسن عواضة
  .26، ص 1997
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إن التنظيم اإلداري الحديث الذي تعتمد عليه الدول العربية أسوة مما هو حاصل في معظم 

على أساس الجمع بين أسـلـوبي المركزية و الالمركزية بالقدر الذي يتفق الدول العالم يقوم 

مع الظروف االجتماعية و السيـاسيـة لكل دولة و قد أمكن لهذا الجمع أن يحقق توازن 

المنشود في الدول كوسيلة لحد من مخاطر المركزية و تصحيح مسارها بفضل أشخاص 

ور تتصل في مصالح المواطنين دون االنسالخ قانونية لالمركزية تمارس سلطة البت في أم

عن اإلطار العام للدولة ،أو الخروج عن الخط السياسي و القانوني المرسوم لها إذا فجميع 

اآلراء تهدف إلى ضرورة تحقيق التوازن بين المركزية و الالمركزية كشرط ضروري 

  .)1(الرتفاع كفاءة الوظيفة اإلدارية للدولة

ديثة اليوم المزج بين أسلوبي المركـزيـــــة و الالمركزية إلحداث تبقي على الدول الح

نوع من التوازن بينهم فال يكتفي باألخذ بنظام واحد ألن األمر ال يخلوا من وجود عيوب و 

إخالل في الدولة لذلك فعادة ما يستعان بمصالح تابعة الهيئة المركزية و لكن متواجدة عبر 

  .أقاليم الدولة

 . عن ماهية هذه المصلحة ؟إذن نتساءل

الطبيعة القانونية للمصالح الخارجية: المطلب الثاني  
 هي عبارة عن تلك الفرع )2(إن المصلحة الخارجية حسب تعريف األستاذ محمد الصغير بعلي

التابع للوزارة بعيدة عن المركز أي على مستوى اإلقليم أو بعبارة أخرى في تمثل الوزارة 

م و حتى على مستوى المركز المهم أنها خارج الهيكل الداخلي للوزارة و على مستوى اإلقلي

كما رأينا في المطلب األول من أساليب التنظيم اإلداري في الدولة ،فإننا حتما نتساءل عن 

المكانة الصحيحة لهذه المصلحة على مستوى التنظيم اإلداري المتبع في الدولة لذلك علينا 

  :نية لهذه المصلحة و هذا األمر نعالج من خالله الفرعين التاليينالبحث عن الطبيعة القانو

  

  .370 ص 1977اإلدارة العامة المعاصرة، الدار الجامعية، بيروت، : علي الشريف-1

  .49ص : المرجع السابق: محمد الصغير بعلي -2
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 .صلحة الخارجية و الهيئة المحليةالم: 1الفرع 

  .المصلحة الخارجية و عدم التركيز اإلداري: 2الفرع  

 .المصلحة الخارجية و الهيئة المحلية : 1الفرع 

 .تعريف الهيئة المحلية:  أوال

تعد إحدى أهم أركان أسلوب   " l'autorité locale  " إن الهيئة المحلية كما سبق ذكرها

ريفها يتمحور أساسا على تلك العالقة الوثيقة بين سكان اإلقليم و حاجاتهم   فتع)1(الالمركزية

المحلية التي بطبيعتها تختلف عن الحاجات القومية و من غير المعقول أن نوكل إلى غيرنا 

تلبية حاجاتنا ،بل علينا إيجاد من يقوم بتلبيتها لنا و حتما نختارهم من بين سكان إقليمنا و ال 

 .ن هذا المبدأيجب أن نخرج ع

إن المفهوم الديمقراطي الحالي الذي هو األساس المعتمد عليه لقيام الالمركزية خاصة في 

  فمن غير المنطق و الممكن أن يقوم الناس كافة بتسيير شؤونهم بل )2(إيجاد الهيئات المحلية

ماعة تمثلهم، عليهم أن يعهدوها ألحدهم أو لممثـليهم فقط و ذلك لن يكون إال إذا تم تحديد ج

و هي الطريقة األساسية التي يتم عن "  االنتخابات"  لعل أهم وسيلة لتحقيق ذاك هي   و

 فمن خالل هذا )3(طريقها تكوين المجالس المعبرة عن إرادة الشخص المعنوي العام اإلقليمي

  .كله قد نصل إلى تحديد العناصر األساسية لتكوين الهيئة المحلية

  

 
 هو أن الركن الثاني لقيام الالمركزية و هو إحداث السلطة لهيئة محلية أي أن األشخاص الممثلين لها  دي  لويادير -1

               . ليسوا مرتبطين بالسلطة المركزية حيث أنهم سيقبلون بأجهزة خاصة بهم
- Delaubadère : traité de droit Administratif  op-cit : p66.  
- Jean Auby : rober decesader les institutions Administratives  2émeédition Dalloz, paris  : 1971 
p143.         

 .19المرجع السابق ص :  جعفر أنس قاسم-2 
الطبعة  التاسعة، دار الفكر العربي، مصر، ) دراسة مقارنة ( الدكتور سليمان محمد الطماوي مبادئ القانون اإلداري  -1

  .117 ،ص 1973



 21

                   مفهوم المصالح الخارجية                   األولالفصل
  

  

 : أركان الهيئة المحلية: ثانيا   

من خالل تعريف الهيئة المحلية يمكننا تحديد أهم العناصر و األركان المكونة لها و بهذا 

  .ديد طبيعة المصالح الخارجةنستطيع تكييف و تح

 تمثل اإلقليم و ال تمثل الدولة أي السلطة هي ف : استقالل أعضاء الهيئة المحلية-أ

المركزيـة، و تقوم على رعاية المصالح المحلية التي تهم األفراد المقيمين بهذا اإلقليم لكن 

ح و الفقهاء على أن تلك الهيئة يجب أن تكون ا يؤكد كافة الشر,األمر لم يتوقف عند هذا الحد

وثيقة بين هذه الهيئة  د وهنا تحدث عالقاتي أين تتواجمرتبطة بالبيئة أو الوسط المحل

 .المحليـة و بين أفراد الجماعة المحلية و هذا كله لتحقيق الهدف الذي من أجله أحدثت

إن االرتباط الموجود بين الوسط و الهيئة المحلية غير كاف الستقالل الهيئة المحلية بل يجب 

جماعة في اختيار من يمثلهم في هذه توفر شرط أساسي أخر أال و هو أحقية السكان أفراد ال

 .الهيئة، فهم من يتولون مراعاة مصالحهم و تلبية حاجاتهم

ستقاللهم و إستقالل الهيئة يكمن بصفة خاصة ومطلقة بوجود عنصر   اولعل سبب 

 و ينسجم مع المنطق الديمقـراطـي و لكي تكسب تقوم به أعضاء الهيئة الذي )1(االنتخاب

 ولكن مبدأ االنتخاب )2(لية يجب أن تكون مختارة من سكان الوحدة المحليةالسلطة الصفة المح

ال يعني أن يكون جميع األعضاء الذين يتكون منهم المجلس منتخبين قد يكون بينهم أعضاء 

  . )3(طريق اإلدارة المركزية كما هو الحال بالنسبة للوضع في الجزائر معينون عن

  

 

 
1- Jean rivero ,op -cit p280 . 

القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة :الدكتور خالد خليل الظاهر -2
 . 135، ص 1998األردن 

 .19أنس جعفر قاسم، المرجع السابق، ص  -3
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ة أن ركن  االنتخاب ، و هو ما يتناسب بصفة واضحة بنظام خاصة على مستوى الوالي

الالمركزية في صورتها اإلقليمية إذ بعد االنتخاب  فيها الركن األساسي لقيام هذا الفرع أي 

هذه الصورة ،و بالتالي ال يمكن االستغناء على اختيار سكان اإلقليم على مستوى هذه الهيئة 

ام أو صورة جديدة من النظام اإلداري المتبع لتسيير الدولة و المحلية و إال فإننا نكون أمام نظ

الهيئة المحلية و هي صورة عدم التركيز اإلداري ، لذلك البد من تفادي عنصر التعيين ،فمن 

جهة يؤدي إلى  استقالل أعضاء الهيئة المحلية ، ومن جهة  أخرى  إستقالل الهيئة المحلية 

 . اني ألحداث الهيئة المحليةككل و هذا ما سنراه في الركن الث

بأن يكون لها حق إصدار القرارات " استقالل الهيئة" يقصد بـ : استقالل الهيئة المحلية -ب

اإلدارية النافذة في حدود معينة دون أن تكون خاضعة ألوامـر السلطـة المـركـزيـة و 

لها الدور الرئيسي في لتوجهاتها، أي أن تكون لها االستقالل بمعناه اإلداري الكامل ،فيكون 

 القيام بكافة األعمال اإلدارية التي او ال تكتفي بمجرد التوجيه فقط بل عليه إدارة مرافقها

 .بواسطتها تتحقق األهداف التي من أجلها وجدت و يترتب على  استقالل الهيئة النتائج  التالية

 أمورها الخاصة دون للهيئة المحلية حق المبادءة في العمل أي أنها حرة التصرف في -1

 .الحاجة للتدخل من أي هيئة أخرى و ال يمكن للسلطة المركزية الحق في التدخل في شؤونها

 يترتب كذلك على استقالل الهيئة المحلية التي ال تكون لسلطة المركزية الحق في التدخل  - 2

أي أن في تعديل قراراتها حتى و لو كانت خاضعة لرقابتها، فلو أصبحت خاضعة لرقابتها 

هذه القرارات تخضع لتعديل من جانب السلطة المركزية وإال لفقدت الهيئة المحلية استقاللها 

  .و أصبحت تابعة للسلطة المركزية

أن تظل صاحبة السلطة عليها، حتى بعد تصديق السلطة المركزية عليها كالقرارات من  -3

تنفيذها و لها أن تسحبها و تصدر عمل الهيئة المحلية و تأسيساًَُ على ذلك فلها أن تعدل عن 

قرارات أخرى جدية فالهيئة المحلية وحدها المسؤولة عن األعمال الصادرة عنها حتى و لو 

 .لرقابة السلطة الوصائية كانت خاضعة
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 . القضاءو أخيرا يترتب عليها حق مخاصمة ذاتها أمام  - 4

كما يكون لها حق طلب إلغاء القرارات الصادرة عن السلطة المركزية و أن يكون لها   - 5

الحق في رفع الدعاوي على الغير كما أن الغير كذلك يمكن لها رفع الدعاوى عليها مادامت 

 في مستقلة ترعى المصلحة )1(هذه الهيئة المحلية هي من تقوم بإدارة الجماعة المحلية

 .)2(بنفسها

إذا بعد تعريف الهيئة المحلية بشكل دقيق و تحديد عناصرها السيما النتائج التي تترتب عليها 

 .و التي سبق الحديث عنها بإسهاب نحاول إجراء مقارنة بينهما و بين المصالح الخارجية

 .مالئمة تعريف الهيئة المحلية و المصلحة الخارجية: ثالثا 

 و أن ذكرنا تعد هيئات تابعة للسلطـة المـركزية و هي إن المصالح الخارجية كما سبق

عبارة عن فرع تابع لوزارة معينة علي مستوى اإلقليمي تعينه السلطة المركزية و إذا 

  .المالحظة التي يمكن إدراجها هنا توجد نقاط اختالف بينها

، على  أن سكان اإلقليم ال يختارون موظفي المصلحة الخارجية:انتفاء عنصر االنتخاب   - أ

العكس من ذلك فإن تعيينهم يكون فقط من قبل السلطة المركزية ال غير، فهي من تتولى هذه 

  .المهمة، إذن ال يمكننا اعتبار المصلحة الخارجية هيئة محلية النتفاء عنصر االنتخاب

 إن السكان المقيمين في اإلقليم الذي تتواجد فيه   هذه : انعدام االختيار من الجماعات-ب

لحة الخارجية بعيدة كل البعد عن الشخص المسؤول في ذلك المجال، بل إن المدير المص

المسؤول عن المصلحة الخارجية يتم تعيينه من قبل السلطة المركزية و الذي يبقى خاضع 

  .لسلطتها

  

  

 .16 زهدي يكن، المرجع السابق، ص -1  
  .65محمود حلمي، المرجع السابق، ص -2  
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إن المدير المعني من قبل السلطة المركزية تحدد له السلطات و  : عدم توفر عنصر االستقالل

االختصاصات التي يمارسها في إطار اإلقليم المحدد له مما يجعل هذه المصلحة الخارجية 

لهيئة ككل لها و ال تتمتع بأي نوع من تابعة للسلطة المركزية تبعية مطلقة و منه تبقي ا

 .من قبل األعضاء أو المصلحة الخارجية ككل االستقاللية

و من خالل هذه المالحظات نستنتج أن العناصر المكونة للهيئة المحلية منعدمة تماما مع 

تعريف المصلحة الخارجية و بالتالي ال يمكننا القول بأن المصلحة الخارجية تعد هيئات محلية 

  و إنما لها طبيعة خاصة تنفرد بها و هذا سنبينه في الفرع الثاني األتي بيانه

  : اإلداريعدم التركيزو مصالح الخارجيةال : 2الفرع 

من خالل الفرع السابق تبين أن المصالح الخارجية ليست هيئة محلية و بالتالي فهي بعيدة عن 

لتنظيم اإلداري، لذلك سوف نتطرق اآلن إلى الالمركزية التي تعد الصورة الثانية من أساليب ا

 .الصورة عدم التركيز اإلداري ونحاول تكييفها مع المصالح الخارجية

 .مفهوم عدم التركيز: أوال 

إن النظام المركزي بمفهومه المتضمن استئثار السلطة المركزية لكافة مظاهر الوظائف العامة 

لم تعد مستساغة في الوقت الحاضر أين " ة بكاملهالمهمة للبالد و ذلك عبر أنحاء إقليم الدول

تعددت فيه واجبات الوزير و تنوعت بصورة غير مألوفة في الماضي  فلم يعد بإمكانه أن 

يهتم بكل كبيرة و صغيرة فيما يتعلق بشؤون الوظيفة اإلدارية، بالتالي اقتضى العمل أن 

  ).1("يخفف من المركزية اإلدارية

  

  

  

  

  .53الوسيط في القانون اإلداري ،المرجع السابق، ص: د الطاويسليمان محم -1  
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لذلك تم إيجاد صورة من صور المركزية اإلدارية و التي يطلق عليها تسميات مختلفة مثل 

فعدم التركيز اإلداري " إذن )2(ارية المركزية النسبية المركزية المخففة الالوز)1(الالحصرية

 و الذي ظهر في )3("هو مظهر لتنظيم اإلداري ظهر في ظل أسلوب التنظيم اإلداري المركزي

فرنسا في عهد نابليون حينما منح لبعض موظفيه اإلداريين سلطة البت النهائي في بعض 

إن  ة في حلها مما يؤدي إلى السرع)4(المسائل ال تدعو وصولها و عرضها على الوزير

القاعدة األساسية لهذه الصورة من المركزية يتمحور أساسا في توزيع سلطة البت النهائي في 

شؤون الوظيفة اإلدارية بين السلطة المركزية و بين فروعها في العاصمة و كذا األقاليم، 

يجب أن يكون لبعض وحدات الجهاز اإلداري أن تتصرف فيما يقرره القانون لها من 

 .اصات بعيدا عن الوزارة و مكاتب الوزراء دون الرجوع إليهااختص

فنتيجة لصعوبة بل تعذر التطبيق العملي المركزية التقليدية و الصعوبات التي تواجه "

الحكومة المركزية، أخذ الوزير يلجأ إلى التخفيف من األعباء الملقاة على عاتقه، فأصبحنا 

تركيز سلطات إدارية في يد الحكومة المركزية، أمام صورة عدم التركيز اإلداري أي عدم 

حيث يمنح تقرير االختصاص بالبت استقالل لممثلي السلطة المركزية في العاصمة و في 

اإلقليم ،و بذلك يعمل الوزير توزيع مسؤولياته و التفرغ للمهام الرئيسية في وضع السياسة 

  .)5("العامة

  

 .98ق، ص المرج الساب:   يوسف سعد اهللا الخوري -1
 .301المرجع السابق، ص: جورج فودال  

 .103المرجع السابق، ص :  خالد خليل الظاهر-2
 . "الوحدة المحلية القروية في  بين الالمركزية وعدم التركيز اإلداري: "  أحمد عودة الغويري-3

 .88، ص1996 ، 01، العدد 23علوم الشريعة و القانون، المجلة : دراسات    
  - Jeun rivero  ,op-cit. p  279.  
4 -Serge Valley, L'essentiel cours, Droit Administratif, Librairie Vibert, Paris, P43 
   -Maurice Bonyol , Op -Cit, P37-38. 

  103المرجع السابق ص :  خالد خليل الظاهر -5
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يرتكز على "، يجب أن )1(و لكي يتم تحقيق عدم التركيز اإلداري الذي يعتبر تقنية تنظيم

إعطاء سلطات هامة لموظفي السلطة المركزية الذين يوضعون على رأس مختلف القطاعات 

 )2("اإلدارية أو المرافق المختلفة

األعباء الملقاة على و بالتالي فإن عدم التركيز اإلداري هي وسيلة يلجأ إليها للتخفيف من 

عاتق الوزير خاصة في األمور التي يستطيع فيها االستغناء عن قراره الشخصي كتلك 

المتعلقة بالشؤون المحلية فالممثلون المحليون للسلطة المركزية يعتبرون بحكم موقف أفضل 

 )3(على حل القضايا

 :عناصر عدم التركيز اإلداري : ثانيا 

يز االداري فانه يجب توافر عناصر ضرورية تتمثل في المبادئ لكي تقوم صورة عدم الترك 

األساسية المكونة له، من أحداث فرع تابع إلدارة المركزية و منحها سلطة البت التقرير 

 .النهائي، هذا تحت السلطة الرئاسية المقررة من قبل السلطة المركزية

 :  إحداث فرع تابع لإلدارة المركزية-أ 

ركزية إلى إقليم الدولة التي تمارس عليه سلطتها وقد تحتفظ في مجالها تمتد اإلدارة الم

اإلداري بإقليمها كوحدة واحدة فال تدخل عليه أي تقسيمات ولكن هذا نادر الوجود في الدولة 

، وهذا )4(الحديثة ألنه يؤثر سلبا على فعالية اإلدارة المركزية، لذلك يتم تقسيم إقليم إلى وحدات

  . متعددةلتواجد وزارات

  

  

  

 .301المرجع السابق، ص :  جورج فودال -1
 .89المرجع السابق، ص :  يوسف سعد اهللا الخوري-2 

 .106المرجع السابق، ص:  أحمد محيو-3
  167، ص1983صالح فؤاد، مبادئ القانون اإلداري الجزائري، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان، الطبعة األولى،  -4
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تغطي كافة النشاطات الضرورية للسكان حيث أن هذا األمر يتغير عبر التاريخ هذا ما حدث 

  .)1(للدولة الجزائرية منذ العهد العثماني إلى يومنا هذا

ب تكوين إن المهام التي تقوم بها وزارة واحدة أو مصلحة واحدة على مستوى اإلقليم يتطل  

فرع في مختلف  أنحاء الدولة، يظهر أنه لكل وزارة أو مصلحة متطلباتها الخاصة، فيما 

 .يتعلق حجم الفرع الذي يتالءم مع مهامها

حيث تؤخذ بعين اإلعتبار عدة عوامل لتقرير الحجم المناسب للفرع مثل طبيعة النشاط 

ظروف المحيطة بممارسة هذه الممارس في تلك المنطقة و كذلك الكثافة السكانية، كل ال

النشاطات، و نرى أن الحجم المالئم للفرع يتناسب مع حجم القطاعات، فإن الحجم األمثل 

للفرع الجهاز اإلداري الواجب إتباعه عند اإلتجاه لنظام عدم التركيز يختلف من واحد ألخر 

 .)2(بل أحيانا من الوحدة الواحدة و كذلك من وقت ألخر ومن مستوى ألخر

ن إنشاء الفرع تقتضيه ضرورة التنظيم اإلداري، كما هو إقرار للواقع العملي الذي صاحب إ

التزايد المستمر في النشاطات اإلدارية ونتيجة الحياة العصرية و التي استوجبت على الوزارة 

أن تقوم بالعديد من المشروعات و تشرف على المرافق العامة لتزويد المواطنين بالخدمات 

في جميع أقاليم الدولة، فأصبح الوزير مثقال باألعمال و ال تتسع كل وقته إضافة إلى  الالزمة

 . )3(إثقال كاهل المواطنين عبء االنتقال إلى العاصمة

إذا تحقيق نظام عدم التركيز يجب أن توزع السلطة إلى كافة أنحاء الوطن و ذلك بإحداث 

ذلك عبر الواليات أو الجهات و تمنح لهم فروع من اإلدارة المركزية إلى خارجها سواء أكان 

  .سلطة البت

 
 

 1- Abderrahmane Reimili, Les institutions administratives algériennes, 2ème édition, société 
nationale, édition et de division, Alger 1973, P81 

 .54-55،ص1975للكتاب، و الهيئة المصرية ,مقدمة في اإلدارة المحلية :أحمد رشيد  -2  
  48- 46السعودية ،ص, السيد هيكل خليل،القانون اإلداري السعودي ،الطبعة األولى عمادة شؤون المكتبات ،الرياض  -3 
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 )1(:  سلطة البت النهائي -ب

مركزية بل على هذه األخيرة منحها بعض ال يكفي تواجد فرع ناتج عن اإلدارة ال

االختصاصات لكي تمارس و تخفف العبء عنها، فإن السلطة البت الممنوحة لها يجب أن 

تكون محددة بدقة ويتجسد بصفة خاصة بالنصوص القانونية و التنظيمية المنظمة لهذه الهيئات 

 .ة لإلدارة المركزيةمت جاءت كهيئات مساعداتكون مقيدة ماد غير أن هذه السلطة يجب أن

و عليه فإن سلطة البت و إصدار القرارات اإلدارية نيابة عن الوزير المختص في هذه  

التصرفات و األعمال، ما يؤدي إلى إيجاد الصورة الجديدة المخففة لنظرية استئثار السلطة 

 بجانب المركزية بكافة مظاهر السلطة، و ذلك بالتنازل لبعض ممثليها على المستوى المحلى

من اختصاص السلطة العليا كالوزير إلى مدير يشرف على هيئة تتواجد في إقـليـم معين، و 

 .هذا ما يؤدي للقضاء على التركيز الشديد للسلطة

نـوابـــه و لو تنقل سلطة البت و التقرير النهائي من اختصاص الرئيس اإلداري األعـلى 

 اإلداري و التي ال تتحقق إال بتواجد أشخاص  فإنا نكون أمام صورة عدم التركيز مرؤوسيه،

، حيث يخول لبعض الموظفين الحكوميين سواء كانوا مقيمين في )2(تلقى على عاتقهم هذه المهام

األقاليم االختصاصات التي تمكّنهم من إصدار قرارات نهائية في بعض المسائل  العاصمة أو في

  .)3(دون الرجوع إلى الوزير

  

  

  

  

1- M. Auffret, E, Hervé, la déconcentration, Arnaud Colin,  Paris 1971 P09. 
         Jean rivero : op cit ,p 279 

)   نائب المحافظة( ، فيرى أن الوالي الذي يعمل باسم الدولة و رئيس الدائرة 106المرجع السابق صفحة :أحمد محيو -2
 . إسم الوزراء في عدد من القضايايمثالن أجهزة عدم التركيز فيما يتخذ أن القرارات ب

  .10، ص1986ج الجزائر، .م.حسين مصطفى حسين، اإلدارة المحلية المقارنة، د -3
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  : عدم إستقاللية  األشخاص القائمين بمهام التقرير -ج

 قاة الملةمهمالركيز وهو وجود أشخاص يقومون بصورة عدم الت بما أن العنصر الثالث لتواجد

 أيس اإلداري األعلى المباشر يعلى عاتقهم فهم بطبيعة الحال ألشخاص التابعين لهذا الرئ

  .نفسه الوقت  بصفة خاصة و أساسية فييةسا الذين يباشر عليهم السلطة الرئينمرؤوس

ئي في بعض األمور الخاصة و س اإلداري األعلى لسلطة البت و التقرير النهائي الرحإن من

هذه فإن بكثير عن وجهة النظر ال غير فحتما األمر على حقيقته يختلف  يستأثرون بها ألنفسهم،

 يةسا الرئته سلطمالتام عنه فيبقى يمارس عليه ستقالل االيهسرؤوالرئيس اإلداري ال يمنح لم

ألنهم يبقون عدم التركيز اإلداري م الالمركزية وليس أمام أما امل لكنكاستقالل الله اال فلو منح

  . عنه ويخضعون له خضوعا رئاسيا نتابعين له وال ينفصلو

  :  المصلحة الخارجية مع عدم التركيز اإلداريمالئمة :ثالثا           

 و يز اإلدارـركيـدم التـورة عـونة لصـا جيد في العناصر األساسية المكنتمع ما إذا
ارجية فإننا نستنتج مباشرة و نصل إلى نتيجة منطقية مفادها أن مقارنتها بتعريف المصالح الخ

  . اإلداريت عدم التركيزئاالمصلحة الخارجية تعد هيئة من هي
  

إن المصلحة الخارجية هي تلك الفروع أو الدوائر الوزارية الممثلة على : الشرط األول

، و هذا ما أكده )1(الوزارةمستوى اإلقليم أو الوالية أو المحافظة والتي تكون إمتـدادا لكل 

 أو خدمات فرعية  مديريات   )2(كافة الفقهاء و المؤلفين الذين مهما اختلفت التسميات بين فروع
إدارات  جهوية ، أو مصالح خارجية إلى غير ذلك من التسميات ،المهم أنها تعتبر امتداد  أو

كن من معرفة كل األمور ، لكي تقترب من المواطنين لتم)3(الوزارة على المستوى المحلي

  .المحيطة بنشاطها الذي تسعى إلى تحقيقه و بالتالي فالشرط األول محقق
  
  
 60المرجع السابق ص: ناصر لباد-1

 .91، ص 1972مبادئ اإلدارة العامة ،دار النهضة العربية ،القاهرة مصر، :دكتور عبد الفتاح حسن  ال-2  
  م 1985ترجمة أمين سعيد عبد العزيز مسعود، مطابع التجارية اإلدارة:ب العربي المؤسسات اإلدارية في المغر:ميسوم سبيح 

 109ص 
 . 96، ص 1974دار النهضة العربية،مصر :مبادئ علم اإلدارة العامة :فؤاد العطار 

  167ص  1983انمبادئ، القانون اإلداري الجزائري ،الطبعة األولى ،دار الكتاب، مكتبة المدرسة ببيروت ،لبن:أحمد صالح فؤاد 
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 و المتعلق بسلطة البت و التقرير النهائي، فإن المصلحة الخارجية : الشرط الثاني أما   
تمد الصالحيات المخولة لها قانونا من طرف السلطة المركزية التي تمنح للدولة في األخير تس

لها االختصاصات التي يجب علها القيام بها، فوسيلة عمل المصلحة الخارجية كما سوف نراه 

  . )1(فيما بعد هو التفويض
بصورة أساسية فالقانون هو من يخول الحق لهذه المصلحة لمباشرة أية مهمة سواء في مجال 

دار القرارات اإلدارية حتى ال تكون مشوبة بعيب عدم االختصاص ، مما يؤدي للمطالبة إص

بإلغاء هذا النوع من األعمال مادام ال يدخل في مجال إختصاصها لذلك فإن القانون هو من 

  يمنح لها االختصاصات الواجب القيام بها و منحها سلطة البت النهائي لكي ال ينازعها أحد
  

هو استقالل غير مطلق لممثلي المصالح الخارجية، و هذا ما هو فعال  : ثالثأما الشرط ال

إن . مجسد ،فإن األشخاص الممثلين للمصالح الخارجية يبقون دائما تابعين لإلدارة المركزية

تبعية المصالح لإلدارة المركزية يحقق لنا الفكرة التي من أجلها وجدت و هي تطمح لتخفيف 

 . بهيئة مساعدة لها و تابعة لها لكي ال تعد هيئة منافسة لهعمل اإلدارة المركزية

إذن من خالل ما سبق ذكره تأكد لنا أن المصالح الخارجية بعيدة كل البعد عن إعتبارها هيئة   

ال مركزية مادامت الشروط الخاصة لهذه األخيرة غير متوفرة فيها، بل توفرت لديها شروط 

صالح الخارجية بأنها هيئة من هيئات عدم التركيز اإلداري عدم التركيز إذا يمكننا تكيف الم

 .الصورة المخففة للمركزية

فالمصالح الخارجية هي تلك الفروع المتواجدة خارج الهيكل المركزي للوزارة أما بتواجدها  

  .عبر إقليم الدولة رغم أن هذا ال يمنع من وجود مصالح على المستوى المركزي

  
 

  

  

 ،يرى أن العمل اإلداري يجب أن يتخذ من قبل سلطة االختصاص لتقرر في         316لمرجع السابق ،صا:  أحمد محيو -1
  . ميدان معين أو قطاع جغرافي محدد فإن أخرجت عن الحدود المثبتة في العمل يصاب بعيب عدم االختصاص
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اد اإلدارة المركزية إلى إقليم الدولة الذي تمارس عليه سلطتها، و قد تحتفظ الدولة في  فإمتد

بإقليمها كوحدة واحدة و ال تدخل عليه أي تقسيمات فرعية و لكن هذا األمر  المجال اإلداري

 .)1(نادر الوجود في ظل الدولة الحديثة اآلن ألنه يؤثر سلبا على فعالية اإلدارة المركزية

ذا ما يؤدي إلى عدم تحكم الدولة في كامل إقليمها، و تصبح عاجزة على تلبية إحتياجات و ه 

كافة المواطنين التابعين لها و هذا ما أدى بصفة واضحة لتقسيم البالد إلى أقاليم نظرا لصعوبة 

االتصال بين المركز من جهة و األقاليم من جهة أخرى و التي تجمع كل النشاطات الخاصة 

 معينة مما يمكن من التصرف السريع في موقع العمل و إيجاد القرار السريع في الوقت بمنطقة

المناسب مع مراعاة االعتبارات المحلية و العناصـر المحليـة من تـقاليد اإلقليم و قيمته و 

و كذلك ينقسم اإلقليم في حد ذاته إلى دوائر و بلديات و غير ذلك من . )2(حاجاته و إمكانيته

ت اإلدارية، إضافة إلى تواجد فروع للوزارات على مستوى هذا اإلقليم، حيث توزع الوحدا

سلطات اإلدارة المركزية عليها بواسطة أشخاص تابعين لها يساعدونها لتحقيق األمور التي 

تعجز هي عن تحقيقها نظرا لبعدها الجغرافي عنها ولكثرة مشاغلها أي لتخفيف العبء عنها 

، فكلما اتسع حجم النشاط الذي تقوم به الوزارة كان )3(لرقابة الرئاسية عليهادون أن تفقد سلطة ا

  .)4(من الطبيعي أن تنشأ فروعا في مختلف أقاليم الدولة

  

  

  

  

  

  167القانون اإلداري الجزائري المرجع السابق ،ص : محمد صالح فؤاد  -1
 .86المرجع السابق، ص : الدكتور عبد الفتاح حسن  -2
   91نفس المرجع، ص :اح حسن الدكتور عبد الفت -3
 95فؤاد العطار، مبادئ علم اإلدارة العامة، مرجع سابقن ص  -4
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 : والجماعات اإلقليميةعالقة المصالح الخارجية بالنظام المركزي: المبحث الثاني

 إحداث عالقات وثيقة بين اإلدارة المركزية في إن المصالح الخارجية يفرض عليها    

العاصمة، مادامت هي االمتداد الجغرافي لها على المستوى المحلي لكي تخفف العبء على 

 .اإلدارة المركزية من جهة، وما تسعى الهيئة المحلية من تحقيق حاجاتها الخاصة بها

مجالي التعيين و الرقـابـة، و لإلدارة المركزية سلطة على هذه المصالح تتمحور أساسا في  

نجد أن للوالي دور أساسي في التمثيل الوزاري على مستوى الوالية بناء على القـوانيـن و 

النصوص التنظيمية محدد لذلك سواءاً حددت تلك المصالح على مستوى الوالية أو أوسع من 

  .ذلك

 : هذا ما نعالجه من خالل المطالب الثالث التالية

  عالقة المصالح الخارجية باإلدارة المركزية: المطلب األول

  عالقة المصالح الخارجية بالوالي:المطلب الثاني

  .االختصاص اإلقليمي والمادي للمصالح الخارجية: المطلب الثالث

  عالقة المصالح الخارجية باإلدارة المركزية:المطلب األول 

باإلدارة المركزية حتى أنها تعتبر إن المصالح الخارجية، كما سبق تعريفها، مرتبطة جدا   

هيئة مساعدة لها ،مادامت مجرد إمتداد لها ال غير، فحتما ال  تمنح لها اإلستقالل التام بل عليها 

  أن تحتفظ بها وتخضعها لسيطرتها

من مظاهر العالقة المترابطة جدا بين اإلدارة المركزية و بين هذه المصالح الخارجية، يكمن 

ة في األعضاء الذين يكونون و يشرفون على هذه الهيئة، فإن عنصر أساسا و بصفة خاص

 .التعيين هو الذي يفرض نفسه على هذه الهيئة و يستبعد عنصر االنتخاب

 .إذا فإن اإلدارة المركزية بتعين أعضاء هذه الهيئة خاصة الذين تسند إليهم مهمة اإلشراف

قط بل تمارس عليهم الرقابة الرئاسية و هذا وال تكتفي اإلدارة المركزية تعين أعضاء الهيئة ف

   :ما سوف نعالجه في الفرعين التاليين
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  التعيين من قبل السلطة المركزية: 1الفرع 

 . الرقابة الرئاسية على المصالح الخارجية: 2الفرع 
  

 : السلطة المركزيةالتعيين من قبل: 1الفرع 

إن المصالح الخارجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلطة المركزية، و ذلك يتمحور أساسا في     

 .األشخاص الذين يسيرونها والمعينون على مستواها ويطلق عليهم تسمية الموظف العام

ن إذن الموظف العمومي هو ذلك الشخص المعين في وظيفة دائمة والمثبت في أية درجة م

  .درجات السلم اإلداري الخاص بالوظيفة العمومية

 

إنه من الغير المعقول أن يترك تولية الوظيفة العامة إلى األشخاص  : ماهية التعيين :أوال 

 ، على عكس ما كان سائدا )1(وحدهم، بل ال بد من توفر شروط معينة موضوعية ومعقولة

 و هذا )2(لى أساس االنتماء الطائفيفي الجزائر في الماضي، حيث كانت الوظائف تستند ع

 .قبل االحتالل الفرنسي

إن تولية الوظائف العامة من أهم األسس المستمدة من المادة السادسة من ميثاق حقوق اإلنسان 

 و الذي تضمنته معظم الدساتير الجزائرية وقد نص المشرع 06/08/1889الصادر بتاريخ 

  :ساسية يجب توفيرها في المترشح و هي على خمس شروط أ31الجزائري في المادة 

  

  

  

معهد الحقوق و العلوم اإلدارية بن ) بحث لنيل شهادة ماجستير ( النظام القانوني للموظف السامي : كلثوم بوخروبة   -1
 . 51 ص 1992عكنون، الجزائر 

، بحث لنيل شهادة )االستقالل مرحلة ما قبل ( الوضع القانوني للهيئة المحلية الجزائرية : محمد العربي مسعودي  -2 
 . 37 ص 2002الماجستير  كلية الحقوق الجزائري 
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 . الجنسية الجزائرية  - 1

 . التمتع بالحقوق المدنية و ذات أخالق حسنة -2

 . توفر المستوى المطلوب لشغل الوظيفة  - 3

 .  السن و اللياقة البدنيةتوفر شروط - 4

  )1(تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية  - 5
  

الشروط المطلوبة في  ممنع توظيف المترشحين الذين ال تتوفر فيه ي:" منه 33و تضيف المادة 

)2("القوانين األساسية الخاصة   

فية، تحت إذن يجب مراعاة هذه الشروط لقبول المترشح لهذه الوظيفة بتنفيذ التزاماته الوظي

 )3(ضمان حياده وإبعاده على جل الضغوطات

إن عملية التعيين تشترك فيها كل من النصوص و اللوائح و القرارات اإلدارية العامة، حيث 

يساهم كل منها في تنظيم و تطبيق ذلك، فمن جهة يعمل المشرع على وصف الوظائف العامة 

جهة أخرى تقوم السلطة اإلدارية أي الجهاز و ترتيبها ثم يتولى إنشاءها وتنظيمها مسبقا، من 

بتطبيق هذه العملية و تجسيدها على أرض الواقع عن طريق إصدار قرارات إدارية  اإلداري

عامة من أجل ضمان استقامة سيرورة العمل، اإلداري، لذلك فإننا نجد تعدد في ترتيب 

  .)4(الوظائف العامة في الدولة

  

  13 القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد  المتضمن59-85المرسوم رقم  -1
  نفس المرجع : 59 - 85 المرسوم -2

تولية الوظائف العامة على ضوء القانون األساسي العام للعامل، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية :  مصطفي الشريف -3
 . و ما بعدها140، ص 1985،
ومع ما يستلزمه هذا التكوين من تحديد الوظائف : اإلداري بجملة مقومات و في مقدمتها تكوين الهيئة اإلدارية يقوم التنظيم -4

العامة، باإلضافة إلى تصنيفها و تقديمها ثم شغلها فيما بعد، والمقصود بالترتيب هو تقسيم الوظائف إلى مجموعات إستناد إلى 
جع ،أحمد حافظ نجم ترتيب الوظيفة العامة ،مصر ،دار الفكر العربي سنة را...إختالف أوصافها و خصائصها المشتركة 

  . 3  ص 1979
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ألنها " الشروط الخاصة " أما الوظيفة السامية العليا في الدولة فلها شروط خاصة، و تسمى  

الموظفين وهذه الشروط هي شروط النزاهة و الكفاءة و االلتزام و مطلوبة بنسبة لفئة معينة من 

   .األقدمية و التكوين العالي أو مستوى التأهيل

و يقوم " إن عملية التعيين تعد ذلك العمل الشكلي الذي يحدد المركز القانوني للموظف العام 

ضيفة ما بعد توفر بهذا العمل سلطة إدارية مختصة وفق للقواعد المتعلقة بالتعيين في و 

  )1(الشروط القانونية

إذن التعيين في الوظيفة العليا يتم  بقرار وزاري مشترك كمرحلة أولية و التي ال تضفي صفة 

الموظف السامي إذ لم يتم التعيين الرسمي و خضوع الموظف السامي لقانون الخاص للوظائف 

 )2(العليا لدولة إال بعد صدور مرسوم رئاسي

ظف عندما يختار في منصب معين فعليه أن يوافق عليه خاصة و أنه يتمتع بكافة فنرى أن المو

الشروط السالفة الذكر و المحددة قانونا، و لكن إذا لم يوافق على هذا المنصب فال يترتب عليه 

أي أثار، من أثار المترتبة عن قرار التعيين و هو معرفة الجهة القضائية المختصة في 

  .لموظفين العموميينالنزاعات الخاصة با

فإذا كان قرار التعيين الصادر عن السلطة اإلدارية المختصة غير مشروع من الناحية القانونية 

و مخالفا لألحكام الدستورية و في هذه الحالة يجوز للطرف المعني الطعن فيها من أجل إلغائه 

  .أمام الجهة القضائية اإلدارية كونه المستفيد من هذا القرار

  

  

  

  

  و ما بعدها57النظام القانوني للموظف السامي ،المرجع السابق ص : كلثوم بوخروبة -1
  45، ص نفس المرجع كلثوم بوخروبة ، -2
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 : السلطة المختصة بالتعيين : ثانياً 

قانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات الخاص بال :  59-85 من مرسوم 37تنص المادة 

 :بأنه

تملك صالحية التعيين السلطة التي ينص عليها الدستور والقوانين والتنظيمات المعمول  "

  .)1("بها، أما صالحية التعيين في المؤسسة والهيئات العمومية فينص عليها قانونها األساسي

  .)2(لتقديرية لإلدارةنرى أن الموظف العام السامي يعين وفقا للسلطة ا

و بناءا على ذلك يكون قرار تولية الوظائف و إلحاق الموظف بالمركز المحدد له إما عن  

طريق اإلرادة المنفردة و نعني هنا شخص محدد يتولي عملية التعيين كما هو الشأن في 

ة للدولة التعيينات التي يتولها رئيس الجمهورية ،حيث يعين في الوظائف المدنية و العسكري

   .)3(2/78 و ذلك في المادة 1996طبقا لدستور سنة 

و تجدر اإلشارة أن سلطة رئيس الجمهورية في مجال التعيين جاءت أوسع نطاقا ضمن 

 المتعلق بالتعين بالوظائف المدنية العسكرية في الدولة حسب 240/99المرسوم الرئاسي رقم 

 من الدستور يعين رئيس الجمهورية في 2 /78نص المادة الثالثة منه وفقا ألحكام المادة 

  :المناصب اآلتية

   : بعنوان اإلدارة اإلقليمية- 8

  . مسؤولوا المصالح الخارجية للدولة-
  )4(مديروا المصالح الالمركزية للدولة على مستوى الوالية -

  

  

   ، المرجع السابق59-85 من المادة 37المادة  -1
 .50كلثوم بوخروبة نفس المرجع ، ص - -2
  م1996 الصادر بتاريخ 1996الدستور :مادة  ال  -3
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لعليا في الدولة على اختالف مستوياتها في السلم اإلداري تمتلك سلطة إن السلطة اإلدارية ا

التعيين في الوظيفة العمومية ،و بذلك تعتبر معرفة السلطة المختصة قانونا بالتعين من األمور 

 الضرورية و الحيوية لسير العمل اإلداري و ضمان استمراره قد تتنازل سلطة التعين إلى أن

دة بناء على تفويض من السلطة محدد قانونا حسب ما تنص عليه المادة تصل إلى مستوى القاع 

يمكن أن يمنح لكل مسؤول المصلحة سلطة التعيين والتسيير اإلداري لمستخدمي الموضوعين " 

سلطته وفي هذا اإلطار يتلقى مسؤول المصلحة تفويضا بقرار من الوزير المعني بعد تحت 

  .)1(لعموميةإخطار السلطة المكلفة بالوظيفة ا

  
يمكن القول أن عملية التعيين تتوالها سلطة إدارية تنفيذية فالوزير بالنـسبـة لوزارتــه ، و 

و مؤسسة العمومية كل حسب   بالنسبة للبلديةرئيس المجلس الشعبي البلديللوالية الوالي 

 . القطاع الموكل له

شخاص آخرين وهذا لحسن سير أما السلطة المركزية فقد تتنازل إذن عن مهمة التعيين أل

 .المرافق العمومية ال غير

حيث أن وزير السياحة والصناعة التقليدية فقد فوض سلطة التعيين إلى مديري السياحة 

يمنح مديروا السياحة والصناعة التقليدية "بالواليات وكذا روؤساء مفتشياتها فالمادة األولى منه 

عيين الموظفين تحت سلطتهم وتسييرهم اإلداري، ماعدا بالواليات و روؤساء مفتشياتها، سلطة ت

 )2("التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا

 المتضمن تفويض سلطة التعيين إلى المديرين 21/11/1998وكذلك القرار المؤرخ في 

  .الجهويين للضرائب

  

  المرسوم السابق في مادته الثانية99-90المرسوم رقم  -1
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 يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري إلى مديري السياحة والصناعة التقليدية 12/09/1996 قرار مؤرخ في -2
 .71بالواليات ورؤساء مفتشياتها، الجريدة الرسمية العدد 

  

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
 

ئب سلطة تعيين الموظفين تحت سلطتهم في تمنح المديرين الجهويين للضرا: "المادة األولى منه

 )1("المناصب العليا، باستثناء نواب المديرين

  .إن وزير الثقافة هو اآلخر فوض إلى مديري الثقافة في الواليات سلطة التعيين في الواليات

تفويض إلى مديري الثقافة في الواليات سلطة التعيين والتسيير اإلداري : "المادة األولى

  )2( "ين الموضوعين تحت سلطتهم باستثناء التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العلياللمستخدم

 20وإلى المفتشين الجهويين فوضت إليهم مهام التعيين وهذا مثل ما جاء به القرار المؤرخ في 

 المتعلق بتفويض سلطة التعيين إلى المفتشين الجهويين للعمل، سلطة التعيين 1998ماي 

اإلداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء التعيين في المناصب العليا والتسيير 

 )3(للمصالح الالمركزية، وكذا رتب المفتش المركزي

     وما يستنتج أن المشرع الجزائري حدد بعض المناصب بصفتها مناصبا عليا وبالتالي ال 

المختصة مثل ما جاء به المرسوم التنفيذي يمكن التنازل من التعيين فيها لغير السلطة المركزية 

تعد وظيفة المفتش الجهوي للتحقيقات االقتصادية وقمع الغش "، 11/2 في مادته 92-111

وظيفة عليا في الدولة تصنف ويدفع المرتب المرتبط بصاحب الشروط نفسها المتعلقة بوظيفة 

 . وكذلك نجد)4"(مدير اإلدارة المركزية في الوزارة
  

  
  
  
  
  
 يتضمن تفويض سلطة التعيين في المناصب العليا إلى المديرين الجهويين للضرائب، 21/11/1998 قرار مؤرخ في -1

 .91الجريدة الرسمية العدد
 يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري إلى مديري الثقافة في الواليات، الجريدة 2003 أوت 12 قرار مؤرخ في -2

 53الرسمية العدد 
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 يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري إلى المفتشين الجهويين للعمل، 1998 ماي 20قرار المؤرخ فيال -3 
 .54الجريدة الرسمية، العدد 

 المؤرخ في 91-91 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 1992 مارس 14 المؤرخ في 111- 92: المرسوم التنفيذي رقم -4
  .20المناقشة واألسعار وصالحياتها وعملها  الجريدة الرسمية، العدد  المتضمن تنظيم المصالح الخارجية 1991

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  

 المتضمن إحداث 1995 أفريل 29 المؤرخ في 128-95المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي 

مهام المديرية الوالئية تنص على المديرية الجهوية للبريد والمواصالت وإعادة ترتيب 

تصنف وظيفة المدير الجهوي للبريد والمواصالت وظيفة عليا في الدولة وتكون مرتبتة :"أنه

 .)1(مماثلة لمرتبة مدير باإلدارة المركزية

فهذا دليل على أهمية منصب المدير الجهوي للبريد والمواصالت مقارنة بالمناصب التابعة 

 .ارة المعنيةلإلدارة المركزية للوز

أما مندوب الحرس البلدي فحاول المشرع جعل مرتبته كمرتبة المدير الوالئي ليبرر لنا أهمية 

المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي مقارنة بالمصالح الخارجية للوزارات 

واإلدارات األخرى وهذا ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم 

 :35-98:لتنفيذيا

يعادل الرتبة المرتبط بوظيفة مندوب الحرس البلدي للوالية مرتبة مدير والئي من حيث "

  .)2(التصنيف

و تصل هذه السلطة إلى قاعدة الهرم اإلداري و التي تمارس بناءا على تفويض السلطة   

مرسوم رئاسي المختصة بذلك، يكون التعين في الوظائف العليا بيد رئيس الجمهورية بموجب 

طبقا ألحكام الدستور، أما رئيس الحكومة يعين في وظائف الدولة دون المساس باختصاص 

 .)3(رئيس الجمهورية عن طريق مرسوم يتخذه في مجلس الحكومة

على السلطة اإلدارية الرئاسية إصدار قرار تعين في قالب شكلي محدد قانونا، خوفا من تعسف 

مال هذه السلطة في عملية سحب قرار هذا التعيين حفاظا على اإلدارة و انحرافها في استع

  .حقوق الفرد
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 المتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصالت وإعادة 29/04/1995 المؤرخ في 128-95 المرسوم التنفيذي -1
 .26ترتيب المديرية الوالئية الجريدة الرسمية العدد 

 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية المديرية العامة للحرس البلدي 24/02/1998مؤرخ  ال35-98المرسوم التنفيذي رقم  -2 
 .04وسيرها الجريدة الرسمية ،العدد 

عملية الرقابة اإلدارية الرئاسية على أعمال اإلدارة العامة، بحث  للحصول على الشهادة الماجستير في :  زهرة طحطات-3
 57 ص 2002القانون، كلية الحقوق، الجزائر 

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  

تكتسي أهمية التعين بما فيها  أداة التعين، أثارها، السلطة المختصة بإصدارها و الدور الذي 

تقوم به السلطات اإلدارية الرئاسية في هذه العملية أهمية خاصة بالنظام القانوني للوظيفة 

بالتعيين يستوجب وجود مناصب شاغرة . ورا حيويا في الجهاز اإلداريالعمومية، تلعب د

إداريا ،و ماليا و كما يتعين طبقا للقواعد و اإلجراءات القانونية، كل تعيين مخالف لهذه القواعد 

  . السالفة الذكر، يختص القضاء اإلداري في الفصل في المنازعات الناشئة عن هذه العالقة

 هذه اإلدارة الخاصة المتفرعة عن اإلدارة المركزية يكون بمرسوم إذن الشخص المعين في

رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية و ذلك بإقتراح  من الوزير المعني باألمر و ذلك بعد أخذ 

و رأي كل من الوزير المكلف بالوظيفة العامة ليرى مدى توفر الشروط السابقة الذكر، و كذلك 

و التي تبحث عن المناصب المالية الشاغرة و هذا للحصول دور السلطة المكلفة بالمالية 

 .الموظف على حقوقه المالية

 و   DIRECTEURو يطلـق على المسؤول عن المصـالـح الخارجية إسم المدير  

التي تتغير تسميته حسب المكان المتواجد فيه، إما مدير والئي إذا كان معين على مستوى 

 معينا على مستوى جهة معينة، و يطلق على هذا المدير تسمية الوالية ،أو مدير جهوي إذا كان

المفتش سواء أكان والئيا أو جهويا و هذا إذا كانت المصلحة التي يديرها تحت تسمية 

  .)1(المفتشية

و بالتالي نرى أن السلطة المركزية تحتفظ بسلطة التعيين كصورة من صور الترابط المتين  

لحها الخارجية، و تكمن فكرة التعيين بصفة خاصة في المناصب بين اإلدارة المركزية و مصا

يخص فيما الوظيفية العليا أو السامية لهذه المصالح، رغم أنها قد تتنازل على سلطة التعين 

  .أعضاء هذه المصالح
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  152 ناصر لباد، المرجع السابق، ص-1

  ة                  مفهوم المصالح الخارجي                 الفصل األول
  
  

ربما السبب يعود من جهة إلى كثرة مهام السلطة المركزية و بالتالي التنازل عن وظيفة التعيين 

و اختيار الموظفين للنظام الداخلي لهذه المصالح الخارجية المتعددة و المتواجد على كامل 

  .اإلقليم الوطني

ن له حسب كفاءتهم،  من جهة أخري يعطي الفرصة للمدير من أجل اختيار الموظفين التابعي

 .حسب توفر الشروط الواردة في القانون األساسي للوظيفة العامةو

و كذلك حسب القوانين الخاصة بالوظائف العليا للدولة سواء العسكرية منها و المدنية بصفة 

خاصة و هذا ما يساعدهم كي يكونوا أصحاب اختيار موثوق بهم و بشرعية القرارات الصادرة 

تالي يتحصل الموظف على كل الحقوق الناتجة عن تعينه، كذلك يتحمل االلتزامات عنهم، و بال

 .)1(عن ذلك الناتجة

إن أسلوب التعين بالنسبة المديرين ال يؤدي إلى اعتبارهم موظفي السلطة السامية مثل الوالي 

ل الذي يعتمد عليهم في أداء مهامه، وصف ميثاق الوالية مجلس التنفيذي حكومة محلية يمث

  )2(ضمنها عامل العمالة السلطة العليا المسؤولة على رؤساء المصالح أعضاء المجلس
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من بين الحقوق و الضمانات المتعلقة بالحياة المهنية للموظف السامي هي نفسها الحقوق والضمانات الخاصة بحماية حياته   -1
 .  وما بعدما121المرجع السابق ، ص :،راجع ، كلثوم بوخروبة المهنية و تنصب على األجر المراتب الحوافز و لترقية 

 . 241- 126المرجع السابق، ص :القانون اإلداري :  خالد خليل الظاهر -      
 .522- 469الوسيط في القانون اإلداري ،المرجع السابق ص: محمد سليمان الطماوي  -  

 .185 ،ص 1990ماجستير ،كلية للحقوق، وهران حث لنيل شهادة ال:دور وسلطات الوالي : علي نيازي  -2

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  

  
  

  الرقابة من قبل السلطة المركزية : 2فرع

 : مفهومها: أوالً 

كلما اتسعت نشاطات الدولة و تنوعت، ازدادت الحاجة إلى الرقابة و هي الوسيلة التي     

،  و لتفادي االنحراف فيما بعد ،و هذا كدليل )1(دارة لتقويم اإلنجازات المحققةتحددها اإل

للكفاءات اإلدارية ،التي تعتبر المقياس و المعيار لقياس درجة تطور و تقدم النظام اإلداري في 

دولة من الدول أو منضمة من منظمات العامة ،أو كذلك في قياس مدى نجاح و تطور 

، لذلك يجب أن تنحصر سلطة إصدار األوامر في نطاق هيئات )2(لخاصةالمنظمات اإلدارية ا

معينة من مصدر واحد يتلقى منه األوامر ،فهذا ال ينفي أن تنحصر كل السلطات في فرد واحد 

لكل مجموعة من المرؤوسين يتلقون منهم األوامر و يصبح هو مسؤوال عن توجيه العمل 

 .)3(ن تحت إمرتهبالنسبة لهؤالء المرؤوسين الذين يعملو

. و بما أن المصالح الخارجية هي عبارة عن تلك، الفروع التابعة لإلدارة المركزية      

والمتواجدة على المستوي المحلي، فلم تمنح لها االستقالل التام في األعضاء المكونين و 

كزية وإنما المسيرين لها، تمارس الرقابة الرئاسية مادامت المصالح الخارجية ليست بهيئة المر

  .هيئة عدم التركيز

  وهنا نتساءل كيف تمارس الرقابة على المصالح الخارجية ؟

مادامت السلطة الرئاسية في علم اإلدارة العامة و القانون اإلداري هي حق و سلطة استعمال  .

قوة األمر و النهي من أعلى طرف الرئيس اإلداري  المباشر، المختص، وواجب الطاعة و 

   .)4(و التبعية من طرف المرؤوسالخضوع 
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اإلدارة العامة في الدول العربية األصول العلمية و تطبيقاتها في الدولة العربية ،دار الفكر العربي : حمدي أمين عبد الهادي -1

 163 ،ص1970،القاهرة، الطبعة الثانية ،
 . 79 العمل العربي، ص أساليب اإلدارة الحديثة ،اإلنتاج و اإلنتاجية، مكتب: عوابدي عمار  -2
  175-174مبادئ  اإلدارة العامة مؤسسة شباب الجامعة لم يذكر رقم الطبعة وال السنة، ص:  إبراهيم عبد العزيز شيحا -3
   .79المرجع السابق ص:  عوابدي عمار - 4

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  

ارية الرئاسية صورة من صور الرقابة اإلدارية الداخلية و مظهر من إذا تعتبر الرقابة اإلد

مظاهر مسؤولية الموظف اإلداري الذي يخضع لسلطة الرئاسية حيث يعـمـل على ضمان و 

   .)1(إنتظام فعاليات األنشطة و العمليات اإلدارية السارية في المنظمة اإلدارية

ف مادية، و هي تلك السلطة التي تتمتع بها إن جل فقهاء القانون اإلداري أعطوها تعار ي

مختلف السلطات اإلدارية العليا في النظام اإلداري للدولة من أجل التحقق من حسن سير األداء 

داخل المنظمة اإلدارية و تقييم كفاءات و فاعلية الموظف المرؤوس و متابعة مختلف تصرفاته 

 لعملية الرقابة، حيث يحوز الرئيس اإلداري الوظيفية، و ذلك وفقا للقواعد و الشروط المقررة

األعلى على عدة سلطات تمارسها على التصرفات القانونية و التي يقوم بها أعوانها، و في 

حالة وجود أي انحراف فيعمل على تصحيحه أو تعديله إذا أمكن ذلك و إلغائه إذا كان مخالف 

  .)2(ة عليه لكافة شروطه تحت الموافقفذا كان مستواأما ، للقانون
  

 :أركان الرقابة الرئاسية: ثانيا 

 : فهي بحاجة إلى ركنين أساسين)3(التسلسلية"ومادامت الرقابة الرئاسية يطلق عليها 

  السلطة العليا -

  التبعية التدرجية -                
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 397 ص 1984،سنة :  ،منشورات مبدأ تدرج السلطة الرئاسية ،الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب:  عوابدي عمار -1
  20– 19التنظيم اإلداري ،بيروت ،دار الثقافة ،ص : زهدي لكن  -2
  .11 - 115 ،ص 1977مبادئ القانون اإلداري، دار الفكر العربي ،الكتاب األول :  محمد سليمان الطماوي -3

  

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  : العليا السلطة-أ

حسب الدكتور الطماوي، إن اإلدارة المركزية هي الركيزة األساسية في التنظيم اإلداري للدولة 

فهي تساهم في تقوية الحكومة المركزية عن طريق اإلشراف على مختلف المرافق العامة و 

 .األجهزة التابعة لها و مراقبة أدائها لوظائفها بصورة سليمة نتيجة السلطة الرئاسية

رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة و : إن هيئات اإلدارة المركزية تشمل مجموعة من اإلدارات

باقي اإلدارات، أي نجد كل من رئيس الحكومة وكذا الوزراء، فالوزير يعتبر الرئيس اإلداري 

األعلى لوزارته، وكـل اإلدارات و المصالح و األقاليم، و الفـروع التـابـعة لها و تتمثل 

ه في إعداد السياسة العامة المتعلقة بوزارته في إطار وحدة عمل الحكومة، كما تتمتع مهمت

بسلطة التـوجـيـه و الرقابة في حدود القطاع المكلف به لضمان احترام القـانـون و 

   :التطبيق السليم له و هذا ما جاءت به المادة الثانية التي تنص

ير األعمال و القرارات السياسية و االقتـصادية و تتمثل وظيفة اإلدارة المركزية في تحض"  

اإلدارية و التقنية التي لها صلة بصالحيات اإلدارة و التوجـيه و التنسيق، و التخطيط، 

والرقابة يخضع لها الوزير في مجال القطاع المكلف به كما تتمثل هذه الوظيفة في إعداد 

 .)1"(ذلك

لمركزي للوزارات تابع هو األخر إليها، فحتما الوزير و ما دام الفرع الوزاري خارج الهيكل ا 

يمارس سلطته العليا على المدير المشرف على ذلك الفرع، من الناحية القانونية وحتى 

التطبيقية، فإن هذا األمر ال يطرح أي إشكال و هذا حسب الدكتور عمار بوضياف ألن الوزير 

ي و كذلك في متمثلة في كـل مـن الـوالبسلطته المركزية يراقب الهيئات غير المركزية ال

  .األجهزة المساعدة له
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 الذي يحدد  هياكل اإلدارة المركزية و أجهزتها في  23/06/1990المؤرخ في  :618-90المرسوم التنفيذي رقم  -1
   .1990 النسخة 26الوزارة ،الجريدة الرسمية ،العدد 

  لح الخارجية                  مفهوم المصا                 الفصل األول
  
  

 مادام هذا المدير هو الذي يـشـرف عليها، و )1( فمديرية التربية تخضع لرقابة وزير التربية

يوجهها باعتبارها امتداد له في إطار القطاع التابع له بما أن السلطة التسلسلية هي السلطة 

مصالحه سواء    فالوزير يمارس سلطة على مجموع موظفي)2(يمارسها رئيس على التابعين له

كان داخليا أي ضمن الهياكل المركزية الداخلية أو خارجيا أي على مستوى الهياكل الخارجية 

 .عبر المركز أو مستوى المحلي للدولة
  

  )3( التبعية التدرجية-ب

تتمثل التبعية التدرجية في العالقة اإلدارية الموجودة بين السلطات اإلدارية التي تحتل درجات  

لهرم اإلداري و السلطات اإلدارية التي تحتل درجة أدنى منها إذ تفرض الرقابة عليا في  ا

 .)4(اإلدارية  الرئاسية وجود تبعية الهيئات، التي تخضع لرقابة الهيئات التي تمارسها

في بفضل التبعية التدرجية يتم تحديد كل التصرفات و السلطات التابعة لإلدارة المركزية  

ة الطبقات، حتى تصل إلى الوزير، فالتسلسل اإلداري ير كافغيبعة لها مواجهة الهيئات التا

يعتبر كوسيلة أو طريقة تنظيمية تسمح بالمحافظة على تماسك الرابطة الموجودة بين الرئيس و 

  .المرؤوس و تحدد بالتالي لكل من السلطة و كذا المسؤولية مادام كليهما عنصران متالزمان

  
  
  

  
  
  
 
 .141مبادئ التنظيم اإلداري و تطبيقاته في اإلدارة المحلية في الجزائر، المرجع السابق ،ص:الحميد   بن عيشة عبد -1
  . 304القانون اإلداري ،الجزء الثاني ،المرجع السابق ،ص :جورج فودال  -   -2
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نون اإلداري، دراسة يري أن التبعية  من لوازم النظام المركزي  نجيب محمد كبير، القا:  حسب األستاذ نجيب محمد يكير -3
  77خاصة مرجع سابق ،ص 

 .399- 989عوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ،المرجع السابق ،ص  -4 
-Maurice Hauriou , précis de droit Administratif public  Op cit  P103 

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  

 

  : وسائل الرقابة الرئاسية : ثالثاً

إن وسائل الرقابة نقصد بها تلك الصالحيات و السلطات التي يتمتع بها الرئيس اإلداري 

  :لممارسته وظيفة الرقابة التي تنصب على جانبين أساسين

 . األشخاص المرؤوسين-

 أعمال المرؤوسين  -

 :  الرقابة على األشخاص المرؤوسين-أ

ترقية و النقل إلى عهد غير بعيد كان الرئيس اإلداري مطلق الحرية في إن مجال التعين و ال

تعين غالبية العاملين التابعين لوزارته، و لكن بإنشاء األجهزة المتخصصة و صدور قوانين 

سلطة ،بحيث لم تعد مطلقة كما كانت في السابق صار التعين في ال  تلكالموظفين حد من

 عامة على إمتحان ،مسابقة لشغل هذه الوظائف الشاغرة اعتمادا الوظائف الحالية مستندا كقاعدة

 .)1(على مبادئ عامة في مجاالت التعين الرواتب الترقية

 يتمثل فيما يصدر الرئيس إلى مرؤوسه من أوامر و تعليمات ومع على )2(إنه عنصر التوجيه 

  .ة المرؤوس لرئيسهالمرؤوس إال  القيام بها وطاعتها ،و لقد تناول الفقه فكرة مدى طاع

ذهب القول بأن رجل اإلدارة ملزم باحترام القانون ومراعاة أحكامه فإذا أمر  : أي األولالر

 .بإتيان عمل غير مشروع كان عليه تنفيذ األمر المذكور

يرى أن شريعة الموظف هي أن يقوم بعمله، و أنه لو ترك له مناقشة شرعيته  : الرأي الثاني

 .ه ألجل سير المرافق العامةألن األمر صادر إلي

يتوسط الرئيس السابقين يمعن أنه يجب االعتداد بتنوع العمل الذي يشغله  : الرأي الثالث

  .الموظف و مدى مشروعيته الجانب يطلب إليه أداءه
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 1 - Marcel Waline, précis de droit  Administratif, édition Mont Cherstien, Paris, 1970 P26-115. 
 فهذه التوجهات تعد من أوامر التنظيم اإلداري الداخلي المخاطب بها موظفي المرفق المعني حفظ دون جهود المتعاملين مع -2

اإلدارة وليست من قبل القرارات اإلدارية من ثم ال يصلح مجال لطعن باإللغاء أمام القضاء اإلداري الدكتور محمد فؤاد عبد 
  .33-32 ،ص2000درية ،دار الفكر العربي طبعة  القانون اإلداري ،اإلسكن:الباسط 

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  

إذن، فالمدير يتلقى التوجيهات و األوامر من الوزير الذي يتبع القطاع المسؤول عنه، فالقرارات 

ددت ذلك خاصة على الوزارية أثبتت لنا ذلك و حتى النصوص القانونية و التنظيمية ح

األشخاص المرؤوسين في مجال تعينهم، نقلهم ترقيتهم، تأديبهم و هذا إما في إطار القانون العام 

للوظيفة العامة أو في إطار قوانين خاصة بهم مثل القانون األساسي لعمال الجمارك و هذا 

 .اوز فيهاراجع لطبيعة القطاع، فإن المشرع حاول ضبط هذه األمور لكي ال يحدث أي تج

 :  الرقابة على أعمال الموظفين-ب

مؤدي هذه الرقابة أن يكون للرئيس اإلداري حق رقابة أعمالهم عن طريق إقرارها أو إلغائها  

أو الحلول محلهم في أدائها، و يكون إقرار العمل من جانب الرئيس اإلداري صراحة أو 

سه إذا ترتب عليه حق التغير ففي هذه كما أن للرئيس اإلداري الحق إلغاء أعمال مرؤو, ضمنيا

الحالة ال يجوز لرئيس إبطاله أو تعديله أو إلغائه لهذا العمل، إال في حدود المواضيع المقرر 

 .قانونا

إن الرقابة على أجهزة عدم التركيز وبالخصوص على اإلدارة المساعدة للوالي وبما فيها 

 على المستوى القانوني أو التطبيقي ألن المصالح الخارجية فإنها ال تطرح أي إشكال سواء

قانون الوالية وقانون الوظيفة العمومية قد زود اإلدارة المستخدمة بجملة من هذه الوسائل 

ستستعمل بغرض إخضاع الموظف لرقابتها وإشرافها خاصة أن المعنيين تربطه  القانونية

المتثال لتعليماتها وتطبيق بالجهة القائمة بالتعيين عالقة تبعية وخضوع ويلزم قانونا با

 .)1(أوامرها

حيث أنه على مستوى الوالية توضع إدارة تحت السلطة السلمية للوالي فيما يمارس عليها 

  .رقابته وسلطته ويوجهها ويشرف عليها
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  124 ص1999عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، دار الريحانة، الجزائر،  -1

             مفهوم المصالح الخارجية                        الفصل األول
  
  

ومن جهة أخرى فإن هذه المصالح تخضع لرقابة السلطة المركزية التي تمارس الرقابة 

التسلسلية، فالوالي كمسؤول تحكمه أداة التعيين ويخضع لسلطة وزير الداخلية ويتلقى التعليمات 

سلطة المركزية لوزرائهم من كل الوزراء وذلك أعضاء الجهاز التنفيذي فهم يخضعون لل

 )1(وتمارس الرقابة عليهم من قبلهم، فمديرية التربية تخضع لرقابة وزير التربية

ومن المميزات األساسية للرقابة الرئاسية فهي آلية شاملة سابقة والحقة، ترشيدية، وتوجيهية، 

  )2(وال تحتاج إلى نص ينظمها وال يمكن استبعادها إال بنص

  

  :عالقة المصالح الخارجية بالوالي: المطلب الثاني 

 فهو، مندوب )3(يعتبر الوالي القائد اإلداري للوالية وحلقة االتصال بينها وبين السلطة المركزية

، يترأس )4(الحكومة والممثل المباشر والوحيد لكل الوزراء ويتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي

فيذي الوالئي، أحد أعضائها والمتكون أساسا من الهيئة التنفيذية للوالية والتي تشكل المجلس التن

 وما يالحظ أن الوالية )5(مديري المصالح الخارجية لمختلف القطاعات النشاط في الوالية

باعتبارها هيئة ال مركزية أحدثت عليها عدة تعديالت تبعا لظروف الحاصلة في الجزائر خاصة 

و أول قانون للوالية الجزائرية بعد   ه)7(38-69، أين عدل أمر )6(89بعد صدور الدستور 

   )8(09-90االستقالل وذلك بموجب قانون 

  

  

 عبد الحميد بن عيشة، المبادئ العامة للتنظيم اإلداري تطبيقاتها في اإلدارة المحلية في الجزائر ، بحث لنيل شهادة -1
 141الماجستير، ص 

 .26، ص1977شركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، اإلدارة المركزية في الجمهورية الجزائرية، ال: علي زغدود -2
 بن عيشة عبد الحميد، المبادئ العامة للتنظيم اإلداري وتطبيقاتها في اإلدارة المحلية في الجزائر، بحث لنيل شهادة -3

 109، ص2002الماجستير،كلية الحقوق، الجزائر 
 .76، الجريدة الرسمية، العدد 96 من دستور 78المادة  -4
 49، ص2002 محمد الصالح زراولية، التنظيم اإلقليمي في الجزائر، بحث لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، الجزائر -5
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 ،09، الجريدة الرسمية رقم1989 فيفري 23دستور  -6
 82علي زغدود، مرجع سابق، ص     

 .44، الجريدة الرسمية، العدد23/05/1969 المؤرخ في 38-69 أمر -7
  15 الخاص بالوالية، الجريدة الرسمية، العدد 09-90  قانون-8

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  

  لذلك سوف نحاول دراسة هذه المصالح ومكانتها ودور الوالي ضمنها في ظل هاتين المرحلتين 

 .38- 69التنسيق ودور الوالي في ظل أمر  : 1الفرع 

 09-90تنسيق ودور الوالي في ظل قانون ال : 2الفرع 

  
  :38-69التنسيق ودور الوالي في ظل أمر  : 1الفرع 

  
 :مفهوم التنسيق: أوال 

 تحقيق العمل الجماعي، و تحقيق وحدة العمل ًَ"يعرف األستاذان موني و رايلي التنسيق على أنه 

ي تحقيق أهداف اإلدارة لذلك فهو يمارس دورا هاما ف. )1"(في اتجاه هدف معين و متفق عليه

العامة، و القائد اإلداري هو الذي يقوم بعملية التنسيق في حدود وحدته ،فيوزع االختصاصات 

 .بين مرؤوسيه و يعمل على تنسيق الجهود بين جميع أهداف المنظمة بشكل تام

هداف و الهدف األساسي من التنسيق هو تماسك كافة خيوط التنظيمات اإلدارية ألجل تحقيق األ 

المرسومة بأعلى درجة من الكفاية و بأقل تكـلفة ممكنة، و كذلك بفضل التنسيق يمنع التعارض 

في االختصاصات و كذلك االزدواج في األنشطة اإلدارية و بالتالي تفادي المنافسة بين المنظمات 

  .تحديد الحصول عليها

وع األقسام التابعة المنظمة الواحدة التنسيق فهو نوعين إما أن يكون داخليا حيث أنه يتم بين الفر

أما التنسيق الخارجي هذا الذي يهدف إلى إيجاد نوع من التوافق و اإلنسجام بين أوجه نشاط 

 .المنظمة الواحدة

و هناك تنسيق رأسي يربط أعلى سلطة في المنظمة الواحدة و أسفل سلطة التنظيم أما األفقي 

  .لمنظمة الواحدةالذي يتم بين المستويات المماثلة في ا
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دار العلمية للنشر والتوزيع دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان : أصول ومبادئ اإلدارة العامة: عبد العزيز بن حبتور -1

  159 إلى 157األردن، ص

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
 

لجهود في المنظمة وكذلك استمرارية العمل وللوصول إلى تنسيق فعال يجب توحيد جميع ا

واالتصال بين أفرادها في ظل العالقات الخارجية للمنظمة كما أن إطار التنسيق يمكن أساسا في 

 .)1(التقارير والسجالت

 يثار بصدده العديد من المشكالت سواء أكان األمر في ق الخاص بالمصالح الخارجيةإن التنسي

رب العربي كتونس والمغرب، رغم أن األمر غير معقد في الجزائر الجزائر أو باقي دول المغ

خاصة وأن الوالي وما يتمتع به من سلطات و كذا تأسيس المجلس التنفيذي الذي يضم روؤساء 

 .)2(الخدمات الخارجية   على عكس الدول األخرى األكثر تعقيدا

 :التنسيق على مستوى مصالح الخارجية: ثانيا 

 مستوى المصالح الخارجية المتواجدة على مستوى الوالية، نرى أن القانون إن التنسيق على 

القديم لم يتناول هذه الفكرة بصفة مفصلة و إنما نلمس ذلك من خالل النصوص القانونية المنظمة 

  .لهذه األخيرة و كذا قانون الوالية بصفة عامة

 وثيقة بالمصالح الخارجية رابط له عالقةإن الوالية باعتبارها هيئة إقليمية ال مركزية، فإن هذا الت

  .على مستوى الواليات مادامت هذه األخيرة هي المجال الخصب لتواجدها

في تونس و هو الحال ما ك عن هذه الوالية و كذلك المحافظ وإن الوالي في الجزائر هو المسؤول

 فيقع على عاتقه المغرب يعد ممثال للحكومة، ووضع سياسة الحكومة موضع التنفيذ و بالتالي

مهمة التنسيق بالنسبة لهذه المصالح الخارجية في حدود دائرته حيث أن في تونس المحافظ يقوم 

 .بالتنسيق و التوجيه و اإلشراف العام على عمال موظفي الدولة

" فقد كرسه الدستور "و في المغرب فإن مهمة المحافظ تنسيق الخدمات الفرعية للدوائر الوزارية 

  .)3(محافظ تنسيق عمل اإلدارات ويعمل على تطبيق القانونيتولى ال
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 163نفس المرجع، ص: أصول ومبادئ اإلدارة العامة:  عبد العزيز بن حبتور-1
  .113ميسوم سبيح المرجع السابق، ص  -2
 .113 ميسوم سبيح المرجع السابق، ص- 3 

  ة                  مفهوم المصالح الخارجي                 الفصل األول
  
  

 أي أثناء الفترة االستعمارية فإننا نالحظ انعدام تام لفكرة التنسيق نظرا 1962فقبل سنة 

الستمرارية عمل السلطات المركزية على المستوى المحلي، وهذا ما يدل على تركيز السلطات 

 .)1(المركزية على المستوى المركزي ال غير

يريات ومفتشيات أي مصالح تمثل اإلدارة  مد7 كانت لدينا في الجزائر سبع 1967وفي سنة 

المركزية على المستوى المحلي، حيث أن بعض الوزارات لها ما يمثلها ولكن البعض ال توجد له 

م بعد إصدار 1969أي مديرية أو مفتشية تمثلها على المستوى المحلي، وتطور األمر جليا عام 

  .الح الخارجية لمختلف الوزاراتقانون الوالية فإن اإلشكال قد حل نوعا ما تنسيق المص

الواسعة التي أعطيت للوالي تهدف بشكل أساسي إلى تمكينه من تأمين وتنسيق  فقد كانت السلطات

وثيق ألنشطة المصالح الخارجية في حين  المهمة أصبحت في غاية الصعوبة في تونس 

الح يجب أن تتم والمغرب، بسبب تنظيم وعمل هذه المصالح حيث أن النشاطات الوالئية للمص

الخارجية وذلك أن تسيير هؤالء، يقتربون بشكل كبير من  بين كل من الوالي ورؤساء المصالح

الوالي فهو يشركهم في كل أنشطة الوالية وذلك في إطار مجلس تنفيذي أنشأ لكي يؤمن تنفيذ 

يري الوالية قرارات الحكومة في الوالية، ويتألف هذا األخير الخاضع لسلطة الوالي من جميع مد

 .ورؤساء المصالح الخارجية

 :دور الوالي في المصالح الخارجية: ثالثا 

نظم قانون الوالية عمل المصالح الخارجية في إطار المجلس التنفيذي للمنفذ لقرارات الحكومة 

وذلك في اتخاذ القرارات بصفة جماعية إال فيما يخص العمل التربوي والتنظيم في مجال التعليم 

ينشط الوالي وينسق ويراقب عمل مصالح الدولة " الضرائب، ودفع النفقات العمومية وجمع 
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 من قانون الوالية لعام 137وذلك طبقا لنص المادة . المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الوالية

1969: 

 
 
1- MESSAOUD MENTRI, L'Administration en question, OPU, Alger P8 et suivre. 

                   مفهوم المصالح الخارجية                  ولالفصل األ
  
 

يتولى تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الوالئي، مجلس تنفيذي والئي يوضع تحت  " 

  ."سلطة الوالي

يتكون المجلس التنفيذي الوالئي من مديري مصالح الدولة المكلفين بمختلف القطاعات النشاط في 

 :صالحيات المجلس التنفيذي الوالئي إلى المجاالت التاليةالوالية، ال يمتد 

  العمل التربوي والتنظيم في ميدان التربية - 1

  أساس الضرائب  وتحصيلها ودفع المصاريف العمومية- 2

  .)1(يزود المجلس التنفيذي للوالية بأمانة عامة ومصالح مشتركة

 .)2(العامة لنشاطها

ين على األقل في الشهر الواحد، وهذا األمر إلزامي وفي إن مجلس الوالية التنفيذي يجتمع مرت

حالة عدم انعقاد المجلس، يقوم الوالي بعقد جلسة عمل مع بعض أعضاء المجلس مرة كل أسبوع 

 وذلك إما بدراسة الشؤون العاجلة التي ال يحتمل انتظار اجتماع المجلس المقبل، وكذلك لدراسة

التي ال توجد ضرورة لعرضها على المجلس التنفيذي الشؤون الخاصة بأحد قطاعات األنشطة 

كما يمكن القيام أثناء تلك جلسة بتحضير مداوالت جلسة المجلس التنفيذي القادمة، ويحق للوالي 

وألعضاء المجلس أن يدرجوا على جدول أعمال جلسة المجلس التنفيذي كل المسائل التي 

  حياتهيرغبون في عرضها عليه بشرط أن تدخل في حدود صال

نرى أن المجلس يمكن الوالي من تنسيق المصالح الخارجية، يجب على الوالي وبقية أعضائه 

بدراسة كل المسائل المطلوب دراستها خاصة تلك التي قد تحدث تشابك أو نزاع حول 



 53

الصالحيات مما يؤدي إلى إيجاد الحلول المدروسة في جو من التعاون ولكي يمكن الوالي من 

  .)3(ات التحكيمية إن لزم األمرإصدار القرار

 
 .38-69، من األمر 137المادة  -1
  .38- 69، من األمر 140 المادة  -2
  .116المرجع السابق، ص : ميسوم سيح  -3

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
 

ات المجلس الشعبي ما دامت اختصاصات  المجلس التنفيذي الوالئي، تتمثل في ضمان تنفيذ قرار

الوالئي، وهي القرارات التي تلعب دورا كبيرا في دراستها وإعدادها ومراقبة تنفيذها تحت سلطة 

الوالي الذي يملك سلطات واسعة تمتد إلى تقرير مدى مالئمة قرارات وأراء المجلس مع 

 .)1(القرارات المتخذة على المستوى الوطني

الوالي هي إخبار أعضاء المجلس التنفيذي بانتظام توجيهات ومن مظاهر التنسيق التي يقوم بها 

 .الحكومة ليوضح لهم البرامج المسطرة من  قبلها إلنجاز المهام المنوطة بهم هذا من جهة

ومن جهة أخرى يقع عبء على أعضاء المجلس يتمثل في إعالم الوالي في الشؤون التي 

  .)2(ينتمي إليها هذا المجلسيختصون فيها والتي هي من اهتمام الوالية التي 
  

  :09-90التنسيق ودور الوالي في ظل قانون  :  2الفرع 

إن الفصل وعدم االنسجام بين المصالح الخارجية جاء بسلسلة من التغييرات عند تطبيق قرارات 

السلطة المركزية في المخطط المحلي وذلك باستقالل رؤساء المصالح في إطار التبعية الرئاسية 

تدخل السلطات المركزية، فالتدخل المباشر للسلطة المركزية أدى إلى اعتقاد سائد آنذاك وذلك ب

،   وهي الوضعية )3(بأن المديرية عليها أن تطلب رخصة من اإلدارة المركزية في كل القضايا

 .التي أدت للتفكير في اإلصالح

ة حول عدم تركيز وللبحث عن وحدة نشاط الدولة على المستوى الوالئي، يركز بصفة عام

سلطات التسيير وكذلك وضع بصفة مماثلة النسجام العملية اإلدارية على مستوى الوالية، أمرا ال 

  .يستغني عنه وعلى تركيز مجمل المسؤولية
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 .81 ، دار الهدى، ص 1993: النظام السياسي الجزائري ، الطبعة الثانية :  سعيد بو الشعير- 1  

  .المجالراجع بإسهاب في هذا   - 2
  

AHMED Mahiou et Marie AMADIO, La Réforme de la wilaya, revue Algérienne n°04 1969 
P1120 et suivre 

، 1986 مسعود شيهوب، أسس اإلدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والوالية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،-3 
 61ص

          مفهوم المصالح الخارجية                           الفصل األول
  

وبما أنه سبق الذكر أن فكرة التنسيق تكمن في تواجد المجلس التنفيذي الوالئي ولهذا الوالي الذي 

  .)1(96 من دستور 78طبقا لنص المادة 

والذي يعين بموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء ابتداء على تقرير وزير الداخلية 

ممثال للدولة ومندوبا للحكومة على مستوى إقليم الوالية هما ولذا يعهد إليه تنفيذ ويعتبر الوالي 

مختلف تعليمات الوزراء على مستوى إقليمه كما يتولى التنسيق بين المصالح داخل تراب 

  .)2(الوالية

 8 ولكنه طبقا لنص المادة 09/04/1990 بتاريخ 1990نرى أن للوالية قانون آخر صدر في 

 .)3(هيئات الوالية همامنه ذكر 

  الوالي -

  والئي المجلس الشعبي ال -

 .ولم يتطرق إلى المجلس التنفيذي الوالئي، وتوالت المراسيم بعد ذلك حيث أن

ومن النصوص التنظيمية التي صدرت بعد قانون الوالئية لم يتطرق إطالقا إلى المجلس التنفيذي 

 .للوالية

  ضمن قواعد تنظيم وتسيير أجهزة اإلدارة العامة وكذا  المت285-90رقم : المرسوم التنفيذي

  

 المتضمن كيفيات ممارسة الوالي لصالحيات التنسيق والرقابة 485- 91رقم : المرسوم التنفيذي

للمصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الوالية وبعد أربعة سنوات صدر المرسوم التنفيذي 

 العامة للوالية وبموجبه أعيد للوجود المجلس التنفيذي الذي يحددها هيئات اإلدارة 215-94رقم 
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مع احتفاظ هذا األخير بنفس التنظيم وبنفس " مجلس الوالية"الوالئي ولكن تحت تسمية 

  .الصالحيات التي كان يمارسها سابقا المجلس التنفيذي للوالية

  

  96 دستور -1
 123عمار بوضياف، القانون اإلداري، المرجع السابق ، ص-2
 .انون الواليةق -2
  

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  

يؤسس في الوالية مجلس والية بجمع تحت سلطة : وقد نصت المادة الثالثة منه على ما يلي 

الوالي، مسؤولوا المصالح الخارجية للدولة والمكلفين بمختلف قطاعات النشاط في مستوى الوالية 

  .)1(انت تسميتهاكيفما ك

حيث أن كل الوزارات ماعدا وزارة الخارجية ممثلة على المستوى المحلي بمصالح تجمع كما 

 في المجلس، فهنا كما هو معلوم فإن مشكلة التنسيق دائما تثار في هذا المجال، 3ذكرت المادة 

 .)2(يةلكن تجد حلها في إطار السلطات التي يخولها القانون للوالي وتأسيس مجلس الوال

يعتبر مديروا مصالح :"  ما يلي215- 94 من المرسوم التنفيذي رقم 19/1وعليه تنص المادة 

الدولة والمسؤولين عنها المكلفون بمختلف قطاعات النشاط في الوالية، كيفما كانت تسميتها، 

  .)3("أعضاء في مجلس الوالية

كون مجلس الوالية إطارا  تشاوريا  ي: "من نفس المرسوم التنفيذي ما يلي: 20/1وتضيف المادة 

 .)4("لمصالح الدولة على الصعيد المحلي وإطارا تنسيقيا لألنشطة القطاعية

ونجد أن المجلس يقوم بوظائفه بوجود عالقات له إما مع الوالي من جهة وكذا الكتابة العامة 

سلطة الوالي ويتولى التي يوجد على رأسها أمينا عاما يعمل تحت " 4"للوالية طبقا لنص المادة 

ومتابعة وتنسيق وتنشيط العمل على مستوى الوالية ومتابعة لمختلف سهر على العمل اإلداري ال

و متابعة تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي الوالئي التي يتخذها مجلس الوالية و تنظيم , األجهزة

 األمور اإلدارية على اإلجتماعات إلى جانب توليه رئاسة لجنة المناقصات، وهو بذلك يقوم بكل

مستوى الوالية و له دور فعال و مهم يبدأ من التحضير للمداوالت إلى غاية تنفيذها، وكذا 
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ممارسة السلطة الرئاسية  تحت سلطة الوالي على الموظفين و نظرا لهذا المركز القانوني فهو 

  )5(على ذلك من المرسوم السالف ذكره 5يعين بموجب مرسوم تنفيذي و لقد حددت المادة 

  

 المتعلق بهياكل وهيئات اإلدارة العامة في الوالية، جريدة رسمية عدد 23/07/1994 المؤرخ في 215- 94مرسوم تنفيذي  -1
48.  

 152 ص 1999القانون اإلداري ، التنظيم اإلداري، منشورات، حلب :   ناصر لباد-2
  ، نفس المرسوم23/07/1994 المؤرخ في 215-94  مرسوم تنفيذي -3
  ، نفس المرسوم23/07/1994 المؤرخ في 215- 94رسوم تنفيذي م -3
 ، نفس المرسوم23/07/1994 المؤرخ في 215- 94مرسوم تنفيذي  -4

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  .يتابع عمل جميع مصالح الدولة الموجودة في الوالية -

  .ينسق أعمال المديرين في الوالية -

يجتمع كلما دعت الحاجة بعضو واحد أو بعدة أعضاء من مجلس الوالية المعينين لدراسة  -

  .المسائل الخاصة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج مجلس الوالية و يعلم الوالي بسير األشغال

  .و و القرارات التي يتخذها مجلس الوالية. ش. م. يتابع تنفيذ مداوالت -

ع أعضاء مجلس الوالية المعينين إجتماعات هذا المجلس و يعدها و يتولى ينظم بالتنسيق م -

 .كتابيها

إذن مجلس، الوالية يتخذ جميع التدابير الالزمة التي من شأنها أن تحافظ على سلطة الدولة 

ومصداقيتها و على احترام القوانين و التنظيمات المعمول بها، يسهر على تنفيذ برنامج الحكومة و 

 .تها، و يبدي رأيه في جميع المشاريع التي تقع في تراب الوالية التي يتواجد بهاتعليما

إن مجلس الوالية يجتمع في دورة عادية مرة واحدة في األسبوع برئاسة الوالي، إذا وقع له مانع 

يخلفه الكاتب العام، و باستدعاء من الوالي قد يجتمع المجلس في دورة غير عادية كلما اقتضت 

  .)1(ف ذلكالظرو

 هنا يجب أن نذكر بدور الوالي باعتباره المنسق لعمل مصالح الدولة الموجودة في الوالية   

، حيث يلعب دور الوساطة بين الوزير 215-94 من المرسوم التنفيذي 21طبقا لنص المادة 
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المعني بقطاع معين و بين ممثله على مستوى الوالية أي المدير حيث أنه يرسل إليه تقرير 

 .)2( شهري عن الوضعية العامة للقطاع التابع لسلطة الوزير هذا من جهة

  و من جهة أخرى، يقوم الوالي بإعالم أعضاء المجلس بالتعليمات العامة الصادرة عن الحكومة 

  .)3(التي لها عالقة بنشاطهم التي عليهم القيام بها

  
  48 ح ر23/07/1994  المؤرخ في 215- 94 مرسوم تنفيذي رقم -1
  ، نفس المرسوم215- 94 مرسوم تنفيذي رقم -2

، نفس المرسوم التنفيذي215-94 المرسوم التنفيذي رقم -3  
  

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  

و إن المفتشية العامة الموضوع على رأسها مفتش عام يعين بمرسوم تنفيذي يساعده مفتشان أو 

م الوالي، و لكن حالياً يتم التعيين بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة الثانية من ثالثة يعينه

، فهي تتولى مهمة عامة و دائمة لتقويم نشاط األجهزة و المؤسسات غير 215- 94المرسوم 

المتمركزة و الالمركزية الموضوعة تحت وصاية وزير الداخلية و بالتالي تقوم على مراقبة عمل 

 .)1( تسهر على االحترام الدائم للتشريع و التنظيم المعمول بهمختلف الهياكل و

تعد فعال مشكلة حقيقية و يجب التفكير فيها بصفة التنسيق للمصالح الخارجية إذن فكرة    

جدية، لذلك فإن القوانين و النصوص التنظيمية المطبقة لها تتناول هذه الفكرة، ولكن يمكن 

 النصوص القانونية ل على النصوص، والمالحظ من خالاستنتاج ذلك إذا ما ركزنا جيدا

الصادرة بعد قانون الوالية مباشرة هو اختفاء المجلس التنفيذي الوالئي و استبدال بالمجلس 

 اابق، بل النصوص أصبحت تقتصر عليهالوالئي و الذي لم يعد تنظيمه كما كان في الس

ليمي، و لهذا تحديد عدد المكاتب أو المصالح الخارجية من تحديد تواجدها أو إطارها اإلق

المصالح أي تنظيمها الداخلي، على عكس النصوص السابقة فكانت تولي األمر أهمية كبرى و 

  .دائما شارك الوالي فيها
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الوالي هو ممثل الدولة : "09-90 من قانون الوالية الجديد 92حيث أنه طبقا لنص المادة 

خذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي يتلقاها ومندوب الحكومة في مستوى الوالية ويت

  .)2("من كل وزير من الوزراء

 :93 من نفس القانون المادة 93إال أن هذه المهمة تصطدم بفكرة المادة 

ينشط الوالي وينسق ويراقب عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف قطاعات نشاط في الوالية "

  .باستثناء

  

  

 الذي  يحدد تنظيم المفتشية العامة للوالية، الجريدة 23/07/1994 المؤرخ في 215-94يذي رقم   المرسوم التنف-1
  48الرسمية العدد 

  .09  -  90من قانون الوالية : 92المادة  -2

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
 
 . العمل التربوي والتنظيم في ميدان التربية والتكوين-أ

 . وعاء الضرائب وتحصيلها-ب

 . الرقابة المالية للنفقات العمومية وتصفيتها-ج

 . إدارة الجمارك-د

 . مفتشية العمل-هـ

 . مفتشية الوظيف العمومي-و

  )1(" المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعتها وخصوصيتها إقليم الوالية- ز

ماعدا . ق ويراقب عمل المصالح الخارجيةإذن نرى أن الوالي بصفته ممثل للدولة فهو ينس

 الذي حاول المشرع في البداية تحديدها لكن في أخر فقرة 93النشاطات الواردة في نص المادة 

له أعطى لها الطابع العام بعبارة التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعتها وخصوصيتها إقليم 

قطاعات مادامت موجودة داخل اإلقليم الذي الوالية ولكن هذا ال ينفي من دور الوالي في هذا ال

  .يشرف عليه
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فالوالي عندما يمارس اختصاصه بصفته ممثل للدولة يجعله في الواقع سلطة حقيقية لعدم 

، إذن ومهما يكن فالوالي هو الحائز الحقيقي للسلطة التقريرية )2(التركيز أكثر منه سلطة محلية

رارات الضرورية لتنفيذ قرارات الحكومة ومداوالت في المجلس والمستأثر بصالحية اتخاذ الق

 )3(المجلس الشعبي الوالئي

ولكن بالنسبة للمصالح الخارجية فإن بعضها تكون تابعة للوالي أما األخرى فإن دوره يقتصر 

 نظرا لطبيعة مهامها التي 93على التنسيق ال غير وهي المجاالت المستثناة من موجب المادة 

  .)4(دارة والمصالح المركزية للوزاراتتبقى مرتبطة باإل

  

  09 - 90من قانون الوالية  : 93مادة   ال-1
 إلى يومنا، دراسة نظرية تحليلية، رسالة ماجستير، كلية 1967 خيرة مقطف، تطبيق نظام الالمركزية في الجزائر من -2

 151، ص2004الحقوق، الجزائر 
   .132 خيرة مقطف، نفس المرجع، ص-3
  .161غير علي، القانون اإلداري، المرجع السابق، ص حمد الص-4

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  

  

 االختصاص اإلقليمي والمادي للمصالح الخارجية: المطلب الثالث

ظل لطة التنفيذية والتي في تتألف اإلدارة المركزية للدولة من مجموع السلطات التي تشكل الس 

، أسندت هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية بمساعدة رئيس الحكومة 96-89ي دستور

  .)1(والوزراء

إذن الوزارة تعتبر كهيئة من السلطة التنفيذية للبالد فيتزايد استمرار عددها وفقا لمتطلعات 

مسطر ، ولكل وزارة قطاع تهتم به وفقا للبرنامج ال)2( وزارة 36الدولة، فحاليا نجد أكثر من 

مالية مما يؤهلها بالقيام بمهامها ويعين على رأسها , فلها وسائل بشرية قانونيةمن قبل الحكومة 

 .وزير يعين بموجب مرسوم رئاسي

للوزارة إدارة مركزية تتألف على الخصوص من ديوان الوزير و األمانة العامة، المديريات 

، فهذا نجده على )3(ى األجهزة االستشاريةالعامة وأجهزة التفتيش والرقابة والتنظيم، إضافة إل

المستوى الداخلي لهيكل الوزارة أما خارجها فنجد المصالح الخارجية التي تلحق بها لمساعدتها 
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على تحقيق البرنامج المسطر لها وقد تكون تابعة لهل بصفة مباشرة وبصفة غير مباشرة، وهذا 

 .ما سوف نراه من خالل فروع

  .إلقليمي للمصالح الخارجية التابعة للوزارات بصفة مباشرةاالختصاص ا : 1الفرع 

  .االختصاص اإلقليمي للصالح الخارجية التابعة للوزارات بصفة غير مباشرة : 2الفرع 

 .االختصاص المادي للمصالح الخارجية : 3الفرع 

  
  
  
 .69-68 ناصر لباد، مرجع سابق، ص -1
 27 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية، العدد 2004-04-26 المؤرخ في 138-04 المرسوم الرئاسي -2

كما أن الوزارة قد تكون ذات طابع سيادي اقتصادي اجتماعي أو ثقافي راجع في هذا محمد الصغير بعلي المرجع السابق 
 .92-91ص
أجهزتها للوزارات،  الذي يحدد هياكل اإلدارة المركزية و23/06/1990 المؤرخ في 188-90 المرسوم التنفيذي -3

  26الجريدة الرسمية، العدد 

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  

  :اإلختصاص اإلقليمي للمصالح الخارجية التابعة للوزارات بصفة مباشرة

  :المصالح الخارجية التابعة للوزارات بصفة مباشرة  : 1الفرع 

فروع والتنظيمات اإلدارية المساعدة والتابعة للوزارات حسب يقصد بالمصالح الخارجية ال

التخصص وتعمل خارج المقر الرئيسي لهذه الوزارات أي  على مستوى الوحدات اإلدارية 

المحلية وتربط عادة ارتباطا مباشرا بمديريات اإلدارة العامة بالوزارات المذكورة، بحيث تجسد 

 .)1(صورة من صور عدم التركيز اإلداري

لقد عرفت تطورا وانتشارا ملحوظين على المستوى المحلي أو الجهوي، خاصة بعد سنة 

م تاريخ إنشاء المجلس التنفيذي الوالئي، الذي نقلت إليه كمجلس موحد صالحيات 1969

المصالح المدنية للدولة المتواجدة على مستوى الوالية حيث  جاء هذا النظام ليكرس ويحد 

قق اقتصادا وتوفيرا في المجهودات والطاقات المبذولة والوسائل العمل الجماعي الذي يح

 .واإلمكانات المستعملة وترشيدا استعمالها
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لقد كانت في البداية أي بعد االستقالل مباشرة حسب كل مصلحة من المصالح الخارجية تدير 

 أي نشاطها وتباشر صالحياتها بمعزل واستقالل عن المصالح األخرى، وهذا نظرا النعدام

   .)2(عالقة قانونية تنظيمية تحدد إطار تلتقي فيه هذه المصالح

إن غياب الجهاز الوسيط للربط والتنسيق بين المصالح اإلدارية والتقنية الخارجية بينها وبين 

اإلدارات المركزية تجعل هذه األخيرة تتعامل بالوسيلة القانونية الوحيدة المتوفرة والتي تمثل 

صورة أو نموذجا لعدم التركيز اإلداري، مع مالحظة أن هنا التعامل المباشر كما سبق اإلشارة 

والمستمر أدى في كثير من األحيان إلي تدخل اإلدارة المركزية، ليس فقط على مستوى 

النشاطات األساسية بل امتد إلى مستوى التسيير اليومي لهذه المصالح، بحجة التعطيل والتأخير 

ألمر إلى أن تحل اإلدارة للمركزية محل اإلدارات والمصالح الخاضعة في التنفيذ، وقد تطور ا

  .لعدم التركيز اإلداري، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق لتطبيق نظام مركزي مطلق

  
  112، ص1988، بحث لنيل شهادة الماجستير، معهد الحقوق الجزائر، "المجلس التنسيقي الوالئي: "عزاوي عبد الرحمان -1
  .113 عبد الرحمان المجلس التنسيقي الوالئي ، نفس المرجع،  ص  عزاوي-2

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
 

  :على مستوى الوالية: أوال 

إن تنظيم المصالح الخارجية للدولة على مستوى الوالية ألجل تحقيق األهداف التي من أجلها 

فقد روعي في تكوينها، التي لها نشاط أو التي يجب أن يكون لها وجدت لمصالح الخارجية 

قطاعا على مستوى الوالية، أن ال يكون تنظيمه من التضخيم بمكان بحيث يعيق العمليات 

اإلدارية وأهداف التنمية، فمن غير المعقول أن بعدد الوزارات ننشئ المديريات لذلك تم اتباع 

  .طريقتان لتحقيق ذلك وهما

  )1(:قة اإللحاق أو التجميع الضيق  طري-أ

تقضي هذه الطريقة بضم المصالح التي لها نشاطات متقاربة ومتكاملة، وتجميعها في مديرية 

، الذي نظم )2(83- 70واحدة وفي نفس الوقت تحت إشراف وتنسيق مدير واحد، فنجد مرسوم 

تمارسها المصالح عدد مديريات المنشآت األساسية والتجهيز وتضم النشاطات التي كانت 
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الخارجية للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية، وكذلك األشغال العمومية والبناءات والري، 

غير أن هذا األمر  يطرح مشكلة التنسيق واإلشراف وقضية اإلعالم والبريد خاصة إذا كانت 

ريات الفرعية في المديرية الفرعية والمديرية األم التابعة للوزارات المختلفة أن تفضل المدي

كثير من األحيان التعامل مباشرة مع إدارتها المركزية دون االعتماد على وساطة وإشراف 

المدير الذي تتبعه على مستوى الوالية، هذا ما من شأنه أن ينقص من فعالية طريقة التجميع أو 

  .الضم الضيق فال يمنع المجال طريقة الضم المتسع

  

  

  

  

  117– 116لس التنسيق الوالئي المرجع السابق ص عبد الرحمان عزاوي، مج -1
 1970-53 المتعلق بشكيلة م ت و الجريدة الرسمية 26/06/19970 الصادر 83-70 المرسوم  -2

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  

 )1(:  طريقة الضم أو التجميع المتسع-ب

 من المصالح الخارجية تابعة لمديرية مركزية للوزارة، وبمقتضى هذه الطريقة فلكل مصلحة

وبالتالي يكون عدد المديريات الوالئية مساويا لعدد الوزارات، ولكن هذه الطريقة لم تتسع على 

إطالقها، ألن ذلك سيؤدي إلى تضخيم الجهاز الوالئي مما يجعل من الصعب عليه التنسيق بين 

ن الطريقة الثانية هي المتبعة حاليا في إحداث المصالح أجزاء هذا التنظيم الواسع ونستنتج أ

  .الخارجية

  يتزايد كلما اتسع نشاط قطاع )2( و لكن نجد أن عدد المصالح الخارجية على مستوى الوالية

 .معين مما يحتاج إلى تمثيل على المستوى المحلي وال يرتكز فقط على المستوى المركزي

 على المستوى المحلي أو المركزي للدولة، ماعدا وزارة فإننا نرى أن جل الوزارات ممثلة

الشؤون الخارجية التي نرى أن مصالحها الخارجية تتواجد خارج التراب الوطني وتكمن أساسا 

  )3(في مراكز دبلوماسية والقنصليات



 63

إن وزارة التربية ذات النشاط الواسع والمهم في الدولة حيث أنها في السابق بفرنسا بالتحديد -

 وبعد ذلك سميت 1932وهذا قبل عام    Institution public  كان يطلق عليها تسمية

 . وتمثيلها على مستوى الوالئي إما بمفتشية أكاديمية أو مديرية)4(بوزارة التربية الوطنية 
  

  

  

  

  

  

  105، ص2004تير عملية التنظيم اإلداري بوزارة الشؤون الخارجية، بحث للحصول على شهادة الماجس: محمد شتوح  -1

2- Abderrahmane Remili : Les institutions administratives algériennes : 2ème édition : société 
nationale d'édition et de diffusion. 

  10، ص2004عملية التنظيم اإلداري بوزارة الشؤون الخارجية، بحث للحصول على شهادة الماجستير : محمد شتوح-3
4-  André Delaubadère, Traité de droit administratif, 3éme édition ; LADJ, Paris 1978, P 
244 et suivre  

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  

تجمع " حيث أن المادة الثانية منه 174-90أما في الجزائر وطبقا لما جاء به المرسوم التنفيذي 

 )1("بية على مستوى كل والية في شكل مديرية للتربيةمصالح التر

  الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح )2(71-02وتمت التعديالت بموجب المرسوم التنفيذي بـ

 مصالح 7 إلى 4التربية على مستوى الوالية وسيرها والذي حدد عدد مصالح المديرية من 

  الذي )3( 2002 جوان 2رخ في وآخر تعديل كان بموجب القرار الوزاري المشترك المؤ

يتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الواليات ومفتشية أكاديمية 

  .الجزائر

،  ويحدد المهام المنوطة للمديريات )4(99  أما وزارة السكن في القرار الوزاري المشترك لعام 

لقرار الوزاري المشترك المؤرخ في التابعة لوزارة السكن على مستوى الوالية، وكذلك نجد ا

  .  الذي يطبق على المديريات الوالئية للسكن)5(29/07/02

 المتضمن إنشاء مصالح 1995 أوت 29 المؤرخ في 260-95أما المرسوم التنفيذي رقم 

تنشأ في مستوى كل والية :"خارجية لوزارة الصناعة التقليدية والسياحة فالمادة األولى منه تنص
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ة مديرية للسياحة والصناعة التقليدية أو مفتشية للسياحة والصناعة التقليدية، تحدد حسب الحال

   )6(قائمة الواليات التي تزود بمديرية للسياحة والصناعة التقلـيدية بملحق في هذا المرسوم

جاءت المادة الثانية من المرسوم نفسه تحدد لنا بصفة دقيقة مهام هذه المديرية وتم تعديل ذلك 

  وجب القرار الوزاري مشتركبم

  
  

 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الوالية و 09/06/1990 المؤرخ في 174-90المرسوم التنفيذي  -1
  .24تسييرها، الجريدة الرسمية العدد 

  71-02المرسوم التنفيذي -2
لمديريات التربية و مكاتبها على مستوى الواليات  المتضمن تنظيم مصالح اا02/06/2002القرار الوزاري المؤرخ في  -3

 .50و مفتشية أكاديمية والية الجزائر، الجريدة الرسمية، العدد 
 الذي 22/04/1998 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28/06/1999قرار وزاري مشترك مؤرخ في   -4

 52تنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها الجريدة  الرسمية، العدد يحدد عدد المديريات الوالئية لوزارة السكن  ويضبط ال
 53، الجريدة الرسمية، العدد 22/04/1998 يتم القرار الوزاري 29/07/2002 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -5
ي مكاتب  يحدد تنظيم المديرية الوالئية للسياحة والصناعة التقليدية ف2002 مارس 11 القرار الوزاري المشترك في -6

  .21الجريدة الرسمية، العدد 

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  

  أما وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وطبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

يرية تتضمن مد"  المنظم لمديريات الصيد البحري فالمادة الثانية منه تنص، 10/12/2001

أما المادة "  مصالح4الصيد البحري والموارد الصيدية في الوالية ذات الوجهة البحرية على 

تتضمن مديرية الصيد البحرية في الوالية ذات الوجهة القارية على ثالثة "السابعة منهن 

، أي باختالف موقع الوالية يتم تحديد عدد المصالح، كذلك وزارة التجهيز وطبقا )1(مصالح

  المحدد لمصالح التجهيز الوالئية وعملها وطبقا لنص )2(328-90سوم التنفيذي رقم للمر

  المادة الثانية منه تشمل المديرية على المصالح التالية 

    تهتم بكل ما يتعلق بالموارد المائية في الوالية)3( مصلحة الري-أ

 مصلحة التعمير والبناء والهندسة المعمارية-ب

 .األشغال العمومية-ج

 . مكاتب على األكثر3 إلى 1ويمكن لكل مصلحة أن تضم من 
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أما وزارة التكوين المهني فعلى غرار الوزارات األخرى فلها تمثيل على المستوى الوالئي 

بمديرية للتكوين المهني تحاول اإلشراف مباشرة عما يهم قطاعها وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي 

95-469 )4(    

تي تضم  مديرية للنقل التي تتضمن مصالح ومكاتب هدفها متابعة األمور وحتى وزارة النقل ال

 )5(38-90الخاصة بمجال النقل على مستوى الوالية وهذا بموجب المرسوم التنفيذي 
  
  

  
  
  
 المتضمن تنظيم مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الواليات وسيرها الجريدة 10/12/2001 القرار المشترك -1
 19سمية العدد الر

 46 يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الوالئية وعملها ح ر 27/10/1990 المؤرخ في 328-90المرسوم التنفيذي  -2
 الذي يحدد قواعد 26/05/02 المؤرخ في 187- 02حيث أن مصلحة الري أصبحت مديرية بموجب المرسوم التنفيذي  -3

 .38جريدة الرسمية العدد تنظيم مديريات الري في الوالية وعملها، ال
  .45 ح ر 17/07/2001 المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 469-95المرسوم التنفيذي  -4
  . يتعلق بتنظيم مديرية النقل في الواليات24/11/90 المؤرخ في 381-90 المرسوم التنفيذي -5

  ارجية                  مفهوم المصالح الخ                 الفصل األول
  

أما وزارة البريد والمواصالت فلها مديرية والئية وهنا ال يمكننا الحديث عن كل الوزارات بل نقتصر 

، تهتم بالمجال الذي تشرف عليه )1(على بعضها ال غير ألن الوزارة المتمثلة على المستوى الوالئي

  .في مصالح ومكاتب

 )يةالجهو(المصالح على مستوى أوسع من الوالية : ثانيا

إن التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري أدى إلى فكرة توزيع االختصاصات من العاصمة إلى  

باقي المحليات داخل البالد أي المنطقة أو الجهة، ولها أن تباشر اختصاصها من أجل تحقيق األهداف 

من جديد   عادالمنتظر تحقيقها من جراء تواجدها على المستوى اإلقليمي، حيث أن المحلية مصطلح

 .)2(أرض الواقع رغم تقسيم البالد إلى واليات فقط 

حيث حاليا نجد أن المنطقة أو الجهة تتواجد خارج إطار الواليات وإنما تنحصر مثل اإلدارة المحلية، 

اللجان الجهوية، مؤتمرات جهوية، مؤسسات جهوية وبالتالي ليس لها هيكل خاص بها مثل التقسيم 

والوالية ويتساءلون  ولكن العديد من الباحثين يشككون في وجود التفاعل بين المنطقةاإلقليمي للبالد 

حول تواجد المصالح الخارجية على مستوى كل من الوالية وكذا المنطقة نرى أن التطبيق العملي 
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أثبت بصورة واضحة وجلية أن المنطقة ال تنفصل عن الوالية بل العكس تماما فإن المنطقة تحاول 

 مهام الواليات خاصة إذا ما كان النشاط الممارس والمراد تحقيقه بحاجة إلطار إقليمي أوسع تنسيق

 .من الوالية

فالوالية كإطار إقليمي يعد إطارا صغيرا المجال ال يمكنه التحكم في مجال معين، وال يمكن لمديرية 

بتنظيم هذا القطاع، بل هو صغيرة تغطيتها مثال الجمارك، ال يمكن إلطار إقليمي كالوالية أن يفوق 

نطاق عمل الجمارك  بحاجة إلى إقليم أوسع من الوالية، لكي يباشر االختصاصات المسندة إليه وكذلك

ال ينحصر على إقليم الوالية بل يتعداه إلى أكثر من ذلك، ومنه فإنه يحتاج إلى وجود إطار أوسع من 

  .أو الجهة .La région  الوالية وهي المنطقة

  

 يتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصالت وإعادة 29/04/1995 المؤرخ في 128- 95مرسوم التنفيذي  ال-1
المؤرخ في . 369-96 وتم تعديل ذلك بموجب المرسوم التنفيذ 26ترتيب مهام المديرية الوالئية، الجريدة الرسمية العدد 

 الذي يجد 02/11/2000 المؤرخ في 361-2000م التنفيذي  وكذلك المرسو66، الجريدة الرسمية، العدد 02/11/1996
  46وقواعد تنظيم المصالح لعامة 

وقائع ممثلون وممثلالت المحلي في الجزائر، المجلة الجزائرية لألنثبوبوجية والعلوم االجتماعية الصادرة :  مصطفى حداب-2
  3، ص16لد الرابع ، العدد عن مركز البحث في األنتربولوجية االجتماعية الثقافية وهران، المج

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  

إن المنطقة تطرح لنا على المستوى االقتصادي دورين هامين حيث أنها تقوم بإعانة، حيث 

تحقق من جهة احتياجات ووسائل وظيفة اإلدارة المحلية، وإمكانية تغطية نطاق واسع، فالسلطة 

  .الجهوية عليها أن تتبع السياسة االقتصادية للحكومة ولتحقيق متطلبات الجماعات المحلية

وكذلك نجد أن الحياة االقتصادية معقدة إذا ما اتجهنا إلى نطاق أوسع من ذلك فإن األمر يصبح 

أكثر وضوحاً، فإن اإلطار الجهوي هو أحسن مجال يلعب فيه الدور الرئيسي الذي من أجله 

  .)1(وجد

حيث أن وزارة البريد والمواصالت بموجب المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 

   المتضمن المديرية الجهوية للبريد والمواصالت وإعادة ترتيب مهام )2(29/04/1995

  :2المديرية الوالئية طبقا لنص المادة 
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االستغالل في يمتد إختصاص المديرية الجهوية للبريد والمواصالت إلى جميع المنشآت ومراكز 

البريد والمواصالت التي تمتد مساحة تأثيرها اإلقليمي أو تدخلها إلى عدة واليات، وتحدث 

خمسة مديريات جهوية، الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة بشار وتضم من ثالثة إلى خمسة 

 منه توضع تحت إشراف مدير 08مديريات فرعية، ومكتبين إلى ثالث مكاتب، وطبقا للمادة 

  .وي له رتبة مدير باإلدارة المركزيةجه

ومنه وطبقا لنص المادة الثالثة منه فإن المديرية الجهوية للبريد والمواصالت تتولى دراسة كل 

ما يتعلق باألهداف والبرامج التنموية والمقاييس القانونية والتقنية، التي تحددها اإلدارة المركزية 

  .للبريد والمواصالت

 
 

 
 
1 - La hcène SERIAK, L'organisation et le fonctionnement de la wilaya ENAG, Edition, 
1998, P212 et suivre 

، يتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصالت، وإعادة ترتيب 29/04/1995: 128-95المرسوم التنفيذي رقم  -2
  31 ص26مهام المديرية الوالئية، الجريدة الرسمية، العدد 

                   مفهوم المصالح الخارجية                   األولالفصل
  

 من المرسوم التنفيذي 02وكذلك نجد أن المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية طبقا لنص المادة 

02/303: )1( 

 ."تتكون المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية المديريات الجهوية للضرائب "

 :أن منه تنص على 03حيث أن المادة 

تتولى المديرية الجهوية للضرائب تنشيط عمل المديريات الوالئية التابعة الختصاصها  "

 :اإلقليمي وتوجيه وتنسيقه وتقويمه ومراقبة وبالتالي يسهر على احترام

 .أدوات تدخل المصالح الخارجية الجهوية ومقاسيه وإجراءاته -

  .ية وخالصتها تعد دوريا حصائل عن أعمل المصالح الجبائية الجهو-

 . تقديم أي اقتراح لتكييف التشريع الجبائي-
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تشارك في تكوين األعوان وتحسين مستواهم وتحديد معلوماتهم تدرس طلبات نقل األعوان  -

  ." فيما بين الواليات

 الذي ألغى )2(329- 93حيث أن المصالح الخارجية للجمارك تتكون طبقا للمرسوم التنفيذي 

  : والمتضمن المصالح الخارجية إلدارة الجمارك يتكون من76- 91ذي وعدل المرسوم التنفي

 .المديريات الجهوية  -

 .مفتشيات األقسام  -

 .المكاتب الجمركية  -

 . المفتشيات الرئيسة للغرف-

  .وتنشأ من جهة أخرى مصلحة جهوية لمكافحة الغش

  

  المؤرخ60-91: متمم للمرسوم التنفيذي رقم المعدل وال28/09/2002:  مؤرخ 303-02:  المرسوم التنفيذي رقم-1
  64/2002الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية وصالحيتها، الجريدة الرسمية عدد  23/02/1991 

  . المنظم لإلدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك17/12/1993المؤرخ في  : 329-93المرسوم التنفيذي   -2

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  

فالمدير الجهوي يتولى إدارة هذه المديرية ويكون له مديرين جهويين نائبين له يقومان بمهمة 

التسيير سواء لألشخاص أو األموال وكذا تسيير الخدمات الجمركية ويبرم الفروض والذي له 

  .رتبة نائب مدير باإلدارة المركزية

لمصالح الخارجية على مستوى أوسع من الوالية قد تأخذ شكل مديرية جهوية كما سبق إن ا

 .شرحه من قبل فإنها كذلك قد تأخذ شكل مفتشية جهوية

إن المصالح الجهوية مثلها مثل المصالح الوالئية، لها إمكانياتها الخاصة من موظفين وأموال 

إلى عدم التركيز في التمثيل وكذا التسيير، حيث وهذا لكي تقوم بالمهام المنوط بها وهذا ما يدل 

أن اإلدارة المركزية تكون بعيدة عن هذه المجاالت تسمح المصالح الخارجية خاصة الجهوية 

 .منها لممارستها مهامها وبالتالي تعد جهاز مبسط للتنفيذ



 69

على من مديريات ومفتشيات قد تتواجد رحه فإن المصالح الخارجية إذن من خالل ما سبق ش

مستوى الوالية أو أوسع من ذلك وهذا ليتم توزيع االختصاصات فيما بينها على أكمل وجه 

 منها، خاصة تقريب االستفادة من األمور االقتصادية رجوةوهذا كله لتحقيق األهداف الم

واالجتماعية والثقافية لكافة المواطنين وعبر أنحاء الوطن، ومن جهة أخرى تخفيف العبء عن 

 .الوزراء

 " أي توزيع المهام بين السلطات المركزية والسلطات المحلية "

 ال يستطيع القيام  قدإننا نالحظ من الناحية العملية المصالح المتواجدة في إطار واسع للوالية

بمهامه على أكمل وجه مثل المديريات الجهوية للضرائب والمصالح الموازية لها، هناك توسع 

دورها مجرد وصاية على المديريات الوالئية هذا من جهة ومن جهة لهياكلها بشكل كبير ويبقى 

أخرى تنقل بعض المهام التي تقع على عاتق المصالح الخارجية لإلدارة المركزية أي في إطار 

  )1(عملها واسع وبإمكانيات قليلة ال تستطيع تغطية كامل واجباتها عبر ذلك اإلقليم

  
  
، 2003ارة الجبائية، الجزائر، بحث لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، الجزائرمريبعي محفوظ، تنظيم اختصاصات اإلد -1

  57-56ص

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  

 لمصالح الخارجية التابعة للوزارات بصفة غير مباشرةل  اإلختصاص اإلقليمي :2الفرع 

واجدها نتيجة المتداد الوزارة على المستوى المحلي بل في إن المصالح الخارجية ال يقتصر ت

كثير من األحيان قد تحدث مصالح خارجية تكون تابعة لبعض الهيئات األخرى غير الوزارة 

 .كالمديريات العامة مثال

  :المديريات العامة: أوالً

  من الهيكل )1(تتفرع إلى مديريات والمديريات إلى مديريات فرعية وهذه األخيرة إلى مكاتب

وعلى سبيل المثال، نجد المرسوم . الداخلي للوزارة، أما فروعها الخارجية فهي تلك المديريات
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 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية إلدارة 06/03/1991 المؤرخ في 76-91التنفيذي رقم 

  :الجمارك وعملها والتي تعتبر من مصالحها الخارجية

 .المكاتب الجمركية -

 .يريات الجهويةالمد -

 .المفتشيات واألقسام -

 )2( المفتشيات-

 المؤرخ في 35- 98: والمديريات العامة للحرس البلدي المنشئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم

  )3( : 2 حيث تنص المادة 24/02/1998

مندوبية الحرس البلدي على مستوى كل والية، حيث : تضم المديرية العامة للحرس البلدي "

 مندوبية الحرس البلدي للوالية التي يديرها مندوب في شكل مصالح ومكاتب ال يتجاوز تضم

  ."عددها ثالثة بالنسبة للمصالح واثنين للمكاتب

  

 84المرجع السابق ص : القانون اإلداري :  ناصر لياد-1
 .رجية إلدارة الجمارك والمتعلق بتنظيم المصالح الخا06/03/1991 المؤرخ في 76-91: المرسوم التنفيذي رقم -2
   المنظم للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي24/02/1998 المؤرخ في 35- 98:  المرسوم التنفيذي -3

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  

لمواصالت التي تناولها وكذلك المديرية العامة للمواصالت التي تضم المديريات الجهوية للبريد وا

 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02/11/1996 المؤرخ في 369-96المرسوم التنفيذي 

 المتضمن إنشاء المديرية الجهوية للبريد والمواصالت )1(19/04/1995 المؤرخ في 95-128

للغابات وإعادة ترتيب مهام المديرية الوالئية، وكذلك المصالح الخارجية للمديريات العامة 

 )2(207-96المنشئة بموجب المرسوم التنفيذي 

 :المركز كمصالح الخارجية : ثانياً 
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إن بعض المراكز عدت مصالح خارجية كما هو الشأن بالنسبة للمركز العلمي الوطني للمساعدة 

 على أن ينظم المركز ويعمل  لوزير الداخلية2 القرار التابع لوزارة الداخلية حيث نصت المادة

   )3(. صلحة خارجية لإلدارة المركزية وهو تابع لوزير الداخليةكم

ونجد أن المصالح الخارجية ليست دائما ذات اختصاص إقليمي محدد بل، إن بعض المراكز لها 

اختصاص وطني، أي أن هذا المركز يتواجد على مستوى العاصمة ويختص باألمور المخصصة 

ء المركز الوطني اإلعالم اآللي واإلحصائيات المنشأ له عبر كامل إقليم الدولة، لذلك ثم إنشا

 2 بحيث تنص المادة 27/12/1993 المؤرخ بتاريخ 334- 93: بموجب المرسوم التنفيذي رقم

  .منه

أي أن " ينظم المركز ويسير كمصلحة خارجية إلدارة الجمارك ويكون متخصصا وذا اختصاص"

  .)4(جماركالمركز يعد مصلحة خارجية وتكون تابعة إلدارة ال

  
  
  
  
 المتضمن إنشاء المديرية الجمهورية للبريد والمواصالت وإعادة 02/11/1996 المؤرخ في 369-96:  المرسوم التنفيذي -1

 .ترتيب مهام المديرية الوالئية
  المؤرخ المتضمن إنشاء المصالح الخارجية المديرية العامة للغايات207-96: المرسوم التنفيذي  -2
  3/12/94, 427-94: يالتنفيذالمرسوم  -3
 المتضمن إنشاء المركز الوطني لإلعالم اآللي و اإلحصائيات 27/12/1993 المؤرخ في 93/334المرسوم التنفيذي  -4

 الجريدة الرسمية 

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  

 :المفتشيات كمصالح خارجية: ثالثاً 

: ري بهذه الهيئات السالفة الذكر، بل أضاف لها بعض المصالح مثللم يكتف المشرع الجزائ

-93، حيث أن المادة األولى من المرسوم التنفيذي )1(مثل المفتشية الجهوية للبيئة " المفتشيات"

183: 

أما " تنشأ تحت سلطة الوزير المكلف بالبيئة مصلحة خارجية تسمى المفتشية الجهوية للبيئة "

حدد لنا مهمتها والمتمثلة في السهر عن تطبيق التشريع والتنظيم فيما يخص البيئة المادة الثانية ت

   .واقتراح اإلجراءات الرامية إلى تحسين أو تسهيل تنفيذها
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وكذلك المفتشية العامة المالية في مصالحها الخارجية والتي منذ تدهور المجال االقتصادي للبالد 

ث المصالح الخارجية لوزارة المالية بصفة عامة  والتصحيحات جارية حول تحدي1986منذ 

 .)2(وهذا إلى غاية السنوات الحالية

حيث أن للمفتشية العامة المالية مصالح خارجية تعد الهياكل الال تركيزية والمتواجدة إقليميا على 

 والذي يحدد تنظيم 20/01/1992: 33-92التراب الوطني والتي سماها المرسوم التنفيذي رقم 

صالح الخارجية المفتشية العامة المالية ويحدد اختصاصاتها، المديرية الجهوية أي أنها تمثل الم

المفتشية المفتشية العامة المالية على المستوى الجهوي، ولكن في صالحيات معينة حيث تقوم 

بمهام الرقابة والتقويم عن طريق وحدات متنقلة سواء على شكل فرق أو بعثات تفتيشية حسب 

 و ما تجدر اإلشارة )3(تياجات ومتطلبات البرنامج السنوي للتدخل، وتكون كل مديرية جهويةاإلح

إليه أن هناك بعض الهيئات عدت مصالح خارجية مثل المجلس الوطني للتخطيط طبقا للمرسوم 

  )4(.427-94التنفيذي 

  
  
جية تابعة إلدارة البيئة ويحدد مهمتها  يتضمن إنشاء مصالح خار27/07/1993 المؤرخ في 183-93 المرسوم التنفيذي -1

 .50العدد . وعملها
  86 محمد بوسماح، المرفق العام في الجزائر، المرجع السابق، ص- 2
   20 ص -2003، رسالة ماجستير كلية الحقوق، الجزائر "المفتشية العامة مالية : "  ملياني عبد الرحمان حميد -3
  427-94 مرسوم تنفيذي -4

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  

 المتعلق بالالمركزية في فرنسا ألن كل 1982 مارس 02لقد نظم القانون الفرنسي هذه المصالح قانون 

إصالح إداري البد من أن يأخذ في الحسبان عنصرين رئيسيين أساسيين يتعلق األول بإعادة النظر في 

وهذا ماجاء في بأفكار  ، )1( يرتبط الثاني باإلجراءات اإلدارية السارية المفعولالهياكل المؤسساتية، بينما

 .جديدة لتمثيل المصالح الخارجية

 :اإلختصاص المادي للمصالح الخارجية : 3الفرع 

تناول المشرع الجزائري هذه المصالح في النصوص الخاصة بالوالية، و لكن في القانون األخير 

يتطرق إليها بصورة واضحة و حتى النصوص الصادرة فيما بعد، و لكن من  لم 1990الصادر عام 

خالل النصوص المنظمة لهياكل اإلدارة المركزية فهي جاءت بالتفصيل عن  هذه المصالح ما دامت 
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تعتمد على فكرة عدم التركيز الذي مفاده تخفيف العبء عن الوزارات و المصالح المركزية خاصة بعد 

ط اإلداري و تعدد الحاجـات في الـدولـة و بفضلها تكون اإلدارة قريبة من منبع تزايد أوجه النشا

  .الحاجة تكون أقدر على تقرير الحاجات المحلية و كيفية مواجهتها بحكم اتصال المباشر بالمواطنين

و لعل المالحظ كذلك من خالل الدراسة أن المشرع الجزائري استعمل عبارات كثيرة للداللة على 

 المصالح الخارجية فإن النصوص التنظيمية تارة تستعمل مصطلح المصالح الخارجية للدولة مثل تواجد

العامة   الذي يحدد  قواعد التنظيم المصالح الخارجية  المديرية)2(193- 98ما جــاء به المرسوم 

للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية وسيرها وفي بعض منها استعمل مصطلح المصالح غير 

، المتعلق بالمفتشية العامة للوالية وكذلك المرسوم )3(216- 94الممركزة مثل المرسوم التنفيذي 

 .وذلك فيما يخص نظارة الشؤون الدينية" النظارة" الذي جاء بمصطلح  جديد هو )4(83-91التنفيذي 

  

، 1، العدد 8درسة الوطنية لإلدارة، المجلدنحو إصالح إداري مستقبلي فعال في الجزائر، مجلة إدارة، الم: "محمد سعيد أوكيل -1
 6-5، ص1998الجزائر 

- Jacque Brurety : La Vie des collectivités locales, Revue administrative, 1982, P98…102  
   المذكر و سابقا07/06/1998 المؤرخ في 193-98المرسوم التنفيذي  -2
 . المتعلق بالمفتشية العامة للوالية، المرجع السابق23/07/1994 المؤرخ في 216-94المرسوم التنفيذي  -3
 يتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الوالية وتحديد 23/63/1991 المؤرخ في 83- 91 المرسوم التنفيذي -4

  16تنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية  العدد 
  
  
  
  

  وم المصالح الخارجية                  مفه              الفصل األول                 
  

ومن جهة أخرى فإن عدم التركيز بوجود المصالح الخارجية يسمح بإعداد الموظفين القادرين 

 .على تحمل المسؤولية مما يوفر له عمال مهما و دافعا جديدا لشغل وظائف عليا للدولة مستقبال

كرا و أسلوبا و ذلك أن فإحداث المصالح الخارجية ال يخل بوحدة الجهاز اإلداري في الدولة ف

الوزير يحتفظ أمام مرؤوسيه بسلطة الرئاسية عليهم و منه فإن المصالح الخارجية تعد عنصرا 

  .مهما في الدولة الحديثة

و عليه االهتمام بها أكثر بل أن التنظيم اإلداري أصبح يقتضي تواجد هذه الفروع فهو إقرار 

في النشاط اإلداري نتيجة الحياة العصرية والتي للواقع العملي الذي صاحب التزايد المستمر 
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استوحيت على الوزارة أن تقوم بالعديد من المشروعات، وتشرف على الكثير من المرافق العامة 

 .لتزود المواطنين بالخدمات الالزمة في جميع األقاليم

ياسية عندما إذن إن المصالح الخارجية حاليا أصبحت متسعة جدا نظرا ألهميتها من الناحية الس

تقوم بتنفيذها السياسة العامة للحكومة، أو من الناحية االقتصادية عندما تنفذ برامج التنمية أو حتى 

ذلك مكانة  من الناحية االجتماعية لتحقيق احتياجات المواطنين ولتقريبهم من اإلدارة ضف إلى

ل اإلداري، بكل ما تتمتع به هذه المصالح ضمن التنظيم اإلداري للدولة وما يحققه من فعالية العم

 .)1(من وسائل مادية وبشرية وكذا قانونية الالزمة لها ألداء المهام المنوطة بها

وتعتمد المصالح الخارجية على جملة من الوسائل كغيرها من الهيئات اإلدارية للدولة تتمثل على 

 .الخصوص في الوسائل البشرية والمالية والقانونية

وكما سبق ذكره فإنه للمصالح الخارجية موظفين إداريين مؤهلين  : البشريةالوسائل  : أوالً 

  .للقيام بالمهام المحددة لها، سواء كان موظفين سامين أو موظفين آخرين

  

  

  

المصالح الخارجية، طبيعتها ووسائل الطعن في قراراتها، المجلة الجزائرية للعلوم :  الدكتور بوحميد عطاء اهللا-1
 51، الجزائر ص02/2003 عدد 41القتصادية  واالجتماعية، الجزء القانونية وا

                   مفهوم المصالح الخارجية                  الفصل األول
  
  

 إن الوزارة التي لها مصلحة خارجية عليها أن تؤمن لها اإلمكانيات :الوسائل المادية: ثانياً 

اعتبرت :   في مادتها الثامنة)1(183-93نفيذي المالية الالزمة آلداء مهامها طبقا للمرسوم الت

  .المفتش الجهوي هو اآلمر بالصرف الثانوي للميزانية 

المخصصة لقطاعه، إذن تسير المصلحة الخارجية بناءا على الميزانية المخصصة لهم من طرف 

 .)2(الوزارة التي يتبعونها
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ى أساس مكاتب ومصالح لتقوم بالمهام  إن المصالح الخارجية تنظم عل:الوسائل القانونية: ثالثاً 

المحددة لها وفقا للقانون وتتمحور مجملها في تنفيذ السياسة العامة للحكومة، حسب كل وزارة 

قطاع تشرف عليه وهذا لكي تقرب وتمكن المواطنين من تلبية حاجاتهم وتقوم بالمهام اإلدارية 

دما تباشر اختصاصاتها وهذا ال يعني وبإمكانها إصدار قرارات إدارية عن. مثل باقي اإلدارات

منحها امتيازات السلطة العامة، فيقوم المدير بمهمة محددة له، ويصدر قرار في ذلك وهذا األخير 

قد يسبب ضرر للغير أو يثير إشكال ما مما يؤدي بصفة منطقية التوجه للقضاء، فإذا تمعنا في 

ر فيها، فقد تعتبر قرارات المديرية والئية هذا الموضوع جيدا نجد أن لكل من الوزير والوالي دو

، )3(أو وزارية والمشكل يتزايد إذا ما كان التعويض قد تتحمله خزينة الوالية أم خزينة الدولة

لذلك فهل يتم االعتماد على وسائل تجعل . وعلى أي أساس يعتمد عليه القاضي في تقدير ذلك

لطة اتها الخاصة أم أننا دائما نعود إلى السالمديرية مؤهلة قانونا للتقاضي بنفسها وبإمكاني

  المركزية أي الوزير للتقاضي 

  
  

، الجريدة . المتضمن إنشاء مصالح خارجية تابعة إلدارة البيئة27/07/1990 المؤرخ في 183-93المرسوم التنفيذي  -1
  .13الرسمية، العدد 

، 2002، سنة 01، مجلة مجلس الدولة، العدد  صالح عنصر، رأي حول تمثيل الدولة من طرف هيئاتها غير الممركزة-2
 52ص
  .53 صالح عنصر، نفس المرجع، ص-3
  
  

                        مدى إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية                   الفصل الثاني                  
  

د تثير نزاعات ما، عند قيام المصالح الخارجية بالمهام المنوطة بها، فإنها تصدر قرارات فق   

فإننا نتساءل عما إذا كنا قادرين لرفع الدعوى عليها خاصة إذا ما اعتبرناها هيئة من هيئات 

 .عدم التركيز ونظرا ألهميتها على مستوى التنظيم اإلداري للدولة

وحسب القوانين ومن المتعارف عليه، ال يمكن رفع الدعوى ضد أية هيئة، بل ال بد من توفر    

ة المعنوية للجوء إلى القضاء هذا ما كان سائدا، فإن إنعدمت الشخصية المعنوية لهيئة الشخصي

ما فحتما تنتفي أهلية التقاضي وال يمكن مقاضاتها، ولكن حاليا تم التفكير في وسائل أخرى 
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يعتمد عليها لحل اإلشكال السابق وذلك باالعتماد على وسائل عمل المصالح الخارجية والتي 

يمكننا اللجوء إلى القضاء سواء بصفتها مدعية، أو مدعى عليها وهذا في أغلب بواسطتها 

 .األحيان

 :ويمكن معالجة هذا الفصل ضمن مبحثين اثنين وهما   
  

 عدم إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية: المبحث األول 

 .إمكانية و وسائل رفع الدعوى على المصالح الخارجية: المبحث الثاني

  

 :عدم إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية : ول المبحث األ

إن المصالح الخارجية والتي هي محل الدراسة تكتسي أهمية بالغة ضمن التنظيم اإلداري    

 ."الشخصية المعنوية" للدولة، ومنه تتمتع بالمبادئ  الخاصة بهذا التنظيم والمقصود هنا 

ية، اعتمادا على موقف الفقهاء الذين وسوف نحاول إعطاء التعاريف الخاصة بالشخصية المعنو

اختلفوا بصفة واضحة حولها، ضف إلى التطرق للنتائج واآلثار الناتجة للتمتع بالشخصية 

المعنوية السيما لالستقالل المالي واإلداري خاصة أهلية التقاضي وهذا دون أن ننسى تكييف 

  :ة التاليةمع المصالح الخارجية وهذا كله ضمن المطالب الثالث هذا الوضع

  

  
                                                مدى إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية الفصل الثاني          

 .مفهوم الشخصية المعنوية: المطلب األول

 .آثار التمتع بالشخصية المعنوية: المطلب الثاني

 .ية حاجز لرفع الدعوى عليهاانعدام الشخصية المعنوية للمصالح الخارج: المطلب الثالث

 :مفهوم الشخصية المعنوية: المطلب األول 

لقد اختلف الفقهاء في وجود أو عدم وجود الشخصية المعنوية، ومنه تم التوصل إلى تعريف موحد    

وبواسطته تم تحديد أهميتها وتطورها والعناصر المكونة لها، ال سيما األنواع التي تتواجد فيها الشخصية 

 :نوية وهذا ما سنعالجه في الفروع التاليةالمع

  :تعريف الشخصية المعنوية : 1فرع  
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سمي اإلنسان بالشخص الطبيعي تمييزا له عن غيره من الكائنات غير الطبيعية التي يعترف لها    

القانون بالشخصية القانونية، ذلك أن العالم القانوني ليس مقصورا على اإلنسان ذلك الشخص الطبيعي، 

كما يقتصر على المصالح واألهداف الفردية وكفى، بل يشمل كذلك أهداف اجتماعية ومصالح أخرى، 

وهذا الكائن الجديد ليس في الحالتين شخص طبيعيا بل شخص معنوي ال يدركه الحس بل الفكر، ولذا 

يتعاقد، وأن يكون كان له وجود مستقل وقائم بذاته هذا الكائن الجديد أسوة باإلنسان يستطيع أن يمتلك وأن 

 )1( دائنا وأن يكون مدينا

ومنه فإن الشخصية المعنوية هي كل مجموعة من األشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعة من    

األموال ترصد لمدة زمنية معينة لتحقيق غرض معين، بحيث تكون هذه المجموعة من األشخاص مستقلة 

 لها أهلية قانونية الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات، عن العناصر المالية للشخص المعنوي، أي تكون

فيكون لهذه المجموعة من األشخاص أو األموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية، 

  .)2( الفردية ألفراد المجموعة

  

 1978: نية العدد األولمجلة الحقوق والشريعة، السنة الثا: الشخصية المعنوية في الفقه اإلسالمي : محمد طموم- 1  
 100- 99    ص 

 .182، ص 2000ج، طبعة .م.عمار عوابدي، القانون اإلداري، النظام اإلداري، د. د -2
 91إن الشخصية المعنوية تعد كيان له أجهزة خاصة وذمة مالية، المرجع السابق، ص: وحسب األستاذ أحمد محيو

  .20سابق،  صموجز مبادئ القانون اإلداري، المرجع ال: محمود حلمي
 93 ص 2001مبادئ القانون اإلداري الجزائري، مطبعة عمار عريفي، باتنة، طبعة :  قصير مزيان فطيمة -

-Louis Rolland, précis de droit administratif, op.cit P30 
-Jean Mazeaud : Leçon de droit civile, tome 1, volume 2, 6ème édition, Mont Chrestien 
 édition, Paris, 1981, P 652 

  

   الفصل الثاني                                                       مدى إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية
  

  

الشخصية القانونية هي الصالحية الكتساب الحقوق : " ويعرفها األستاذ سامي جمال الدين 

شخصية يستطيع أن يبرم تصرفات قانونية تؤدي ، بمعنى أنه من يتمتع بهذه ال"وتحمل االلتزامات

 .)1( إلى اكتساب حقوق معنية  أو التزام بتحمل واجبات محددة

  :موقف الفقهاء من وجود الشخصية المعنوية: أوال 

إن الفقهاء انقسموا إلى فريقين اثنين فريق رفض االعتراف بتواجد الشخصية المعنوية أما    

 :اجدها وأكدها كذلكالفريق اآلخر فقد اعترف بتو
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 : الرافضون لفكرة الشخصية المعنوية-أ

إن العديد من الفقهاء لم يعترفوا بتواجد فكرة الشخصية المعنوية ولعل رائد هذه النظرية هو    

الفقيه ليون دوجي، وحسبهم أن الشخص المعنوي هو من المفاهيم الميتافيزيقية ألن الشخص 

فقط أشخاص طبيعيون وذمم مالية تعود إليهم، ولعل أشهر المعنوي ال وجود له، إذ أن هناك 

لم أتناول قط الطعام مع شخص : " )2(المقوالت في هذا األمر مقولة الفقيه دوجي الشهيرة 

وقال آخر نحن عشرة أشخاص نؤلف جمعية وال يزال عددنا عشرة ولم نصبح أبدا أحد " معنوي

 وأصبح التعامل معها أمراً واقعياً، هذا ما أدى ولكن هذه الفكرة تجاوزها الزمن) 3(" عشر شخصا

 :االعتراف بها، وقد تجسد ذلك بظهور نظريات هي إلى ضرورة
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  

، 1996أصول القانون اإلداري الجزء األول، دار المطبوعات الجامعية، مصر، : سامي جمال الدين -1
  .125ص

 52مرجع السابق ص التنظيم اإلداري،  اال: ناصر لباد القانون اإلداري  -2
    نقال عن21المرجع السابق ص : يوسف سعد اهللا الخوري  -3

G.Bruibaut : " le droit administratif, français, 2ème édition, 1988, P39 

   الفصل الثاني                                                       مدى إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية
  

  :معترفون بتواجد الشخصية المعنوية ال-ب

  )1( :مذهب المجاز أو االفتراض القانوني -1

إن المذهب تختصر فكرته في أن اإلنسان اآلدمي له حق اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات، ومنه   

تمنح الشخصية المعنوية إما لمجموعة من األموال أو األشخاص، وهذه األخيرة ال تكون إال مجازاً 

،  ألنه في األصل ال يتمتع باإلرادة الذاتية ومنه ال يملك الحق، إذن ال يوجد )2(ق المشرع من خل
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شخص قانوني إال بتدخل من المشرع ليمكن هذه المجموعات من تحقيق الغرض الذي من أجله 

  .وجدت

صية  تهدف إلى إنشاء كائن خيالي يعترف له بالشخ)3(وكذا ما يعتبر مجرد افتراض أو حيلة قانونية

 مرهونة )4(المعنوية مما يمكن األشخاص الطبيعية التعامل معها، إذ أنها تعتبر منحة من قبل الدولة 

بإرادة المشرع، ولقد تم الحصول والتوصل إلى نتائج إيجابية باالعتماد على هذه النظرية منها، 

ر أفرادها، وكذلك فصل الدولة عن المواطنين وبالتالي استمرار تواجد الدولة بغض النظر عن تغيي

ولكن األمر ال يخلو من النقد ولقد تعرضت هذه النظرية إلى . انتقال السلطة والسيادة   إلى الدولة

عدة انتقادات منها، عجز هذه النظرية عن تفسير وجود الشخصية القانونية للدولة، حيث من يمنحها 

بالتالي تضيف حسب رغبته إياها ما دامت هي من تمنحها لآلخرين وتبقى تحت رحمة المشرع و

كما قد توسع كذلك، كان ال بد من بحث المشرع عن وسيلة قانونية الستمرار تواجد الدولة بغض 

لذلك كان ال بد من البحث عن  النظر عن تغيير أفرادها وكذلك انتقال السلطة والسيادة إلى الدولة،

 .البديل وهي نظرية الحقيقة

 )5(: مذهب الحقيقة   -2

 هذه النظرية يعتبرون الشخصية المعنوية موجودة فعال وليست مجرد تصور أو افتراض أنصار   

  .خيالي، ما دام للشخص القانوني المعنوي أن يكتسب هذه الحقوق مثله مثل الشخص الطبيعي تماما

 
1- Louis Rolland, précis de Droit administratif. Op.Cit P30 
2-  Jean Mazeaud : Leçon de droit civil : Op.Cit, P654, 
3- Louis Rolland : op, cit p30 
4- Une faveure du législature : Jean Mazeaud Op.cit P 654 
5- Jean Mazeaud : op cit : P655 

                                                 مدى إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية الفصل الثاني         
  

لمذهب قد بالغوا في تشبيه الشخص المعنوي بالشخص الطبيعي، ألن بعض إال أن أنصار هذه ا

الحقوق لصيقة بصفة اإلنسان ال يمكن تصور تواجدها في أي كائن آخر، لذلك كان ال بد من 

 :البحث عن افتراض آخر وهو

   )1(: نظرية الحقيقة التقنية -3
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 GRENY et صارها نجدتتمثل النظرية الثالثة لتفسير الشخصية المعنوية و من أن   

MICHOD ،2(حيث يرون بأن الشخصية المعنوية تمثل فعال حقيقة إال أنها ليست حقيقية( 

إن المصالح التابعة للجماعات ليس لها طبيعة الشخص المعنوي، و إنما يفتر ض فقط    

منه فإن . يةاالعتراف القانوني، أي القابلية و إنما حقيقة نابعة من المجتمع و من التقنية القانون

االعتراف بوجود الشخصية المعنوية يعني اعتراف ببعض النتائج وخاصة التمتع ببعض الحقوق 

إن المشرع الجزائري حسب األستاذ عوابدي . تلك التي يحصل عليها الشخص الطبيعي غير

عمار التفحص الجيد للنصوص القانونية الخاصة بالتنظيم و كذا فكرة الشخصية المعنوية في 

ظام القانوني الجزائري و صياغة و عبارات تميل إلى االعتماد على نظرية االفتراض القانوني الن

 .)3(في تحديد طبيعة الشخصية المعنوية

 :أهمية الشخصية المعنوية: ثانياً

قد نرى أن للشخصية المعنوية أهمية كبرى سواء من الناحية السياسية أو الناحية القانونية أي    

 .عمليا و ذلك

  :  من الناحية السياسية-أ

تشكل الشخصية المعنوية الركيزة األساسية و المقياس الصحيح الستقاللية مؤسسة ما عن    

  الدولة، إذن أن الشخصية المعنوية هي الوسيلة التي بواسطتها تعتمد على تحديد أجهزة الدولة

 
 
  1-  Jean Mazeard Op Cit P695 

 54ري، المرجع السابق، صناصر لباد، القانون اإلدا  -2
  188المرجع السابق، ص: عوايدي عمار -3

   الفصل الثاني                                                       مدى إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية
  

  

خاصة الالمركزية منها والالحصرية ومنه يفضل التمتع بالشخصية المعنوية توزع ظواهر 

 )1(سلطة اإلدارية إقليميا ومصلحيا وكذلك تحديد العالقات فيما بينهااختصاصات ال

  : من الناحية العملية القانونية-ب
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تنظم أعمال الوحدات والسلطات اإلدارية بواسطتها و يمكن القيام بالوظائف اإلدارية، أي بواسطة    

بها وتعتبر هذه األعمال أعوان الدولة أو باسم األشخاص اإلدارية للدولة ولحسا(أشخاص طبيعيين 

 )2(والوظائف أعمال األشخاص اإلدارية بالرغم أنها تحققت بواسطة أشخاص طبيعيين

: حتى أن أراء الفقهاء المسلمين قد فرقوا بوجود أو عدم وجود الشخصية المعنوية فمنهم من سماها   

ملكية الرقبة مع ذمة صاحب ومنهم من سكت ولم يسمها ومنهم من صرح بأنها تملك أو سكت عن 

تصريحه بخروج الرقبة عن ملك صاحبها وعدم دخولها في ملك الغير، وعليه فإن اصطالح 

 .حقوق اهللا تعالى، بيت المال، الوقف)3(الشخصية المعنوية موجود في الفقه ولكن بألفاظ أخرى

 :تطور فكرة الشخصية المعنوية: ثالثاً 

، ولكن في البداية لم تكن منفصلة عن )4(صية المعنويةإن القانون الروماني يعترف بتواجد الشخ   

األشخاص المكونين لها وكانت ديونها هي ديون أعضائها ويسألون عنها ويلزمون بسدادها، حيث أنهم 

 .تكون ذمة الشخص المعنوي هي المسؤولة أوال عن ديونه، ثم بعد ذلك ذمة األشخاص المكونين له

لية الشخصية المعنوية فيما يخص الذمة المالية ولكي يكون الشخص أما الكنسيون فقد منحوا استقال   

المعنوي مسؤوال بصفة أصلية عن ديونه ولكن بعد ما يسأل األشخاص المكونين له بصفة احتياطية 

  وبعدها اكتملت للفصل التام بين الشخص المعنوي و أعضائه

  

  

  
 55ص : المرجع السابق : ناصر لياد    -1
 55ص :  المرجع السابق:ناصر لياد  -2
 122نظرية الشخصية المعنوية في الفقه الحديث، المرجع السابق ص : محمد طموم  -3
  .101المرجع السابق ص : مفهوم الشخصية المعنوية في الفقه اإلسالمي : محمد طموم  -4

   اضاة المصالح الخارجيةالفصل الثاني                                                       مدى إمكانية مق
  

   

 يتجهون إلى اعتبار الشخصية المعنوية حقيقة تقنية 19أما في الفقه الحديث خاصة فقهاء القرن   

، مثال فرنسا تعتبر الشخصية المعنوية مجرد طريقة فنية يستعملها لمواجهة بعض )1(وفنية بحتة

رى بأنها وسيلة ألجل غاية، أما إنجلترا الضرورات التي تفرض نفسها عليهم لتفسيرها، أما سويسرا فت
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فهي وسيلة فنية القصد منها إتاحة الفرصة للحصول على األموال واالستفادة منها لتحقيق غرض 

يشرك فيه عدة أشخاص، أما الواليات المتحدة األمريكية فترى بأن الشخصية المعنوية ما هي إال 

 .طريقة أكثر منها شيئا

ا سبق ذكره، فلم يذكر اصطالح الشخصية المعنوية، وإنما ذكر بصفة خاصة أما الفقه اإلسالمي كم   

، فلو نظرنا إلى أبعاده لوجدنا حسن اختيارهم ودقة اصطالحهم، وأفضل من "ملك اهللا "مصطلح 

اإلصطالح القانوني ألنه يدعو القائمين عليه والمسؤولين أمر اإلتقان وعدم االنحراف خشية صاحب 

ن بأن اهللا مطلع على كل شيء واإلنسان بطبيعته عليه خشية من أمامه، فإذا كان المال ألنهم يؤمنو

صاحب المال فإن ذلك يؤدي لالنحراف والتالعب تكييف المال إذا كان متولي أمواال يعرف أنه 

 )2(مملوك للشخص اعتباري معنوي ال وجود له حقيقة

  :عناصر وجود الشخص المعنوي: رابعاً 

جود الشخص المعنوي الذي هو مجموعة من األشخاص أو من األموال يقوم لكي نتحدث عن و   

بينهم ارتباط من أجل تحقيق غرض معين، فاستهداف هذا الغرض هو الذي يجمع بين مجموعات 

األشخاص أو األموال بلوغ هذه العالقة ومن ثمة يكون الترابط مبررا لتجمعها في ذمة مالية واحدة 

 .وتعلقها بشخصية واحدة

  :ونرى أن من عناصر تواجد الشخص المعنوي هما   

  
  
  
 .سبق اإلشارة إليه مفهوم الشخصية المعنوية  -1
  148/149مفهوم الشخصية المعنوية في الفقه اإلسالمي، المرجع السابق، ص : محمد طموم   -2

   قاضاة المصالح الخارجيةالفصل الثاني                                                       مدى إمكانية م
  

  )1(:  العنصر الموضوعي- أ

هو مجموعة من األشخاص أو مجموعة من األموال في ظل تنظيم معين ليحقق ترابط هذه المجموعة    

ووحدتها وهو ما يسمى بعنصر الديمومة، وأن يكون للشخص المعنوي وفقا لتنظيمه الخاص من تعبير عن 

باره األداة التي تفصح عما تقتضيه مصالح الشخص المعنوي وتتطلبه من إرادته، وتمثيله قانونا، باعت

 )2(حماية
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  )3(:  العنصر الشكلي- ب

وهو االعتراف بها من قبل الدولة أو المشرع بالشخصية المعنوية إما صراحة أو ضمنيا وذلك إما أن يأتي    

خاص المعنوية، وإنما بقانون بقانون عام ينص على ذلك ويحدد الشروط الواجب توافرها إلحداث األش

 .خاص

 :  منه49نجد القانون المدني الجزائري قد تحدث عن األشخاص المعنوية وذلك وفقا للمادة    

 )4(" : األشخاص االعتبارية هي"

  الدولة، الوالية، البلدية-

 . المؤسسات، الدواوين العامة، ضمن الشروط التي يقررها القانون-

 .كية والتعاونيات والجمعيات، وكل مجموعة، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية المؤسسات االشترا-

 :أنواع األشخاص المعنوية : 2الفرع 

من المستقر اعتبار التقسيم األساسي لألشخاص االعتبارية هو تقسيمها إلى أشخاص عامة وخاصة تبعا    

ن العام والثانية ألحكام القانون الخاص وهذا ما ، إذا تخضع األولى للقانو)5(لتقسيم القانون إلى عام وخاص

يدل على األهمية البالغة لتقسيم القانون إلى خاص وإن تدخل الدولة في مجاالت كانت أصال تابعا للخواص 

 وحدهم، هذا ما أدى إلى إحداث مرافق ومؤسسات 

  

 23ص : موجز مبادئ القانون اإلداري ، المرجع السابق : محمود حلمي .د  -1
 103ص : المرجع السابق: مفهوم الشخصية المعنوية في الفقه اإلسالمي:  محمد طمطوم-2
 104ص : المرجع السابق: مفهوم الشخصية المعنوية في الفقه اإلسالمي:  محمد طمطوم-3
  من القانون المدني الجزائري 49 المادة -4
 669، ص 1993ة، مصر، الطبعة السادسة، دار منشأة المعارف، اإلسكندري: المدخل القانوني :  حسن كيرة-5

- Dunod : Droit Civil, 3ème édition, laure Sine, Paris 1994, P62 et 64 

   الفصل الثاني                                                       مدى إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية
  

 
 أدى بالضرورة إلى إحداث معايير مهمة لتمكننا إدارية عامة ومرافق ومؤسسات أخرى اقتصادية مما

  من الفصل في تحديد أنواع األشخاص االعتبارية

  )1(:األشخاص المعنوية العامة : أوالً 
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هم أولئك األشخاص الذين يحكمهم القانون العام ويتنوعون بدورهم إلى أشخاص معنوية إقليمية    

 .وأخرى مصلحية

  : األشخاص العامة اإلقليمية-أ

إن األشخاص المعنوية اإلقليمية هي التي تباشر اختصاصاتها في نطاق إقليم جغرافي محدود ال    

يجوز تعديه، وعلى ذلك يتحدد اختصاص الشخص اإلقليمي بعناصره الثالثة من إقليم جغرافي، سكان 

 األشخاص هذا اإلقليم والمقيمين، فيه ومدى االختصاصات المقررة لهذه األقاليم، أو باألحرى تلك

اإلقليمية بمختلف أنواعها ونجد أن األشخاص العامة اإلقليمية تندرج في تواجدها ونجد في أعلى الهرم 

 .الدولة

إن نطاق الدولة يشمل كامل وكافة أنحاء الوطن ويشمل بالتالي كافة المرافق، عكس :  الدولة  -1

على نظرية إنكار الشخصية المعنوية باقي األشخاص اإلقليمية فمنهم من أنكر شخصية الدولة تأسيسا 

عموما و منهم الفقيه دوجي، الذي أنكر فكرة الحق كمظهر إلدارة صاحب الحق و إلى إنكار فكرة 

السيادة أو حقوق السلطة العامة فهو يرى أن الدولة ظاهرة اجتماعية تنشأ تلقائيا، مع واقع اجتماع 

عي ثم مهما يقوم بينهم من اختالف سياسي وهناك الناس و مما يتولى من إحصاءات بالتضامن االجتما

من اعترف بها مثل الفقيه بيرتماي الذي اعترف للدولة بالشخصية المعنوية و لكن في مجال القانون 

  )2(الخاص و الحقوق المالية فحسب

  
  

  
 .24محمود حلمي، موجز مبادئ القانون اإلداري، المرجع السابق، ص  - 1

2-  Jean Carbonier, Droit Civile, Op cit P268 

                                                   مدى إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية الفصل الثاني        
 

أما فيما يتعلق باختصاصات السلطة العامة فهي ليست من قبل الحقوق بل هي مجرد اختصاصات 

ح العام على مقتضى القانون، ومن الخطورة اعتبار يمارسها عمال الدولة و موظفوها لتحقيق الصال

تلك االختصاصات حقوقا ألن دلك قد يهدد الحرية الفردية، و فريق آخر اعترف بالشخصية المعنوية 

للدولة بصفة خاصة إذا تصرفت في مجال الحقوق المالية المطبق عليها القانون الخاص، أما الدولة 
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ذا ما رست حق من حقوق السلطة العامة و هده النظرية ساعدت فقد تعد من أشخاص القانون العام، إ

على تقرير مسؤولية الدولة عن تصرفاتها المالية و لكن هذه النظرية يجتاحها نوع من الغموض 

 .خاصة في الدول التي ال تطبق القانون اإلداري و ال تعرف االزدواج القضائي

ة تعطي جميع تصرفاتها سواء أكانت هذه لكن في الوقت الحاضر للدولة الشخصية المعنوي   

التصرفات تنطوي على قدر من السلطة العامة أم ال ، و يختلف الوضع سواء أكانت الدولة مركبة و 

خاصة المتحدة اتحادا فيدراليا حيث تكون أما شخصين معنويين ال شخصية معنوية واحدة كما هو 

 .الحال في الدولة البسيطة

 و القضاء، أن للدولة شخصية قانونية واحدة و بفضلها تكتسب األهلية سواء في و أخيرا استقر الفقه   

إن الشخصية المعنوية للدولة تتميز عن غيرها بمجموعة من . نطاق القانون الخاص أو القانون العام

  )1(الخصائص فهي شخصية آنية وغير مقيدة وتتمتع بامتيازات السلطة العامة

 :ىاألشخاص اإلقليمية األخر -2

إلى جانب تواجد الدولة هناك أشخاص معنوية إقليمية أخرى تتوزع و تتمثل األشخاص العامة    

اإلقليمية في تلك األشخاص التي يشمل اختصاصها األصلي جميع المرافق و لكن في حدود إقليمية 

معينة، وفي طليعة هذه األشخاص شخص أساسي و ضروري و هو الدولة و بعدها األشخاص 

  )2(المحلية

  

األمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة ، الطبعة الثامنة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  -1
 83-82، ص2002

إن األساس الجغرافي هو الذي يفرق بين هذه األشخاص العامة اإلقليمية وهذا حسب األستاذ عوابدي عمار، مرجع السابق،   -2
  .199ص

   الفصل الثاني                                                       مدى إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية
  

 
و التي قد تكون والية أو محافظة في فرنسا أو إمارات أو مقاطعات حسب التسمية المتبعة في 

  .ها أو تتواجد فيها مثل البلدياتاألنظمة القانونية المختلفة و ينبثق عن هذه األشخاص قد تتفرع عن
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و نرى أنه مهما تغيرت التسمية إال أن هذه األشخاص المعنوية اإلقليمية لها ممثل واحد يمثلها   

        )1( بصفته الممثل القانوني عن هذه الهيئة
  

 : األشخاص العامة المصلحية-ب

ور الدولة في إنشاء المرافق العامة إن األشخاص المعنوية العامة المصلحية و خاصة مع تزايد د   

التي تكفل ألفراد المجتمع حاجاتهم الضرورية و الخدمات الالزمة لهم، حيث أن توسع الدولة في 

إنشاء المرافق العامة و تشعب مسؤولياتها و زيادة على األشخاص المعنوية المرفقية على المستوى 

 )2(شخص المعنوي المصلحيالمحلي ويرى الفقه توفر الشروط التالية لقيام ال

تمتع الشخص المعنوي المرفقي بشخصية معنوية مستقلة حيث يمنح له مزايا الشخصية المعنوية    

وجود شخص يعبر عن إرادته وذمة مالية مستقلة و أهلية تلقي و واكتساب الحـقوق و التحمل 

  .لإللتزامات و الواجبات و على أهلية التقاضي

 )3( :نوية الخاصةاألشخاص المع: ثانياً 

كما سبق ذكره سابقا فمن ضمن األشخاص المعنوية نجد األشخاص المعنوية الخاصة التابعة    

 : للقانون الخاص وأننا نجد فيها كل من

  
  
 .146سامي جمال الدين، مرجع سابق ص -1
 .147سامي جمال الدين، مرجع سابق ص  -2

3-  Louis Rolland : Op. Cit, P35 
- Jean Rivero : Op cit, P 42, 43 
Jean Carboonnier Op, Cit 269-273  

Gabriel Marty pierre Raynod: Les personnes: 3 édition. Siray, Paris : 1976 : P 922, 924. 
 الشركة  يرى أن من نتائج تمتع51 ص 2003: الشركات التجارية ، اإلسكندرية ، دار الجامعة الجديدة : راجع محمد فريد العريني- 

 بالشخصية المعنوية فهي اكتساب الحقوق وااللتزامات ولكن مقيدة حسب طبيعتها وتخصصها

   الفصل الثاني                                                       مدى إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية
 

   :الشركات -أ   
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اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك إن الشركة عقد بمقتضاه يلزم شخصان طبيعيان أو    

بتقديم حصة من عمل أو مال نقد بهدف إقتسام الربح الذي  قد ينتج تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي 

  )1(م. ق416ذي منفعة مشتركة يتحملون الخسائر التي قد تنجر على ذلك وهذا ما ذكرته المادة 

ساهم كل منهم في مشروع إنشائها بقصد تحقيق ربح مالي واقتسامه  فالشركة هي جماعة من األشخاص ي   

فيما بينهم، وقد تكون الشركة مدنية تقوم بأعمال مدنية وقد تكون تجارية تحترف القيام بأعمال تجارية وفقا 

 .لنصوص القانون التجاري

  )2 (: الجمعيات - ب

رض غير مادي وبالتالي فهي تسعى لتحقيق إن الجمعية تتكون من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغ   

منفعة عامة أو مصلحة وتكون الجمعية خاضعة لنوع من الرقابة بهدف التأكد من  مدى انحراف الجمعية من 

 .الغرض الذي أنشأت من أجله

  : المؤسسات الخاصة- ج

تختلفان في أن إن المؤسسة والجمعية يتفقان في استبعادهما لعنصر الربح من غرض إنشائهما، ولكن    

المؤسسة أنشأت بموجب مجموعة من األموال لترصد لغرض معين، أما الجمعية تتكون من مجموعة من 

  )3(األشخاص الطبيعيين أو المعنويين

أن ينشأ الشخص المرفقي وفقا ألحكام القانون العام ويخضع له أيا كان نشاط هذا الشخص وأيا كان أسلوب 

  .ز األشخاص العامة المرفقية والمؤسسات الخاصةتنظيمه، وهذا األمر الذي يمي

  
  

 . من القانون المدني الجزائري416المادة  -1
 ، راجع في ذلك01/07/1901والذي تم تأكيد ذلك بصفة غير مباشرة  في فرنسا بقانون   -2

-Jean Carbonier : Op Cit P 270. 
-Abderahmane Remili : Les Institutions Administrative algérienne, Op cit P183. 

 143-142المرجع السابق،  ص : سامي جمال الدين  -3
 فيرى أن المؤسسة الخاصة شخص اعتباري تنشأ بتخصيص مال لمدة معينة لعمل ذي 701-295المرجع السابق ص : حسن كيرة-

  صفة إنسانية، أي دون قصد أي ربح مادي
  

                           مدى إمكانية مقاضاة المصالح الخارجيةالفصل الثاني                               
  

 )1(أن يتخذ نشاط الشخص العام المرفقي في موضوع واحد محدد وفقا لمبدأ فهو فهما وظيفي ال غير 
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ويمكن الحديث واإلشارة ألشخاص معنوية إقليمية الغرض منها هو تحقيق غرض مباشر يشمل    

  :د نجد ثالثة أنواع وهيكافة النشاط اإلداري وق

  األشخاص العامة اإلدارية -

 المؤسسات العامة االقتصادية -

 ، األشخاص المهنية ونقابات مهنية -

إنه  بغض النظر عن طريق األشخاص العامة المرفقية أو المصلحية فإنه نجمع بينهما أنها ال    

ثيرا عن األخرى وذلك بحسب الغرض تخضع لنظام قانوني واحد، وإنما تختلف كل منهما قليال أو ك

المقصود من تحقيقه من وراء إنشائه وفقا لطبيعة النشاط الذي تمارسه والذي يتم اختيار التنظيم 

 .القانوني المالئم للشخص تبعا لهما

وهناك من يتحدث عن نوع من األشخاص المعنوية تجتمع فيه هذين النوعين السابقين وهما ما    

   ونجد ذلك في كل من الحالتين)2("عنوية التابعة للقانون المشتركاألشخاص الم"يسمى 

 )3(التاليتين

حيث أن القانون العام قد يطبق أحيانا على بعض األشخاص المعنوية الخاصة وهذا طبقا لتحقيق    

  المصلحة العامة وهذا باستعمالها المتيازات السلطة العامة، وخاصة في مجال الرقابة

 سبيل المثال نذكر الجمعيات ذات المصلحة العامة وبالتالي نرى تعدد لألشخاص اإلدارية وعلى  

المعنوية سواء كانت عامة أو خاصة والهدف منها هو تحقيق الصالح العام، أو األشخاص المعنوية 

  .العامة ذات خصائص القانون الخاص

  
 147ص : المرجع السابق : سامي جمال الدين   -1

 150ص : المرجع السابق : ين سامي جمال الد     
2-  Jean Carbonier : Op cit : P76, 77 

فإنه تحدث عن نوع آخر من األشخاص المعنوية أو هو تقسيم جديد لألشخاص غير التقسيم التقليدي وهو : أما األستاذ أحمد محيو  -3
 .التأسيسي و على أساس التجمعي 

 .101المرجع السابق ص : إلدارية محاضرات في المؤسسات ا: أحمد محيو : األستاذ 
  

   الفصل الثاني                                                       مدى إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية
  

  :أثار التمتع بالشخصية المعنوية: المطلب الثاني 
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 قانوني جديد ال يتمتع إن النتيجة الرئيسية الكتساب الشخصية المعنوية هي أننا نكون أمام كائن   

بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها اإلنسان، مثل ممارسته للحياة السياسية وكذلك الزواج إلى غير ذلك من 

 من القانون 50، و التي تم ذكرها في نص المادة )1(الصفات والتي ال يمكن إنسابها للكائن القانوني

 :المدني ولذلك يمكن التمتع بالنتائج التالية
  

  :االستقالل الذمة المالية واإلدارية : 1فرع 

  :االستقالل اإلداري: أوالً 

إن االستقالل اإلداري معطي للهيئة معنوية لها أجهزة تتمتع بكل السلطات الضرورية خاصة    

، بحيث تكون قراراتها أو أوامرها من )2(السلطات اإلدارية الذي يتمتع بجميع امتيازات السلطة العامة

لطة العامة، ويترتب على ذلك اعتبار القرارات الصادرة منها قرارات إدارية، تخضع لكل أعمال الس

ما يخضع له القرارات اإلدارية وهي كذلك تكون األشخاص القانون العام واستخدام وسائل القانون 

 العام في تحقيق وظائفها كنزع الملكية واالستيالء المباشر والعقود اإلدارية كل ذلك في الحدود

 )3(المقررة قانونا لها

وبالتالي اكتساب الشخصية المعنوية بالنسبة لألشخاص اإلدارية، أنه قد أصبح جزء من السلطة    

اإلدارية في الدولة لتكون اختصاصاته اإلدارية وله أن يباشر وسائل القانون العام بما يتضمنه من 

  صات وحتى يتمتعامتيازات أو بنود عندما يمارس نشاطه المتصل بهذه االختصا

  
  
  
  
 27ص : موجز مبادئ القانوني اإلداري، المرجع السابق : محمود حلمي   -1

2-  Jean Carbonier : Droit Civil , Op cit P 274, 275 
 56 -55المرجع السابق ص :  ناصر لباد -2
  107ص : مبادئ القانون اإلداري الجزائري المرجع السابق : قصير مزياني فريدة   -3

 37ص: المرجع السابق  : نبيلة عبد الحليم كامل     
  153-152سامي جمال الدين المرجع السابق ص    
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زئيا على إيرادات ونفقات الهيئة، بكل السلطات الضرورية وتكلف هذه األجهزة بالتصويت كليا أو ج

وبإقرار كل اإلجراءات المتعلقة بنشاطاتها وبتحمل مسؤولية أعمالها، حيث أن األشخاص المعنوية 

 )1(العامة لها موظفون، لمواجهة الدولة التي لها نظام متميز عن موظفي وعمال الدولة

واء كانت عامة أو خاصة تمكنها من وبالتالي إعطاء االستقاللية اإلدارية لألشخاص المعنوية س   

القيام  بالمهام المسندة إليها، فال بد من منحها لهذا االستقالل ولكن ليس بمعناه المطلق فدائما نتحدث 

 .عن وجود الرقابة وهي األخيرة أيضا تكون نوعا ما مرنة لتحقيق األهداف المسطرة لها

األشخاص المعنوية العامة مادامت خاضعة حيث أن الرقابة مجالها اإلداري بحت، فيما يخص    

 .للقانون العام، وكذلك الرقابة المنصوص عليها قانونا

هذا عن االستقالل اإلداري لألشخاص المعنوية وكذلك نجد نوع آخر من االستقالل الذي يترتب    

 .ةالماليالذمة عن منح لمجموعة من األشخاص أو األموال الشخصية المعنوية وهو استقالل 

  :استقاللية الذمة المالية: ثانياً 

إن المبدأ األساسي لثبوت الشخصية المعنوية هو استقاللية في الذمة المالية أي بالفصل التام بين    

 .ذمة األشخاص المكونين الشخص المعنوي وبين ذمة هذا األخير

ت والتعويضات التي يتمتع ونقصد بالذمة المالية المستقلة هي أنها تستقبل الحقوق وتتحمل االلتزاما   

 )2(بها الشخص

إن الشخص المعنوي سواء كان في القانون العام أو في القانون الخاص ينبغي أن تكون له ذمة    

مالية مستقلة بصفة خاصة عن الذمة المالية ألعضائه، حيث أن الهيئة المكونة للشخص المعنوي، ولها 

  .لمالية ألعضاء المكونين لهاذمة مالية مستقلة ومنفصلة تماما عن الذمة ا

  

 153- 152المرجع السابق ص : سامي مال الدين    -1
  37ص : المرجع السابق: نبيلة عبد الحليم كامل -2
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وي أهلية قانونية تمكنه من ممارسة التصرفات في نطاق ذمته المالية وبالتالي تكون للشخص المعن

 )1(بعيدا عن الذمة، مالية لألعضاء المكونين لهم

يترتب على استقالل أشخاص القانون العام أن تستقل كل منها بأموالها حيث أننا نرى أنه يوجد    

 .نوعين من الدومين يستغله الشخص المعنوي

، فلكل شخص معنوي دومين خاص به سواء أكانت الدولة أو )2(الدومين الخاص هو فالنوع األول   

أي شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، دومين خاص به يستقل بالتصرف فيه وفقا للحدود 

 .التي ينص عليها القانون وهو ما تم االتفاق عليه حين تم تكوين هذا الشخص المعنوي

ين يطلق عليه اسم الدومين العام فلكل شخص من األشخاص القانون  من الدومأما النوع الثاني   

العام دومينه العام المخصص للنفع العام، وأن يستعمل ماال خاصا بشخص معنوي آخر أو نزع ملكية 

 .إال بعد تجريده من صفة النفع العام أوال، فيصبح شأنه شأن أموال الدومين الخاص

ني أن األموال التي تخصص الشخصية المعنوية أو التي تكتسب فيما  يعة المالي الذمةأي أن استقالل   

 )3(بعد تشكل ذمتها المالية الخاصة مع كل ما يترتب على ذلك من حقوق

  : أهلية التقاضي : 2فرع 

أن المصالح التي ليست لها الشخصية المعنوية ال يمكنها من الدفاع عن حقوقها أمام القضاء دون    

 للمجموعة التي تنتمي إليها، وبالعكس فإن كل هيئة تتمتع بالشخصية )4(المتخصصةالمرور بالهيئات 

المعنوية تستطيع المطالبة بحقوقها أمام القضاء هذا من جهة إذا ما حاولت استرجاع الحقوق التي 

  .ضاعت منها، ومن جهة أخرى فهي تحمي نفسها وتتصدى لكافة الدعاوي المرفوعة ضدها

  

  

 146المرجع السابق ص : شيحاعبد العزيز   -1
 48-47المرجع السابق ص: سليمان محمد الطماوي   -2
 56القانون اإلداري ، المرجع السابق ص :  ناصر لباد -3
  56 ناصر لباد، القانون اإلداري، المرجع السابق، ص-4
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ويترتب على ذلك أن على الشخص المعنوي يتحمل مسؤولية األفعال الضارة التي تكون قد حدثت    

منه أو من قبل موظفيه مهما اختلفت أسباب المسؤولية مما يؤدي بالتالي إلى اختالف أساس المسؤولية 

ثراء بال سبب أو حتى األساس المبني على الذي قد يتمحور إما بسبب عقدي أو الفعل الضار أو اإل

 )1(فكرة المخاطر

ولعل من أهم النتائج المترتبة على ثبوت الشخصية لمجموعة من األموال أو األشخاص هو وجود    

شخص يعبر عن إرادة هذا األخير ترفع الدعوى ضده ما دام هو الممثل الوحيد لهذا الشخص المعنوي 

ر في ذلك خاصة السلطة التي أنشأته أي السلطة المركزية التي تبقى والمسؤول عنه دون إشراك الغي

 .بعيدة كل البعد عن نشاط هذا الشخص المعنوي خاصة إذا كان عاما

ومنه فإذا حكم بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المتضرر، إلتزم الشخص المعنوي لتأدية هذا    

المعنوي ذمة مالية خاصة به مما يعني استقالل االلتزام دون أن تلتزم به الدولة مادام لهذا الشخص 

 .الدولة عن هذه األشخاص المعنوية

حيث أنه يكون للغير الحق في رفع الدعاوي ضدها مباشرة، كما يكون لها الحق هي األخرى برفع    

 .الدعاوي، لذلك يجب أن يترتب النتائج  الخاصة بالتمتع بالشخصية المعنوية والتي لها صلة بالتقاضي

نجد أن المشرع الجزائري على غرار باقي المشرعين تحدث عن هذا المبدأ وكذلك عن باقي النتائج    

يتمتع الشخص االعتباري بجميع : " 50المترتبة للتمتع بالشخصية المعنوية وهذا ما جاءت به المادة 

ون ويكون له الحقوق إال ما كان منها مالزما لصفة اإلنسان وذلك في الحدود التي يقررها القان

 .خصوصا

   ذمة مالية-

  . أهلية في الحدود التي يعينها عند إنشاءها أو التي يقررها القانون-

  

  

  48 ص1975سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  -1
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 .  موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز-

الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر  -

 .القانون الداخلي الجزائري

  نائب تعبر عن إرادته-

 )1("  حق التقاضي-

فإنه يترتب على استقالل أشخاص القانون العام إمكانية :" ان محمد الطماوي حسب الدكتور سليم   

مقاضاته عن طريق ممثليه فترفع الدعوى على المحافظة أو المدينة أو المؤسسة العامة مباشرة دون 

حاجة لمقاضاة الدولة بل يجوز التقاضي بين أشخاص القانون العام، وهي فيما يتعلق مباشرة بالحكومة 

زية وفي سلطة الوصاية اإلدارية حيث يجوز  لممثل الهيئة الالمركزية على هذه النتيجة عدم المرك

 )2("قبول الدعاوي التي ترفع من أو على غير الممثل القانوني للشخص المعنوي

حيث أن الدعاوي المرفوعة ضد الشخص المعنوي تبقى المسؤولية المترتبة عنها على عاتقه ال    

التعويض عن الضرر الذي أصاب المتضرر التزام الشخص المعنوي لتأدية هذا غير، فإذا حكم ب

االلتزام دون أن تلتزم به خزينة الدولة مادام لهذا الشخص ذمة مالية خاصة به، مما يعني استقالل 

 .الدولة عن هذه األشخاص المعنوية فتكون بعيدة كل البعد خاصة في مجال تحمل المسؤولية

خص المعنوي مادام مستقال استقالال إداريا وماليا فهو من عليه تحمل المسؤولية لذا نرى أن الش   

الناتجة عن ممارسته لوظائفه وعليه أن يباشر كافة اختصاصاته بما يتمتع به من حقوق وما عليه 

  .تحمله من التزامات ومنها المسؤولية الناتجة عن تصرفاته

  

  

  

  . من القانون المدني الجزائري50 مادة -1
  48الوجيز في القانون اإلداري، المرجع السابق ص :  يمان محمد الطماوي-2
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ه، وهذا فالشخص المعنوي ال يتصور قيامه بنفسه بالنشاط الذي يتطلبه على اختالف صوره وأنواع

األمر منوط بأشخاص طبيعيين يتولون عنه القيام بهذه المهام فيجب االعتراف بالحقيقة الواقعة من أن 

 .هؤالء، األشخاص هم الذين يقومون بكل نشاطه وليس في ذلك ما يطعن في الشخصية المعنوية له

بد من وجود مقر  من القانون المدني ال50ولكي ترفع الدعوى ضد هذا الشخص حسب نص المادة    

لهذا الشخص وهو مركز إدارته أو مكان ممارسة النشاط إذا كانت موجودة في الخارج، كما أنه يجب 

 .أن يمنح لهذا الشخص المعنوية اسم وجنسية لكي يتم التعرف عليه بصفة كاملة

  :انعدام الشخصية المعنوية المصالح الخارجية حاجز أمام رفع الدعوى عليها: المطلب الثالث

من بين نتائج التمتع بالشخصية المعنوية إمكانية التوجه للقضاء، أي التمتع بأهلية التقاضي، فإننا    

نحاول التعرف إن كانت المصالح الخارجية تتمتع بهذه الصالحية أم ال، ولكن قبل ذلك فعلينا التساؤل 

من خالل الفرعين  ليهإن كانت تتمتع أصال بالشخصية المعنوية أم ال ، وهذا ما سوف نتطرق إ

  :التاليين

 . عدم تمتع المصالح الخارجية بالشخصية المعنوية:1الفرع 

 .رفض الدعوى ضد المصالح الخارجية: 2الفرع 

 .عدم تمتع المصالح الخارجية بالشخصية المعنوية: 1الفرع 

ية على مـستوى    من خالل تعريف المصالح الخارجية باعتبارها تلك الفروع التابعة للهيئة المركز             

 .الهيئات المحلية فهي تشكل جزء من صورة عدم التركيز اإلداري في الدولة

وكما نعلم فإن عدم التركيز اإلداري هو تخفيف للمراجعة ال غير وبالتالي تنعدم فيها الحديث عن 

رورة تنفي األهلية التابعة إلصدار القرارات، وإنما التبعية تبقى دوما نحو المركز، وهذه التبعية بالض

  .الحديث عن تواجد الشخصية المعنوية
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إذن فعدم استقاللية وتمتع المصالح الخارجية بسلطة البث النهائي دليل قاطع على عدم تمتع المصالح 

 من قانون المدني الجزائري لم يشر إليها ضمن ما 49شخصية المعنوية خاصة أن المادة الخارجية بال

يعتبر شخصا معنويا بالرغم من أن المصالح الخارجية ومن أجل ممارسة المهام المحددة لها قانونا 

 فتمتع باالستقاللية المالية دون تمتعها بالشخصية المعنوية ويسير مديرها المصالح الخارجية على

 )1(الميزانية المخصصة لهم من طرف الوزارة التي يتبعونها

وبما أن هذه المصالح الخارجية تتبع الوالية كجماعة إقليمية فإن البعض منها يخضع مباشرة لسلطة    

الوالي والبعض منها تبقى خارج حدود سلطته كليا أو جزئيا، كالمصالح المنفصلة عن الوالي كليا 

، فإن الوالية تمثل هذه المصالح عن التوجيه للقضاء خاصة )2(زئيا كالضرائبكالدفاع والقضاء أم ج

 .في اعتبار قراراتها صادرة عنها

إذن يمكن القول بصفة مختصرة أننا ال يمكننا إطالقا الحديث عن الشخصية المعنوية ونحن أمام    

لك، والمصالح الخارجية صورة عدم التركيز، فمن خالل تعاريف كليهما فاألمر بعيد كل البعد عن ذ

ما هي إال هياكل مساعدة لإلدارة المركزية للقيام بمهامها وهذا من جهة و من جهة أخرى تقوم 

 .بتخفيف للعبء عليها

ومنه عدم تمتعها بالشخصية المعنوية فإنها ال تتوفر على النتائج المذكورة عندما تتحصل أية هيئة    

 .، ومقرعلى الشخصية المعنوية من اسم، جنسية

 .إضافة إلى أهلية التقاضي والتي سوف نعالجها ضمن هذا الفرع

  :رفض الدعوى ضد المصالح الخارجية :  2الفرع 

لقد تمسك القضاء بضرورة التمتع بالشخصية المعنوية لقبول الدعوى خاصة إذا ما كنّا أمام    

ا أمامها، وهذا إما تم تجسيده فعال المصالح الخارجية التي تنعدم فيها أهلية التقاضي والتي تعد حاجز

  .من قبل مجلس الدولة الجزائري ضمن قرارات عديدة قد أصدرها في هذا الخصوص

  
  
 .52رأي حول تمثيل الدولة من طرف هيئاتها غير الممركزة ، مرجع سابق، ص :  صالح عنصر-1
  270 أحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، المرجع السابق ص -2
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إن : "  أصدر مجلس الدولة قرار ضد مديرية البريد والموصالت جاء فيه01/02/1999حيث بتاريخ 

تع بالشخصية، أما الهيئات األشخاص المعنوية وحدها يمكن مقاضاتها أمام الجهات القضائية كونها تتم

التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية ال يمكن لها رفع دعوى أمام الجهات القضائية وال يمكن مقاضاتها أمام 

 )1("نفس الجهات

وهكذا فإن كل هذه القرارات ترتكز بصفة واضحة على ضرورة التمتع بالشخصية المعنوية لقبول    

وهذا ما أكدته قرارات أخرى منها القرار الصادر بتاريخ الدعوى، في انعدامها ترفض الدعوى 

14/02/2000. 

حيث تمسك القضاء بضرورة التمتع بالشخصية المعنوية لقبول الدعوى اإلدارية، باالعتماد على أهلية    

 في قضية السيد 03/05/1999التقاضي الخاصة بها ومن بين كذلك قرارات مجلس الدولة بتاريخ 

  :مدير التربية بغليزانبلقاسم أحمد ضد 

حيث أن المدعو بلقاسم أحمد رفع دعواه القضائية أمام الغرفة اإلدارية لدى مجلس قضاء مستغانم ..."

 .على مدير التربية لوالية غليزان

ذات طابع إداري غير أنها مجردة من الشخصية : حيث أنه من المؤكد أن هذه الهيئة التابعة للوالية -

   فهي ال تتمتع بصالحيات القوة العموميةالمعنوية بالنتيجة

أنه ومادام أنها ال تتمتع بصفة التقاضي باعتبارها مفتقدة ألهلية األشخاص العمومية، فإنه يجب  -

 )2(" اعتبار الدعوى القضائية المرفوقة عليها غير قانونية

إن :" ء في القراروهناك قرار صادر ضد مديرية األشغال العمومية على مستوى الوالية حيث أنه جا

مديرية األشغال العمومية هو تقسيم إداري متخصص داخل الوالية ليس له أهمية استقاللية فهو تابع 

  .للوالية

  

 ، قضية مديرية البريد والمواصالت01/02/99، جلسة 03/1499مجلس الدولة الغرفة اإلدارية األولى رقم القرار   -1

 قضية السيد بلقاسم أحمد ضد 03/05/1999 في قراره بتاريخ 300 رقم الفهرس 168969م الملف  مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة رق-2

، في قراره بتاريخ 365، رقم الفهرس 168969مديرية التربية لغليزان وآذلك نجد قرار مجلس الدولة الغرفة األولى، الملف رقم 

  . مستغانم في قضية السيد  طويل الشارف ضد مدير النقل لوالية17/05/1999
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حيث أنه نتيجة لذلك فإن مديرية األشغال العمومية ليس لها الشخصية المعنوية التي تسمح لها بأن تقاضي 

 ."وحدها

ه بصفة واضحة، باعتبار أن مديرية األشغال العمومية ما هي إال نجد أن في هذا القرار برر لنا موقف   

تقسيم إداري تابع للوالية ال غير، يفتقد بالنتيجة إلى توابع الشخصية المعنوية خاصة منها أهلية التقاضي، 

لذلك رفضت الدعوى المرفوعة ضد هذه المديرية، وهذا ما يؤكد لنا أن المصالح الخارجية للدولة باختالف 

واعها غير متمتعة بالشخصية المعنوية مادامت كما سبق لنا وأن أثبتناه فهي تعتبر هيئات غير ممركزة أن

 )1(ومنه ال يحق مقاضاتها

ونجد أن المحكمة العليا قبل ذلك فقد ركزت على تواجد وتمتع بالشخصية المعنوية كوسيلة وحيدة    

قرارات العديدة التي أصدرتها ولعل من بينها نجد للتقاضي، فإن انعدمت ترفض وهذا ما نلمسه من خالل ال

قضية السيد على مسعود عبد القادر ضد رئيس قسم الموارد البشرية لوالية مستغانم ومن معه وجاء في 

حيث أن هذا القسم ال يتمتع بالشخصية المعنوية وبأهلية التقاضي ال يمكن بالتالي رفع :" حيثيات القرار

 ومنه رفضت )2("ن العريضة رفعت ضد شخص ال يتمتع بأهلية التقاضيدعوى قضائية عليه، حيث أ

 .الدعوى نتيجةً لذلك

إذن عدم التمتع بالشخصية المعنوية يعد فعال حاجزا أمام وضع الشكوى على تلك الهيئة، ولقد تمسك    

لمعنوية وبأهلية القضاء بهذا األمر خاصة فيما يتعلق بالمصالح الخارجية والتي بين أنها منعدمة للشخصية ا

 .التقاضي بصفة جلية

ولكن هذا ليس كقاعدة عامة، فلم تعد الشخصية المعنوية الوسيلة الوحيدة لرفع الدعوى، فإن الفقه قد تمكن    

من الوصول إلى حلول أخرى بواسطتها يمكن اللجوء إلى القضاء ومقاضاة هيئات ال تتمتع بالشخصية 

المكرسة لهذا الوضع، لذلك  القضاء اعتمادا على النصوص القانونيةالمعنوية، وهذا فعال ما قد كرسته 

  .نتساءل

 ما هي الحلول الكفيلة لمقاضاة المصالح الخارجية في ظل انعدام الشخصية المعنوية؟

  
دولة، مجلة مجلس ال. ، مديرية األشغال العمومية14/02/2000، بتاريخ 182149مجلس الدولة، الغرفة الثانية، رقم القرار   -1

  .107، ص 2002، 1العدد 
 في قضية السيد علي مسعود عبد القادر ضد رئيس قسم الموارد البشرية لوالية 31/01/1993قرار بتاريخ : المحكمة العليا  -2
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  :إمكانية و وسائل رفع الدعوى على المصالح الخارجية: المبحث الثاني 

إن الحديث عن الشخصية المعنوية لمقاضاة المصالح الخارجية، لم يعد باألمر المهم، ما دام الوضع    

قد تغير وتم التوصل إلى وسائل عملها إلمكانية مقاضاة المصالح وهي التي تعد في الوقت نفسه آليات 

ا من أجل تحقيق الغرض الذي من أجله أحدثت ولعل كل من التمثيل القانوني و التفويض كافيان عمله

 )1(لمعالجة فكرة التقاضي، فالتفويض قد ظهر منذ العهود األولى ضمن القانون الروماني واإلسالمي

 .ينأما التمثيل القانوني فقد أحدثته القوانين وهذا ما سنراه من خالل المطلبين التالي   

 فكرة التمثيل القانوني: المطلب األول

 نظرية التفويض: المطلب الثاني

 :فكرة التمثيل القانوني : المطلب األول 

التمثيل القانوني يعد طريقة من الطرق المتبعة للوصول إلى القضاء، رغم أنها حسب البعض قد    

 .يختلط مع شرط توفر الصفة

 من قانون اإلجراءات المدنية تعد شرطا لقبول الدعوى، 459: حيث أن الصفة طبقا لنص المادة   

، فإن جزاء انعدام الصفة يؤدي إلى عدم )2(بينما التمثيل القانوني فهو إجراء لمباشرة الخصومة ال غير

قبول الدعوى، ولكن في حالة انعدام فكرة التمثيل القانوني نجد أن النصوص القانونية التي كانت قد 

  )3(لتمثيل لم تنص صراحة عن الجزاء المترتب عن عدم صحة التمثيل القانونيميزت بين الصفة وا

إن اللجوء إلى التمثيل القانوني تعود بصفة عامة إلى أسباب عملية بحتة وهذا ما سوف نراه من خالل 

 .الفرعين التاليين
  

  

  

 1982نيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، الجزائر التفويض اإلداري، وتطبيقاته في اإلدارة الجزائرية، بحث ل: كربوعي منور   -1 
 16ـ 12ص 

ديوان المطبوعات الجامعية ، : الهيئات واإلجراءات أمامها، الجزء الثاني : المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية :  مسعود شيهوب-2
 276 ص 1998الجزائر 

  .277جع، صالمبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، نفس المر: مسعود شيهوب  -3
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  تعريف التمثيل القانوني:1الفرع

 خصائص التمثيل القانوني: 2الفرع

 تعريف التمثيل القانوني : 1الفرع

حصول على تقدير حق أو لحمايته، لذلك فالحاجة إن الدعوى هي سلطة اللجوء إلى القضاء بقصد ال   

لرفع الدعوى تستلزم توفر عنصرين أساسين وهما أطراف الدعوى أي المدعي والمدعى عليه، 

 وعليهما الحضور أي المثول أمام القضاء للدفاع والمطالبة بحقوقهما، مادام حق التقاضي حق عام

 ألن هذه ذلك ال يتحقق إال بعد التوجه مقرر لكل شخص،و يستوي أن يكون محقا أو غير محق،

للمحكمة فهي التي تصدر أمرها وحكمها القاضي بإعالن الحقيقة عن ذلك ومنه تحدد لنا من هو على 

 .صواب ومن تجاوز وتعسف في استعمال حقه

 وبالرغم من عدم توافر أدلة كافية للنظر في قضية ما أو عدم توافر أدلة كافية للنظر فيها قضية ال   

بد من توافر شروط لقبول الدعوى، مثال ال يمنع الشخص المعني باألمر من المثول للقضاء مجددا 

 .للمطالبة بحقوقه كلما كانت الظروف لصالحه، لذلك فعلى من يهمه األمر أن يباشر الخصام بنفسه

 عن إن مباشرة الخصام من طرف الشخص العادي بنفسه أمر طبيعي ألنه هو المعني و المسؤول   

حقوقه و عليه أن يحافظ عليها، رغم هذا فإن األمر غير كافي خاصة إذا كان هذا الشخص غير ملم 

بالشؤون القانونية فعليه أن يوكل محامي في هذا المجال باعتباره هو المختص في هذا النوع من 

حامي و الشخص القضايا بإمكانه الدفاع عنه و تمثيله أمام القضاء نيابة عنه بواسطة وكالة بين الم

  .العادي

 من يعبر عن إرادته وبالتالي هو الممثل )1(أما الشخص المعنوي سواء أكان عام أو خاص فهناك

القانوني له أمام القضاء سواء أكان مديرها أو شخص تعينه اإلدارة المعبر عنها خاصة على مستوى 

  .القضاء

  
 .3ص.1983قضاء العادي و اإلداري عالم الكتب ،مصر ،الدعوى و إجراءاتها في ال: محمد نصر الدين كامل   - 1
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فالدولة باعتبارها السلطة المركزية أي الوزارات رغم عدم تمتعها بالشخصية المعنوية فإن هناك    

 قانونا على مستوى القضاء، وهو الوزير فالوزارة التي تمثلها الشخصية المعنوية للدولة من يمثلها

 )1(كقاعدة عامة هي المختصة والمقصودة من رفع الدعوى

وكذلك الوالية باعتبارها جماعة إقليمية متمتعة بالشخصية المعنوية، فإنها تعد مقاطعة اإلدارية    

جمع هيئاتها ومصالحها الداخلية سواء تعلق األمر بهيئة مداولة للدولة، وكل فهو شخص معنوي عام ي

الوالي ومصالحه اإلدارية، (ولجانه الدائمة والمؤقتة أو بجهاز التنفيذ ) المجلس الشعبي المنتخب(

ويندرج ضمن المصالح اإلدارية للوالي الدائرة، وهذه األخيرة ليست شخصية معنوية، وإنما هي جهاز 

حسب وجهة ) أي الدائرة(لي، ولذلك تعتبر القرارات والتصرفات الصادرة عنها إداري مساعد للوا

نظر القانون صادرة عن الوالية والدعوى ترفع ضد الوالية، وليس ضد الدائرة بما أنها تعتبر مجرد 

 .تقسيم إداري تابع للدولة ال غير

 .87 وكذلك المادة )2(86وطبقا لنص المادة    

   في جميع أعمال الحياة المدنية واإلدارية أما بالنسبة لسلطة التقاضييمثل الوالي الوالية "

يمثل الوالي الوالية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ماعدا الحاالت التي يكون فيها :" فإن

 )3(" طلب النزاع الدولة والجماعات المحلية

بلدية بجميع هيئاتها، فالدعوى الموجهة ضد ويستوي األمر كذلك بالنسبة للبلدية والمقصود بها ال   .

القرارات واألعمال الصادرة سواء من رئيس البلدية أو مجالسها الشعبية المنتخبة أو عن مختلف 

 )4(مصالحها اإلدارية وبجانبها تعتبر أعماال صادر عن البلدية وتخضع الختصاص الغرف اإلدارية

  
  

  
  357لمرجع السابق ص ا:  مسعود شيهوب والمنازعات اإلدارية -1
 ...360المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ص، :  مسعود شيهوب -2
 09 -90 من قانون الوالية 169 المادة -3
  . المتضمن قانون الوالية09- 90 المادة من قانون -4
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ومن خالل ما سبق ذكره فإن الشخص المعبر عن إرادته هو الممثل القانوني لها بقوة القانون في    

 .حالة صدور قرارات من طرفها تكون محل رفع دعوى أمام القضاء

أما في حالة صدور القرار من جهة إدارية ال تتمتع بالشخصية المعنوية ومبينة بتعيين توجيه    

عوى إلى الوزير الذي تتبعه هذه الجهة اإلدارية، تأسيسا على أن الوزير يمثل الدولة بالنسبة إلى الد

  )1(المصالح واإلدارات التابعة لوزارته

إن المصالح الخارجية تعتبر بمثابة السلطة المركزية، ومنه توجه الدعوى ضد الوزارة التي تتبعها    

ة هي التي تمثل الشخصية المعنوية للدولة وليس المديرية التي المديرية وليس ضد المديرية، فالوزار

 والفرق )2(هي مصلحة من مصالح الوزارة تماما مثل المصالح المركزية الموجودة بمقر الوزارة

الوحيد بينهما يكمن في أن األولى توجد في والية من الواليات ولذلك تسمى المصالح الخارجية 

ج هيكلها الداخلي، أما المصالح الداخلية  فإنها تتواجد في الهيكل الداخلي للوزارة بما أنها تتواجد خار

هو ممثل الدولة لتمتعه  للوزارة، ذلك فإن الدعوى ال ترفع إال ضد الوزير كقاعدة عامة، ألن الوزير

 .الشخصية المعنوية التي يعمل باسمها الوزارة

لخارجية قد تمثل أمام القضاء بممثل قانوني آخر ولكن لكل قاعدة استثناء فأحيانا نجد أن المصالح ا   

وهو ليس المعبر عن إرادتها بصفة عامة، بل هو مجرد شخص يمثل للقضاء للدفاع عن حقوق هذه 

 .الهيئة

إن قانون اإلجراءات المدنية في قسمه األول من الباب الثاني المتعلق باإلجراءات المتبعة أمام المجلس 

ية و ذلك تحت عنوان في تقديم الطعون و في تمثيل األشخاص العموميين القضائي في المواد اإلدار

  169هنا نرى أن المشرع أستعمل عبارة تمثيل إن الفقرة الثانية للمادة 

  
  
  
  
  
 .65 ص 1982القضاء اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، سنة : حسين مصطفى حسين -1
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يجب أن يكون الطعن و مذكرة الدفاع المقدمة من الدولة موقع عليها من الوزير المختص، أو من <<

المفوض لهذا الغرض، أو من أية سلطة تفوض لذلك مقتضى نص في القانون، أو في الئحة تمثيل جميع 

 )1(>>المجموعات العامة األخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في المواد التي تنظمها

  :خصائص التمثيل القانوني : 2الفرع 

يعد التمثيل القانوني وسيلة عمل للمصالح الخارجية، تساعدها خاصة في مجال التوجه للقضاء تعيينه    

 .السلطة المركزية لكي تخفف العبء عنها

ولعل المجاالت التي تحدد لها ممثلين قانونيين هي تلك المجاالت الكثيرة التعامل مع  المواطنين وكذلك    

المنازعات التي تكون عديدة ال حصر لها، ومن ضمن هذه المجاالت نجد قضايا الضرائب والمتعلقة أساسا 

 إدارة الضرائب كرد عن التظلم بالنزاع الضريبي، الذي يتمحور أساسا حول قرارات الرفض الصادرة عن

  الموجه إليها حول الضريبة واإلعفاء الكلي

، فقد ترفع الدعوى على من يمثلها مباشرة وهو المدير أو نائبه وترفع ضمن اآلجال القانونية للدعاوي )2(منها

 رفعت 07/04/1990اإلدارية، مثل ذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا في غرفتها اإلدارية بتاريخ 

 .الدعوى ضد نائب مدير الضرائب بوهران

إن المقرر قانونا أن الدعوى القضائية ضد مصلحة الضرائب ترفع خالل شهرين ابتداء من تاريخ استالم    

"  أشهر من استالم اإلدارة للشكوى وعدم الرد عليها03قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطلب وبعد مرور 

ب فالتمثيل القانوني للمدير هنا يسهل على المتقاضي اللجوء إلى القضاء خاصة هذا فيما يخص إدارة الضرائ

  )3(بتوجيه للغرفة اإلدارية المحلية مباشرة

وهذا دليل لمحاولة المشرع تقريب العدالة من المواطنين، فبدال من اعتبار القرارات الصادرة عنها بمثابة 

إعتبارها قرارات صادرة عن سلطة محلية وبالتالي القرارات الصادرة عن السلطة المركزية، فإنه تم 

 .االختصاص يعود للمحاكم المحلية وضد من يمثلها قانونا
  

  

   من قانون اإلجراءات المدنية169  المادة -1
 465المرجع السابق ، ص: مسعود شيهوب المنازعات اإلدارية  -2
  1992القضائية، العدد الثالث لسنة  ، المجلة 07/04/90قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ   -3
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وإن هذا الموقف جاء تطبيقا للنصوص القانونية وتماشيا مع مقتضيات العمل اإلداري وخدمة لفكرة    

ممثل الوزير أمام القضاء ...) مدير، مفتش، رئيس(رئيسها مهما كان تسميته التمثيل القانوني، ذلك أن 

 )1(باعتبار هذا األخير ممثل الدولة

وتطبيقا لهذا القضاء وفي أحكامه األخيرة هذه النصوص ومن ذلك ما جاء في إحدى حيثيات قراره    

لوادي وذلك في جلسة المتخذ في قضية مدير البريد والمواصالت بالوادي ضد شركة سونلغاز با

 )2(03/12/2002مجلس الدولة الجزائرية المنعقدة بتاريخ 

حيث وبالفعل فإن الوجه المأخوذ من انعدام صفة التقاضي يصطدم بالمـرسـوم التنفيـذي رقم "

 الذي يمنح مدير البريد والمواصالت األهلية لتمثيل اإلدارة 10/05/1998 المؤرخ في 98-143

 .يةأمام الجهة القضائ

هنا نجد أن المجلس فقد برر موقفه جيدا باستناده للمرسوم التنفيذي المؤهل إلدارة البريد    

والمواصالت لتمثيلها أمام القضاء، أما في بعض الحاالت لم يبرر موقفه مثل القرار الصادر عن 

 . وجاء في حيثياته2003 مارس 11مجلس الدولة بتاريخ 

 )3("ة الحال الدولةإن مدير التربية يمثل في قضي "

ولكن ال ندري على أي أساس تم االعتماد عليه لتقرير قبول الدعوى ضد مديرية التربية فإذا كان    

التمثيل القانوني فلماذا لم يذكر النص الذي منح لمدير أهلية التقاضي، أم أنه اعتمد على وسيلة أخرى 

  .و قد تكون التفويض

 من قانون الجمارك، ولقد 280ثيلها أمام القضاء وفقا لنص المادة وكذلك بالنسبة إلدارة الجمارك وتم

  .أصدرت المحكمة العليا قرار في هذا الشأن وما جاء فيه

  

 54- 53المرجع السابق ص : عكاء اهللا: بوحميدة   -1
ادي ضد شركة سونلغاز  قضية مديرية البريد والمواصالت بالو03/12/2003قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار بتاريخ  -2

 192-191 ص2002/ 3الوادي، مجلة مجلس الدولة العدد 
و ومن معه مجلة الدولة .ع. قضية مدير التربية لوالية المسيلة ضد د11/03/2003 مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار بتاريخ -3

  147-146 ص2003 /3العدد 
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من المقرر قانونا أنه في الدعاوي التي تكون فيها إدارة الجمارك مدعي أو مدعي عليه أمام القضاء  "

تمثل من طرف أعوانها دون أن يكون هؤالء األعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص، ومن ثم فإن 

 .لمبدأ يعد خرقا للقانونالقضاء بما يخالف هذا ا

ولما كان ثابت في قضية الحال، إن محكمة الجنايات بعدم قبولها طلبات إدارة الجمارك النعدام    

الصفة بحجة أن ممثلها لم يكن مفوضا منها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ومتى كان استوجب 

 )1("نقض الحكم المدني المطعون فيه

 وزير المالية باعتبار هذه المصالح الخارجية إلدارة الجمارك تابعة له فإن وهذا ما يؤكد لنا أن   

 )2(فإننا نجد النصوص القانونية. الدعاوي ال ترفع ضده، وإنما ترفع مباشرة على الممثل القانوني

إلدارة الجمارك فقد حدد األعوان غير قباض الجمارك المؤهلين لتمثيل إدارة الجمارك أمام القضاء 

 .وهم

 المدير العام للجمارك -

 المدير الجهوي للجمارك -

 أعوان الجمارك الذين لهم رتبة على األقل ضابط فرقة والمعنيون في مصالح المنازعات -

إذن التمثيل القانوني يعد وسيلة لتخفيف العبء عن الوزير باعتباره الممثل المباشر للمصالح    

 من 137لوحيد لكل الوزراء أي الحكومة طبقا لنص المادة الخارجية، وكذلك الوالي باعتباره الممثل ا

 فإنه يبعده نوعا ما من المنازعات الكثيرة ليتفرغ ألمور أخرى بحاجة إلى 09-90قانون الوالية 

  تدخله الفعلي والعملي

  
  
  
 272 ص 1995سنة :  قضية إدارة الجمارك، المجلة القضائية، العدد الثالث11/06/1991قرار بتاريخ   -1
 يحدد صفة أعوان الجمارك غير قباض الجمارك المؤهلين لتمثيل إدارة الجمارك أمام القضاء، 03/01/1996 قرار مؤرخ في -2

 32الجريدة الرسمية العدد 
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صفة التقاضي لدى كل من مدير أمالك الدولة بالواليات و مدير الحفظ العقاري و كذلك منحت 

بالواليات، فهؤالء يتمتعون بصفة التقاضي لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام 

 من القرار الوزاري المشترك 2 و المادة 454- 91 من مرسوم 184العدالة و ذلك وفقا لنص المادة 

 )1(20/02/1999رخ في المؤ

منه يصبح الممثل القانوني هو المعني باألمر، وترفع الدعوى مباشرة عليه والقانون يحدد هؤالء  

األشخاص بصفة دقيقة ومحددة لكي يسهل التعرف عليهم، ويتم التوجه إليهم وترفع ضدهم الدعاوي، 

 لهم أن يفوضوا هذه السلطة أي كما أن هؤالء النواب الممثلين قانونين لألشخاص المعنوية العامة

  )2(تمثيل قانوني ألحد مساعديهم طبقا لقواعد التفويض

 :نظرية التفويض: المطلب الثاني 

يعهد الرئيس اإلداري بجزء من اختصاصاته التي : " عرف عبد العزيز شيحا التفويض بأنه   

 على ذلك أن يكون لمن فوض يستمدها من القانون ألحد المديرين في المستويات األدنى منه، ويترتب

إليه هذه االختصاصات أن يصدر قرارات فيما فوض دون ما حاجاته للرجوع إلى الرئيس المفوض 

والتفويض ليس أن يتخلى الرئيس اإلداري عن سلطاته أو مسؤولياته، بل يعتبر طريقة أفضل  )3("

ا أنه يمكن أن يعدله ضيقا أو إلنجاز األعمال وبسرعة وبالتالي للمفوض الحق في إلغاء التفويض كم

اتساعا وذلك حسب متطلبات العمل في الجهاز اإلداري، حيث أن القاعدة العامة مبنية على تخصيص 

األعمال ولكل وظيفة األعمال المخصصة لها ولكن بصفة استثنائية قد يتم بوسيلة قانونية نقل بعض 

ن لسلطته، وذلك بتوفير شروط عديدة االختصاصات من المدير األصلي إلى بعض الموظفين الخاضعي

  منها الشرط األساسي و المتمثل في وجود نص

  

 بين وزير المالية، المديرية العامة لألمالك الوطنية، ضد ح ز و من معه، 013334قرار مجلس الدولة  الغرفة الثالثة ملف رقم  -1
  4مجلة مجلس الدولة، العدد 

 ، 2004، 2003نازعات اإلدارية، محاضرات السنة الثانية ليسانس، السنة الجامعية سالمي عمور، الوجيز في قانون الم  -2 
 .49ص
 161، ص)لم يذكر رقم الطبعة وال السنة(اإلدارة العامة، مؤسسة شباب الجامعة :  عبد العزيز شيحا-3

-Jean Paul Pastarel : Droit administratif, 4 éditions guahier, France, 1999, P 52 
  104ص. المرجع السابق: القانون اإلداري : الد خليل الطاهر خ-
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يجيز للرئيس اإلداري التفويض في بعض واجباته وهذا النص يجب أن يكون بمرتبة النص الذي 

ات لألصيل نفسه، وأن يصدر هذا التفويض من السلطة المختصة قانونا، ويجب أن خول االختصاص

يكون التفويض جزئيا وكتابيا وأن تكون من ضمن االختصاصات المفوضة إليه على المسائل التي 

تضمنها التفويض جزئيا وكتابيا وأن تكون من ضمن االختصاصات المفوضة إليه على المسائل التي 

 )1(حيث ال يجوز التفويض في األمور التفويضيةتضمنها التفويض 

 .و التطبيقات الفعلية أثبتت أن التفويض يتم بطريقتين اثنين

 .نص خاص ينظم موضوع معين يتضمن فكرة التفويض

 .نص مستقل في شأن التفويض في االختصاص و يضع قواعد ضابطة و منظمة لعملية التفويض

بكل العمل داخل المنظمة، مما يضطره إلى توزيع األعمال بين ال يستطيع فرد واحد عادة أن يقوم    

، فالمدير بعد تقسيم المنظمة يوكل إلى المديرين اآلخرين في .أقسام وأن يترك لآلخرين القيام بها

من يخول لهم  المستوى األدنى منه أداء نشاطات معينة كان من المفروض أصال أن يقوم بها هو مع

، ومع تحميلهم مسؤولية ألداء هذه النشاطات واستخدام هذه السلطة، وهذه السلطة الالزمة ألدائها

  )2(العملية الثالثية هي التي تسمى التفويض

 :إن التفويض قد ينقسم إلى نوعين بحسب طبيعته وهو

  تفويض االختصاص -

  وتفويض التوقيع -

ل ينصب على تفويض جزء ويميز الفقه والقضاء بين هذين النوعين من التفويض بالقول أن القو   

 .من سلطة األصيل أو اختصاص إلى المفوض إليه

  
  

  
وذلك في مؤلفة القانون ": التفويض من زاويته اإلدارية هو عملية إدارية ذات طبيعة وقتية : " ويعرفه الدكتور عيد المنعم محفوظ  -1

 207ص) لم يذكر السنة(لى، عين شمس الطبعة األو: الفصل األول، التنظيم اإلداري: دراسة تأصيلية: اإلداري 
  1972دار النهضة العربية القاهرة : مبادئ اإلدارة العامة :  عبد الفتاح حسن-2
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بعض القرارات الداخلة في اختصاص األصيل لحسابه أما الثاني فهو مجرد توقيع المفوض إليه على 

وباسمه وتحت رقابته فهو مجرد عمل مادي حيث يوقع المفوض إليه على وثيقة سبق وأن أعدها 

 .األصيل

 )1(وهذا ما سنعالجه بالتفصيل في الفرعين التاليين   

 :تفويض االختصاص : 1الفرع

 :مفهومه: أوال 

تصاصات بين مختلف السلطات اإلدارية ويفترض أن المفوض إليه وهو تفويض يتعلق بتوزيع االخ   

 إن )2(هو ذاته سلطة إدارية لها اختصاصاتها السابقة واألصلية بمقتضى نصوص تشريعية أو الئحية

 )3(تفويض السلطة اختصاص هو أكثر الشؤون اإلدارية أولوية وأهمية

لواضح أنه ما من رئيس يفوض ماال يملكه تفويض السلطة عندما يخول الرئيس حق التنظيم، ومن ا   

وليس كل ما يملكه، ومنه يتضمن القيام بالمهمات، أي يفوض السلطة إلنجازها، حيث أن التفويض 

يكون إال المراكز وال لألشخاص، ولكن بما أن التكليف بالمهمات وتفويض السلطة ال معنى له دون 

 .وجود أشخاص يستغلون المراكز

 )4(يض يتحول للمرؤوس عوضا من مراكز الرئيس اإلداري الذي فوض إختصاصاتهومنه فإن التفو   

م نظم التفويض االختصاص وذلك وفقا لفكرة 14/03/1964حيث أننا نجد في فرنسا مرسوم    

عامة مفادها أن تفويض االختصاص يؤدي في الواقع إلى تغيير اختصاصات السلطة المختصة لما 

  )5(إرادة المفوض لجزء من إختصاصاته إلى المفوض إليهيترتب عليه من نقل حقيقي ب

  

 .369 ص1979، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، مصر )دراسة مقارنة(محمد ابراهيم الوالي، نظرية التفويض اإلداري    -1
 85،  ص 1971-1970التفويض في القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامة، دار النهضة العربية، مصر، : عبد الفتاح حسن -2

-Jeau Paul Pastorel, Droit Administratif, Op, Cit, P58 
مبادئ اإلدارة العامة ترجمة بشير العريفي، محمود فتحي عمر مراجعة على عبد المتعال، الجزء األول، مكتبة :  هارولد كونتر-3

 136لبنان بيروت ومؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر نيويورك، ص 
 137المرجع السابق ص : ونتر هارولد ك-4
، دار النهضة العربية، ص 1996دراسة مقارنة الطبعة األولى : التفويض في االختصاصات اإلدارية :  عبد السالم عبد العظيم-5

226  
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ى أن تفويض االختصاص هو أن تعهد السلطات المركزية بعض صالحياتها واختصاصاتها إذن نر

 وبالتالي للتفويض عناصر ثالثة ترتكز بصفة )1(إلى كبار الموظفين اإلداريين في النواحي واألقاليم

 .أساسية على كل من الواجبات والسلطة وكذلك المسؤولية

  :عناصر تفويض االختصاص: ثانيا 

   )2(: جبات  الوا-أ

إن أي عمل يلتزم بالضرورة نتيجة تحمل الواجبات داخل أي هئية وطبعا األمر كله يقع على عاتق    

شخص واحد يمثله باعتباره المدير األعلى للمستوى الذي يشغله هو، وبالتالي تندرج المناصب إلى 

ة واحدة ال غير لحدوث ذلك أدنى المراتب ووصوال إلى القاعدة ولكي تنتقل هذه الواجبات هناك طريق

وهو بالتفويض كما سبق شرحه، ففي السلطة المركزية فالوزير تقع على عاتقه أصال كافة النشاطات 

المتعلقة بقطاعه مادام هو الرئيس األعلى لوزارته ولكن من غير المنطقي ومن الناحية الواقعية والتي 

 بحسب حجمها وضروراتها إلى كافة يصعب عليه القيام بها لوحدة لذلك توزع هذه النشاطات

 .مستويات الوزارة سواء داخليا أو خارجيا

وهي التفويض مما يؤدي إلى تلبية حاجات المواطنين من هذا : واألمر هنا يتحقق بوسيلة واحدة   

القطاع عبر أنحاء أقاليم الدولة كافة، وإن لم يفوض الوزير لهم إختصاصاته لتعذر عليه تحقيق 

 .رجوة من منصبهاألهداف الم

 )3(: السلطة -ب

إن السلطة باعتبارها القدرات الالزمة إلنجاز العمل الموكل المدير فإنه حتما إذا فوض البعض من    

 .واجباته فعليه أن يفوض السلطة بالقدر الالزم إلنجاز تلك المهام

 فيما تتمثل فيه و يجب علينا النظر للسلطة بمفهومها الواسع حسب وجهة نظر علم اإلدارة و ذلك

  سلطة التقرير، سلطة العمل، و تقديم الرأي و النصيحة، أي من الزوايا الثالثة للسلطة

  

 44ص: القانون اإلداري : محمد الصغير يعلي  -1
 101ص : مبادئ اإلدارة العامة، مرجع سابق: عبد الفتاح حسن -2
  95 ص1997، دار زهوان للنشر، عمان، األردن،  محفوظ أحمد جودة ، اإلدارة العامة وتطبيقاتها في األردن-3
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لتنفيذية، الوظيفية، وكذلك االستشارية مادام يفرض عليه تقديم الرأي و المشورة و لكن يجب على 

 أن يفوض بعض سلطاته ما يلزم المفوض إليه من القيام بمهامه ال أكثر و ال صاحب السلطة األصيل

 .أقل

فإذا ما فوضت السلطة أكثر من المفروض منحها للمفوض إليه فهنا يحدث خلل على المستوى    

التنظيمي، و يمكن أن يمارس نشاطات أصال تابعة للمفوض والتي ال يمكنه التخلي عنها و هذا ما 

 .اءة في استعمال بغير حقيؤدي إلى إس

أما إذا فوضت أقل من المفروض منحها للمفوض إليه فهنا يعجز المفوض عن القيام بالمهام    

  .الموكولة إليه و منه يحدث تفاقم في النشاط مما يؤثر سلبا على تلك الهيئة

 قدر الواجبات لذلك نرى أنه يجب أن يكون تالزماً منطقياً بين السلطة و الواجب، غير أنه على   

تمنح السلطة لكي ال تقع أخطاء يصعب حلها و تصحيحها مادام األمر ممكن تفاديه، خاصة إذا تم 

التحديد بدقة لكل من الواجبات المفوض للمرؤوس و القدر الالزم من السلطة للموظفين المناسبين 

 .م يعرف من هو صاحب السلطةللقيام بتلك المهام و هذا ما يساعد فيما بعد تحديد المسؤولية بدقة مادا

 : المسؤولية-ج

 و بينما يمكن للمدير أن يفوض السلطة لمرؤوسيه للقيام بمهمة و هذا )1(إن المسؤولية ال تفوض   

فالمسؤولية . األخير يفوض بدوره هذه السلطة المعطاة إنما ال يصاحب ذلك أي تفويض في المسؤولية

 .لكونها واجبا يلزم القيام به

لمدير ال يمكنه التملص من مسؤولية يلقيها على عائق مرؤوس بحجة أنه فوض له سلطات إذن ا   

 .بصفة كاملة فالمسؤولية له حتى و لو شهد الواقع على صحة ذلك

  )2(إذن بالرغم من أن السلطة كانت فعال قد فوضت فالمسؤولية بقيت على حالها دون أن يعفى منها   

  

 95دارة العامة، المرجع السابق صمبادئ اإل:    هارولد كونتر -1

  96مبادئ اإلدارة العامة، المرجع السابق ص:   هارولد كونتر -2
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 و عليه إنجاز العمل الموكول له إذن التفويض يخلق التزاما على عاتق المفوض إليه إتجاه األصيل

تنشأ مسؤولية إضافية جديدة تصعد بعد :"بالسلطة المعطاة إليه، و حسب الدكتور عبد الفتاح حسن

التفويض من أسفل إلى أعلى من المفوض إليه إتجاه األصيل، فبينما تنزل الواجبات و السلطة، و تأخذ 

لية تتحدد بقدر السلطة التي فوضت، فكما أن هذه المسؤولية اإلضافية اتجاها عكسيا، و هي مسؤو

السلطة تكون على قدر الواجبات، تكون المسؤولية على قدر السلطة و ليس على قدر الواجبات، ألنه 

ال يجوز تحميل المرؤوس المفوض إليه مسؤولية اإلنجاز على أعمال لم تخول السلطة الالزمة 

 )1(لسلطة تكون المسؤولية أو تعادل السلطة و المسؤوليةعلى قدر ا"لتحقيقها، وهو ما يعبر عنه بالقول 

  النتائج المترتبة عن تفويض االختصاص: ثالثا 

للتفويض آثار سواء بالنسبة للرئيس اإلداري المفوض، أو بالنسبة للمرؤوس الذي فوض إليه      

 )2(االختصاص

 :  سلطات و اختصاصات المفوض إليه-أ

ي اختصاصات مؤقتة و بالتالي يمكن لألصيل استرجاعها في أي إن االختصاصات المفوضة ه   

وقت شاء هذا من جهة، و من جهة أخرى االلتزام الواقع على عاتق المفوض إليه هو أنه عليه 

مباشرة الختصاصاته المفوضة إليه باعتباره موظف عام، إن االختصاص ليس حق شخصيا يجب له 

ه و عليه أن يمارسه مادام مكلف به و هذا كله لتحقيق أن يمارسه حسب هواه بل هو واجب مكلف ب

  )3(الصالح العام، فهو ال يمارسه لحساب أي شخص آخر

  

  

  

  

  

  103:ص: المرجع السابق: عبد الفتاح حسن  -1
 1996، التفويض في االختصاصات اإلدارية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار المنار للطبع والتوزيع القاهرة: محمد عثمان  -2
     125ص
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تزام بهذا الواجب ألنه يعتبر إن األصيل عندما يفوض واجبا ما على موظف ما فعلى هذا األخير االل

رفض المفوض إليه العمل بمقتضى قرار التفويض ركن السبب في المسؤولية التأديبية اتجاهه و التي 

 )1(تبرر توقيع الجزاء عليه

إذ أن المرؤوس الذي فوض إليه االختصاص يخلق إلتزاما على عاتقه اتجاه الرئيس الذي فوضه    

ل بالسلطة التي أعطيت له و هكذا أنشأ مسؤولية إضافية تصعد من االختصاص، مقتضاه إنجاز العم

أسفل إلى أعلى أي من المفوض إليه اتجاه المفوض و هي مسؤولية تتحدد بقدر السلطة التي فوضت 

 )2(كما سبق ذكره سابقا

ومنه و ما استقر إليه فإن قرارات األصيل في الموضوعات المفوض بها تنحدر إلى مستوى    

المفوض إليه و تأخذ مرتبتها و عليه يمكنه أن يصدر قرارات يعدل بها قرارات صادرة عن قرارات 

  .األصيل في نفس الموضوع

 : سلطات و اختصاصات األصيل -ب

إذا وجد نص يجيز إلحدى السلطات اإلدارية إمكانية تفويض جزء من اختصاصاتها فإنها تحدد    

ة يتعين عليها ممارستها في هذا النطاق و عليه ال يجوز نطاق معينا تمارس فيه هذه السلطة ومن ثم

لألصيل أن يفوض السلطات التي ال يملكها أو أكثر من تلك التي يملكها، و عليه فإن التفويض يكون 

بحسب ما نص عليه القانون المجيز له فال تخرج عن نطاق الموضوعات المحددة و كذلك لألشخاص 

 )3(نصالمذكورين على حسب ما جاء به ال

فالرئيس اإلداري الذي يفوض بعض واجباته و سلطاته يظل مسؤوال عن أداء المفوض إليه    

  . أما أن يحق له سحب التفويض و تعديله)4(للواجبات و السلطات الصادر بها التفويض

  كما أنه من النتائج المترتبة عن تفويض االختصاص بالنسبة لألصيل و حسب الفقه الفرنسي   

  
  
 .165إبراهيم عبد العزيز ، شيحا، المرجع السابق ، ص  -1
 125 فتوح محمد، عثمان، المرجع السابق، ص -2
 163 عبد العزيز سيحا، المرجع السابق، ص-3
  .117،  ص1975  سليمان محمد الطماوي، مبادئ اإلدارة العامة، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي،مصر ،-4
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 .فإن األصيل يحرم من ممارسة االختصاص التي قام بتفويضها طيلة مدة التفويض

إذن التفويض االختصاص يقوم على أسس هامة و التي أصبحت . )1(و حسب األستاذ حسين مصطفى   

 هو أن صاحب االختصاص ملزم بممارسة اختصاصه بنفسه و ال يجوز له مستقرة فقها و قضاءا، و

 .تفويضها إال بناءا على نص يجيزه

و بالتالي يجب أن يكون التفويض جزئيا و في حاالت استثنائية و منه تفويض االختصاص ال يمكن أن    

ض عن الحدود التشريعية فإذا خرج التفوي. يتم إال إذا أجازه المشرع صراحة في الحدود التي يسمح بها

  .المرسومة كان باطال و تبطل بالتالي ما يترتب عليه من تصرفات

إذن على الراغب في التفويض أن يتأكد من فهم المرؤوس وضوح هذا التفويض ومنه التنازل عن    

ة سلطة اتخاذ القرارات لمرؤوسيه والرغبة في السماح لآلخرين بارتكاب األخطاء مع إمكانية الرقاب

 .الواعية ألنها متعلقة بمبدأ عدم التمكن من تفويض السلطة

يعد التفويض من المقومات األساسية للقيادة والقاعدة العامة له أنه يستطيع تفويض أداء العمل كله    

لشخص آخر ولكن ال يمكن أن نفوض إليه المسؤولية كاملة وعدم إتمام هذه المهام، أما المرؤوسين فإن 

براتهم تبقى بعيدة وغير مجسدة على أرض الواقع مما يؤدي إلى عدم تنمية مهارات جديدة مهاراتهم وخ

ومنه وبفضل التفويض يمكن استغالل الوقت األقصى إلنجاز األعمال الواجب عليه القيام بها وأي 

خاصة إذا ما منحت صالحية حل مسألة لموظف مرؤوس فإنه يختـصر . الحصول على أفضل النتائج

 )2(يصدر قراره وبالتالي يحل اإلشكالالوقت ل

ومن المتوقع أن تناسب أساليب التفويض التي يحتاجها مع المهارات الحالية ألعضاء الفريق ولكن    

مجال العمل يفترض تنمية لمهارات تقنية جديدة لمواجهة تحديات المستقبل فقد يرجع األمر إلى 

و النظم الجديدة التي تحدث كل يوم مما يؤدي لتطلب التطورات التكنولوجية أو التغيرات التشريعية أ

وجود مهارات جديدة لذلك يتعين على المسؤول أن ينمي مهارات أعضاء فريقه حتى يستطيع الفرد حلول 

  .مكان زميله ومنه فال يتأثر عمل الفريق من جراء هذا الفعل

  

  .41، ص1986معية، الجزائر،  حسين مصطفى،اإلدارة المحلية المقارنة، ديوان المطبوعات الجا-1

  2- Jacques Bourdon, La décontologie administrative ; L.G.D.J, France 1996, P50. 
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لية وهذا لضمان استمرار العمل بنشاط ومنه نتمكن من الكشف عن قيادات تتحمل المسؤو

، ولكن من الناحية العملية قد يضعف التفويض إذا كان ال يتكافأ مع النتائج المرجوة )1(وحيوية

منه وكذلك نجد أن المفوضون يتظاهرون بتفويض السلطة ولكنهم يمتنعون عن ذلك 

 )2(ليةويرفضون إعطاء الفرصة لمرؤوسيهم الستعمال سلطاتهم النعدام المسؤو

 )3(: تفويض التوقيع  : 2الفرع 

  :تعريفه: أوال 

إن التوقيع يعد تسجيال بصيغة تختص باسمه في شكل خاص به وثابت ليقر صحة مضمون    

النص وسالمته، ويتحمل مسؤولية ذلك وهو أحد العناصر األساسية لصحة النص والشرط 

 )4(األساسي لقبوله

لى تخلي المفوض عن جزء من اختصاصاته للمفوض إذ أن التفويض التوقيع ال يؤدي إ   

إليه، بل إنه يقتصر على تخويل المفوض إليه سلطة القيام بعمل مادي يتمثل في التوقيع على 

 )5(القرارات الصادرة باسم المفوض

وحسب بعض الفقهاء فإن تفويض التوقيع يتحقق عندما يعطي لموظف ما الحق في توقيع     

 في اختصاص موظف آخر أعلى منه مرتبة في السلم اإلداري، أما في المعامالت التي تدخل

القانون الجزائري وحسب المؤلف مبروك حسين فيرى أن تفويض التوقيع هو عمل قانوني 

يسمع بمقتضاه سلطة إدارية مفوضة ألحد مساعديها مفوض إليه بالتوقيع مكانها على بعض 

ا ما يؤدي إلى تغير في نظام توزيع القرارات وذلك في حدود اختصاص كليهما ، وهذ

 االختصاصات بين السلطات المعنية، وذلك يحدث عندما تحول اختصاصات سلطة جزئيا

  

 .  163-162، ص1987 مصطفى الجندي، اإلدارة المحلية واستراتيجيتها، منشاة المعارف، اإلسكندرية، مصر، -1
 151 هارولد ، المرجع السابق، ص-2

3 -  Jean Auby et Robert Ducos : Les institutions Administratives, 2ème édition, Dalloz, 1971,  
      P346, 347 

      - Jean Paul Pastorel, Op, Cit P 58  
 276،  ص 1996 مبروك حسين، تحرير النصوص القانونية، الشكل و اإلجراء د م ج الجزائر، -4
 226بق، ص  عبد السالم عبد العظيم، المرجع السا-5

- Jean Paul Pastorel, Op, Cit, P58. 
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الختصاصات سلطة أخرى لكي تمارسها بدال عنها ومنه فإن السلطة التي استفادت من 

لتصرفات التي قد تتخذها بمقتضى السلطة المخولة  قرار التفويض تصبح مسؤولة عن ا

  )1(إياها في حدود مضمون التفويض

  :عناصر تفويض التوقيع: ثانيا 

كما سبق وأن اشرنا في تفويض االختصاص فإن تفويض التوقيع له عناصر يستند إليها    

 :لكي يتحقق بصورة قانونية

 : الطابع التنظيمي لقرار التفويض-أ

التوقيع يجب أن يصدر في شكل قرار إداري شكله في هذا يشبه كثيرا إن تفويض    

تفويض االختصاص، حيث أنهما يستندان إلى نص تشريعي أو الئحي يجيزهما وأن يتم 

 .نشرهما وإعالنهما وهذا ما تم االعتماد عليه في النظام القانوني الجزائري

 : مضمون التفويض-ب

رار التفويض هنا هو اإلمضاء أي التوقيع، حيث مما يدل عليه اسمه فإن مضمون ق   

يتنازل األصيل للمفوض إليه سلطة التوقيع على التصرفات القانونية الخاصة به إلى أحد 

 )2(مرؤوسيه وال يمكن تجاوز وهذا األمر مادام محدد وفقا للنصوص المقررة له

 : تحويل جزئي-ج

مضاء فإننا نكون أمام تحويل جزئي من خالل العنصر الثاني المحقق لوجود تفويض اإل   

لالختصاص في مجال محدد جدا وهو اإلمضاء فقط، وال يمكن تجاوز هذا األمر على 

  .اإلطالق وإال فإن المفوض إليه يكون قد اخل واعتدى على السلطة المقررة له قانونا

  

  

 278  مبروك حسين، المرجع السابق ص -1
2-  Jean Auby et Robert Ducos, Op, Cit, P346. 
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إن اجتماع هذه العناصر الثالثة يؤدي إلى إحداث تفويض للتوقيع الذي أقره المشرع الفرنسي  

نظيم اإلدارة الفرنسية  عند إعادة ت1964 مارس 14خاصة في المرسوم الصادر بتاريخ 

وتكييفها لمتطلبات التنمية وذلك بإحالة جميع السلطات التي كان يمارسها روؤساء المصالح 

الخارجية للمحافظة على المحافظ وذلك بإجراء تفويض التوقيع إليهم، كذلك نجد مجلس الدولة 

 .الفرنسي كرس ذلك في عدة قرارات له

 لعام 42 االختصاص بقانون عام وهو قانون رقم أما في مصر، فقد تم تنظيم تفويض   

 وسكت عن تفويض التوقيع بالرغم من تطبيقه من الناحية العملية لذلك يجب القيام 1967

 )1(بمبادرة لتنظيمه مثل المشرع الفرنسي ما دامت الحاجة إليه ملحة اآلن

 :النتائج المترتبة عن تفويض التوقيع: ثالثا 

ج عنه آثار عديدة تختلف عن تلك الناتجة عن تفويض االختصاص و إن تفويض التوقيع ينت   

 :هذا دليل عن االختالف الموجود بينهما، و بالتالي فلهما آثار متقابلة و نذكر منهما

 :  الطابع الشخصي لتفويض التوقيع-أ

إن تفويض التوقيع ذو طابع شخصي بالنسبة للشخص المفوض إليه و كذلك الشخص    

 لقيام التفويض على أساس الثقة المتبادلة بين أطراف هذا التفويض، حيث أنه المفوض و هذا

يتغير أحد أطرافه فإن تفويض التوقيع ينعدم تماما، و كذلك إذا تم بتغيير أحدهما، و ينتهي 

التفويض التوقيع عندما يستقيل أو يعزل أو يتوفى أو يترك األصيل تنشأ عن الوظيفة التي 

 .و تبادل الثقة بينهماتحدث هذا االنسجام 

على عكس تفويض االختصاص هو ليس ذو طابع شخصي، ال بالنسبة للمفوض أو    

المفوض إليه، ألن القانون المحدد لهذا النوع من التفويض يوجه إلى الوظيفة وليس للثقة 

الموجودة في صاحب الوظيفة وبالتالي مهما تغير شاغل الوظيفة فإن تفويض االختصاص 

  .ما ألنه ال يتأثر بتغيير شخص المفوض أو المفوض إليهيبقى قائ

  
  
  235  عبد السالم عبد العظيم، المرجع السابق، ص-1
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ختصاص الذي فوض توقيعه فيه إن تفويض التوقيع ال يجرد األصيل من ممارسة ذات اال

أو التوقيع بجوار المفوض إليه طيلة فترة التفويض، وما يؤدي هنا إلى أن األصيل يبقى 

يمارس اختصاصاته في مجال التفويض والتوسع فيه دون حاجة منه إلى إلغاء قرار 

 .التفويض ما دام األمر مجرد عمل مادي خاص بالتوقيع ال غير

نسا على توقيع األصيل على العديد من القرارات التي فوض فيها وقد جرى العمل في فر   

ألحد مرؤوسيه حتى التوقيع عليها حتى أنه في بعض الحاالت التي يرى فيها المرؤوس 

أهمية وخطورة في الوقت نفسه في بعض القرارات فيرفعها لألصيل لكي هو يمارس 

 )1(اختصاصه فيها بنفسه وبالتالي يوقع  هو عليها

ا تفويض االختصاص فإن األصيل كما سبق ذكره يتجرد نهائيا من التصرفات والمهام أم   

التي فوضها وبالتالي عليه التركيز على المهام األخرى التي مازالت تدخل في مجال 

 .إختصاصه

إن القرارات الصادرة عن المفوض إليه بالتوقيع تأخذه قوة مرتبة القرارات الصادرة من    

 المفترض أن تكون صادرة عن األصيل بنفسه وباسمه ولحسابه كذلك ألن األصيل ألنه من

تفويض التوقيع هذه الحالة يعتبر فيه المفوض إليه مجرد شخص يحاول تجسيد إرادة 

عكس القرارات الصادرة عن تفويض االختصاص فإنها تنسب  المفوض األصيل فقط، على

 .إلى المفوض إليه وكأنها قرارات صادرة عنه مباشرة

و من بين أهم ميزات تفويض التوقيع هو أن الشخص المفوض إليه ليس بالضرورة    

 .يتمتع بسلطة إصدار القرارات مادام هدفه إجراء عمل مادي وسيعمل فيه سلطات األصيل

و على العكس، فتفويض االختصاص فعلى الشخص المفوض إليه أن يصدر قرارات    

  .لية تابعا لهباسمه مادام االختصاص أصبح بصفة أص
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وبالتالي يتفرغ إذن للتفويض فوائد عديدة سواء للمفوض الذي يلقى على عاتقه عبء األعمال اليومية الروتينية 

للقيام بمهام أصعب منها هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينمي روح المسؤولية والمبادرة باتخاذ القرارات من 

 .قبل المرؤوسين

 )1(والتفويض يختلف عن الحلول الذي يكون بناء على نص قانوني وال يمكن تصوره خارج هذا اإلطار   

الذي يرخص ألعضاء الحكومة ) 2(145-04ا للمرسوم التنفذي أما التفويض في القانون الجزائري وطبق   

تجوز ألعضاء الحكومة أن يفوضوا بموجب قرار موظفي إدارتهم :" بتفويض إمضائهم فالمادة األولى منه

فالمقصود هنا هو تفويض     المركزية الذين لهم رتبة مدير على األقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية

 من قانون الوالية) 3(105 المادة التوقيع وكذلك

يمكن للوالي أن يفوض توقيعه لكل موظف حسب الشروط واألشكال المنصوص عليها في القوانين "

  "والتنظيمات

  :أما التفويض اإلختصاص فقد صدرت عدة نصوص تنظمه ومنها

ري والضرائب، سلطة تعيين يتضمن تفويض مديري األمالك الوطنية والحفظ العقا11/12/1992القرار المؤرخ في  -

 .36الموظفين وسلطة التسيير اإلداري، الجريدة الرسمية العدد 

 يتضمن تفويض التعيين وسلطة التسيير اإلداري إلى مسؤولي المصالح 16/11/1992القرار المؤرخ في  -

ير إلى نوع التي تش) 4(، وقد توالت القرارات7التابعة لصالحيات وزير السكن، الجريدة الرسمية العدد 

  التفويض االختصاص وإذا تمعنا جيدا فيها نرى أنها استعملت

  

 .405 ص 1966القضاء اإلداري ومجلس الدولة، الطبعة الثالثة، نشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، : مصطفى بوزيد فهمي  -1
 29ضائهم، الجريدة الرسمية، العدد  يرخص ألعضاء الحكومة بتفويض إم2004 ماي 05 المؤرخ في 145-04 المرسوم التنفيذي -2
  قانون الوالية-3
 يتضمن منع تفويض سلطة التعيين والتسيير إلى مفتشية أكاديمية الجزائر ومديري 07/11/1992 ومن هذه القرارات، القرار المؤرخ في -4

 24التربية بالواليات، الجريدة الرسمية العدد 
ض سلطة التعيين والتسيير اإلداري إلى مديري السياحة والصناعة التقليدية بالواليات  يتضمن تفوي12/09/1996القرار المؤرخ في  -

 .71ورؤساء مفتشياتها، الجريدة الرسمية، العدد 
 يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري إلى المفتشيين الجهويين للعمل، الجريدة الرسمية، العدد 1998 ماي 20القرار المؤرخ في  -

54 
 91 يتضمن سلطة التعيين في بالمناصب العليا إلى المديرين الجهويين للضرائب، الجريدة الرسمية، العدد21/11/1998لقرار المؤرخ في ا -
 يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري إلى مديري الثقافة في الواليات، الجريدة الرسمية العدد 2003أوت 12القرار  المؤرخ في  -

53  
 يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري إلى مديري الصيد البحري والموارد 2002 أفريل 11ار المؤرخ في  القر-

  44الصيدية في الواليات، الجريدة الرسمية العدد 
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تفويض إلى مديري الواليات سلطة التعيين والتسيير اإلداري المستخدمين " ارة عب

 ."الموضوعين تحت سلطتهم

 يتضمن 2003 أوت 12المادة األولى من القرار المؤرخ في : وعلى سبيل المثال   

  :تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلداري مديري الثقافة في الواليات تنص على أنه

ديري الثقافة في الواليات سلطة التعيين والتسيير اإلداري إلى المستخدمين تفويض إلى م"

 )1("الموضوعين تحت سلطته، باستثناء التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا

وحتى مديري السياحة بالواليات ورؤساء مفتشياتها، وكذلك المديرين الجهويين    

ت عديدة حددت ذلك بكل دقة ووضوح ومنها للضرائب أما تفويض التوقيع هناك قرارا

 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب المديرين 2003 ماي 14القرارات المؤرخة في 

يفوض إلى السيد نائب مدير البرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية : "المادة األولى

اسم وزير التربية في مديرية التعليم الثانوي والتقني، اإلمضاء في حدود صالحياته، ب

 )2("الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات

 منه، يمكن للوالي أن يمنح 28 وما تنص عليه المادة 215- 94وطبقا للمرسوم التنفيذي    

أعضاء مجلس الوالية تفويض باإلمضاء على كل المواضيع التي تدخل خصوصا في 

قررات باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك صالحياته وعلى جميع الوثائق والم

 .)3(قصد تسهيل ممارسة مهامهم

إذن للمصالح الخارجية تفويض إما في مجال واسع كاالختصاص أو في حدود معينة    

وهذا لتسهيل أداء المهام المحددة لها بأسرع وقت لتفادي تضييع الوقت ) التوقيع(كاإلمضاء 

  .لسلطة المركزية في كل شيءإن كان االعتماد على ا

  

 المتضمن تفويض سلطة التعيين و التسيير اإلداري إلى مديري الثقافة بالواليات، 20/08/2003 لقرار المؤرخ في -1
 .53الجريدة الرسمية، العدد 

مية،  المتضمنة تفويض اإلمضاء إلى نواب المديرين التربية ، الجريدة الرس14/05/2003 القرارات المؤرخة في -2
  -.61العدد 

  . السالف الذكر215-94المرسوم التنفيذي  -3
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لقد أصبح اليوم التفويض الوسيلة الطبيعية للتخلص من تركيز السلطة الذي يعرقل سير 

ولالستفادة من مزايا تطبيقه فعادة ما يتم تفويض السلطة على أساس تحليل العمل اإلداري 

كامل للوظيفة اإلدارية من تنظيم سير العمل ووضع السلطات في الجهاز اإلداري كله، 

 وبهذا يمكن تخفيف )1(وإعطاء الحرية الالزمة التخاذ القرارات الضرورية دون عراقيل

عمال ذات الطابع القيادي فيعد المرؤوسين إلى عبء على الرئيس اإلداري ويتفرغ لأل

المناصب القيادية العليا بتدريبهم على تحمل المسؤولية وبعث روح الطموح فيهم وهذا ما 

بالجميع للمشاركة في ممارسة حل  سيشعرهم بالثقة واإلخالص في العمل مما يؤدي

 )2(المشاكل التي تواجه التنظيم

ة ناجعة لممارسة المصالح الخارجية لمهامها، إضافة إلى إذن التفويض بنوعيه يعد وسيل   

إعتبارها حل للجوء إلى القضاء مادامت هذه الهيئة غير ممتعة بالشخصية المعنوية، ولقد 

 .تم التوصل إلى فكرة أخرى تؤدي إلى النتيجة نفسها وهي التمثيل القانوني

 تفويضها و لكن هناك ما كذلك مما تجدر اإلشارة إليه أنه ليست كل اإلختصاصات يجوز

يتم إستثناؤها نظرا ألهميتها كاإلختصاصات المالية، رسم السياسة العامة و التخطيط، 

التعين في الوظائف األساسية، إتخاذ القرارات العامة، و المسائل المتعلقة بالرقابة فتبقى 

  خاضعة للرئيس اإلداري المشرف على تلك الهيئة

  
  
  
  
  
  
  

  
  
 .185، ص 1991القانون اإلداري، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، : وني عبد اهللا  عبد الغني بسي-1
أصول علم اإلدارة العامة دراسة ألصول و مبادئ علم اإلدارة العامة، الدار الجامعية، : عبد الغني بسيوني عبد اهللا  -2

  .216، ص 1996مصر، 
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  :الجهة القضائية المختصة: المطلب الثالث 

إن الهيئات القضائية هي المختصة للفصل في الدعاوي المرفوعة أمامها تكون ذات    

اختصاص محدد مسبقا، فليست كل جهة قضائية مختصة للفصل في جميع الدعاوي مهما 

 .هاكانت طبيعت

 93 و 7فالحديث عن االختصاص النوعي الذي يعد من النظام العام طبقاً لنص المادتين    

من ق أ م، حيث يثار أمام القضاء في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ومن قبل أي طرف فيها 

حتى من قبل القضاة فال يمكن إذن رفع دعوى مدنية أمام قضاء إداري والعكس بالعكس 

 من جهة أخرى ال يمكن رفع دعوى ضد قرارات صادرة عن هيئات ال صحيح، كما أنه

مركزية أمام هيئة تختص للنظر في دعوى ضد القرارات الصادرة عن هيئات مركزية، 

 .والعكس بالعكس أيضا صحيح

 من ق أ م، 9 و 8ومن جهة أخرى يجب احترام االختصاص المحلي طبقاً لنص المادتين    

األخير لكي ال يتعدى جهة على المهام المحددة لجهة معينة، وبهذا فال يمكن اإلخالل بهذا 

نستطيع التوجه إلى القضاء دون بطالن إجراءات الشكلية لرفع الدعوى خاصة إذا ما احترمت 

للقرار، فإن في وسيلة عمل المصالح الخارجية فاختالفها يختلف الجهة  الجهة المصدرة

  :هذا ما سنراه من خالل الفروع التاليةالقضائية المختصة للنظر في النزاع، و

 حالة التمثيل القانوني : 1الفرع 

 حالة تفويض االختصاص : 2الفرع 

  حالة تفويض التوقيع : 3الفرع 

 :حالة التمثيل القانوني : 1الفرع 

إن المشرع حينما يحدد قاعدة قانونية جديدة فعليه أن يحدد كافة النصوص واألحكام الخاصة    

يحدد لها الشروط والظروف الخاصة بهذه القاعدة، كذلك يحدد بدقة الشروط الخاصة بها مما 

لممارسة المهام المخصصة لها، نجد أن المشرع هذا ما قد قام به فعال عندما جاء بحالة 

  .التمثيل القانوني فهو جاء بعض األحكام الخاصة بها
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إن المشرع الجزائري فقد تناول فكرة التمثيل القانوني وخاصة في تحديد الجهة القضائية    

المختصة للنظر في الدعوى المرفوعة ضد هذه المصالح الخارجية وهذا بقوة القانون، نجد 

رة أمالك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل  يؤهل إدا)1(20/02/1999القرار المؤرخ في 

 .الوزير المكلف بالمالية في الدعاوي المرفوعة أمام العدالة

أن المديرية التابعة ألمالك "حيث أن المادة األولى منه وخاصة في فقرته األولى تؤكد على    

لف بالمالية الدولة قد تكون محل مقاضاة على المستوى المحاكم ولكن ليست ممثلة بالوزير المك

 .مادام هو المسؤول عن هذه المديرية بما أنها تابعة له

ولكن جعل المدير العام ألمالك الدولة الوطنية هو الممثل قانونا في القضايا المتعلقة بأمالك    

 .الدولة والحفظ العقاري والمرفوعة ضده

  :في رفع الدعاوي وهيوتواصل هذه المادة وتحدد لنا الجهات القضائية المختصة القضائية    

   المحكمة العليا- 

 مجلس الدولة -

  )2(محكمة التنازع -

إن المدير العام هنا مثل بصفة خاصة وزير المالية الذي تعد قراراته قرارات السلطة 

 .المركزية التي ترفع الدعاوي ضدها أمام المحكمة العليا باعتبارها الجهات القضائية العليا

 الدولة بالواليات ومديري الحفظ العقاري بالواليات كل فيما يخص القضايا أما مدير أمالك   

 .المرفوعة

  المحاكم - 

  المجالس القضائية -

 .المحاكم اإلدارية -

  
  
 يؤهل أعوان، إدارة أمالك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية 20/02/1999قرار مؤرخ في    -1

 20رفوعة أمام العدالة، الجريدة الرسمية، العدد، في الدعاوى الم
  . القرار نفسه20/02/1999 قرار مؤرخ في -2
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ية مادام أنه تحدث عن وهذه القضايا ترفع ضد المدير سواء أكانت القضايا مدنية أو إدار   

المحاكم العادية ألنه قد تتصرف المديرية بتصرفات يحكمها القانون الخاص وأن تصدر 

قرارات ال تعد قرارات إدارية، لذلك يجب أن يحترم التدرج القانوني في هذا المجال، يجب 

التحقق من طبيعة القرار الصادر عن المديرية لكي يتعرف المتقاضي بصورة سهلة على 

 .الجهة القضائية المختصة والتي يجب عليه التوجه إليها للمطالبة بحقوقه

ليس فقط وزير المالية له من يمثله قانونا على مستوى المحاكم، بل أيضا نجد كل من إدارة    

البريد والمواصالت هي األخرى منحت حق تمثيلها أمام القضاء وهناك موظفين آخرين غير 

ذا الموضوع من المنازعات، وهذا األمر لم يأت به أي قرار الوزير المختص فعال في ه

 المؤرخ في 98/143وزاري مثل ما سبق ذكره بل جاء بمرسوم تنفيذي رقم 

 . يتضمن تأهيل الموظفين التابعين إلدارة البريد والمواصالت أمام القضاء)1(10/05/1998

ون المؤهلون لذلك في دعاوي يمكن أن يتدخل الموظف" منه تنص على أنه 2حيث أن المادة    

  ."اإللغاء و دعاوي الدفاع دون أن يكون لهم تفويض خاص في ذلك

ومنه نرى أن الجهة القضائية المختصة في هذا النوع من حاالت ممارسة المصالح   

الخارجية لنشاطها هو حسب القرار الصادر عنها وحسب مضمونها سواء يتم اللجوء إلى 

كان النزاع يتمحور أساسا على موضوع من المواضيع الواردة في القضاء العادي، إذا ما 

، أو يتم اللجوء إلى القضاء اإلداري وذلك )2(المادة األولى من القانون المدني الجزائري

بمختلف هيئاته القضائية من مجلس دولة ومحاكم إدارية وكذلك محكمة تنازع إن لزم األمر، 

سا من موضوع من المواضيع التي جاء بها نص إذا ما كان مضمون الدعوى يتمحور أسا

  .فإن اإلختصاص يعود إلى الغرف الجهوية اإلدارية,)3( ق إ م07الـمـادة 

  
 يتضمن تأهيل الموظفين لتمثيل إدارة البريد 1998 ماي 10 مؤرخ في 143، 98مرسوم تنفيذي رقم   -1

 29والمواصالت أمام العدالة، الجريدة الرسمية، العدد 
 ادة األولى من القانون المدني الجزائري الم-2
    من قانون اإلجراءات المدنية7 المادة -3
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دالة وهنا يجب احترام  الذي يمثل إدارة البيئة أمام الع)1(276-98وكذلك نجد المرسوم التنفيذي   

 22/12/1990 المؤرخ بتاريخ 407-90االختصاص المحلي طبقا كما جاء به المرسوم التنفيذي 

 :  تختص02وذلك في مادته 

الغرفة اإلدارية الجهوية لدى مجلس قضاء الجزائر، يشمل اختصاصا اإلقليمي واليات الجزائر، "

الغرفة . يبازة، البيويرة، غرداية، األغواط، الجلفةالمدية، تيزي وزو، بومرداس، بجاية، البليدة، ت

وهران، سيدي بلعباس، عين : الجهوية لدى مجلس قضاء وهران ويتمثل اختصاصها اإلقليمي واليات

 .تموشنت، تلمسان، معسكر، غليزان، تيارت، الشلف، سعيدة، عين الدفلى، تيسمسيلت

قسنطينة، ميلة، سكيكدة، عنابة، : شملالغرفة اإلدارية الجهوية لدى مجلس قضاء قسنطينة وي

الطارف، جيجل، أم البواقي، خنشلة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، باتنة، بسكرة، سطيف، المسيلة، 

  .برج بوعريريج

الغرفة اإلدارية الجهوية لدى مجلس قضاء بشار، ويشمل اختصاصها اإلقليمي واليات بشار، 

 .تندوف، النعامة، البيض، أدرار

 .هوية لدى مجلس قضاء ورقلة ويشمل واليات ورقلة، الوادي، إليزي، تمنراستالغرفة الج

وهذه الغرف الجهوية لها الحق للنظر في دعاوي اإللغاء الموجهة ضد قرارات الواليات وكذلك 

 "دعاوي تفسيرها وتقدير مدى مشروعيتها

ت الصادرة عن إحدى وعلى حسب األستاذ شيهوب مسعود فإن قرارات الوالية يقصد بها القرارا   

 .درجات اإلدارة المحلية وهي الوالية بما تتمتع به من شخصية معنوية إقليمية

وبالتالي فإن األمر يتعلق بكل القرارات الصادرة عن هذه الشخصية المعنوية بجميع مصالحها    

مفهوم  فيها يشملها  الوالئيومديرياتها فهي تعتبر تحصيل حاصل للوالي نفسه والمجلس الشعبي

  .الوالية

  
 68 الذي يمثل إدارة البيئة أمام العدالة الجريدة الرسمية 276-98 المرسوم التنفيذي -1

 .حيث أن المادة األولى منه، يؤهل هذا المرسوم مفتشي البيئة الواليات تمثيل اإلدارة المكلفة بالبيئة أمام العدالة
يات في دعاوي اإللغاء ودعاوي الدفاع دون أن يكون لهم تفويض خاص يمكن أن يتدخل مفتشوا البيئة للوال: المادة الثانية

  بذلك
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ة وبالتالي، أما القرارات الصادرة عن المصالح الخارجية تعتبر وكأنها صادرة عن اإلدارة المركزي   

هي قرارات مركزية وتعتبر منازعاتها من اختصاص الغرفة اإلدارية لدى المحكمة العليا وليس الغرفة 

اإلدارية الجهوية وحاليا هي مجلس الدولة ولكن إذا ما وجد نص قانوني يجيز ألحد الموظفين التابعين 

ئية المختصة طبقا لما هو وارد في لهذه المصالح الخارجية فإن الدعاوي ترفع ضده أمام الجهات القضا

 .النص القانوني

حيث أن القرارات الصادرة عن مصلحة خارجية ما يجب احترام اإلجراءات الخاصة برفع الدعوى    

فمثال القرارات الصادرة عن مديرية الضرائب على مستوى الوالية، فإن قانون الضرائب . اإلدارية

جبارية وإلزامية الستصدار قرار ضمني وصريح بشأن النزاع حتى المباشرة ألزم الطاعن بتقديم شكاية إ

تقبل دعواه أمام الغرفة اإلدارية ويتصرف بعد ذلك الطاعن على ضوء موقف المدير من الطلب المقدم 

  .)1(إليه فإن قبله انتهي النزاع، وإن رفضه جزئيا أو كليا جاز للمتظلم اللجوء إلى القضاء

 :ختصاص حالة تفويض اإل : 2الفرع 

إن االختصاص هو عبارة عن التأهيل القانوني الذي يتمكن بمقتضاه موظف أو جهة إدارية من إجراء    

بعض التصرفات القانونية باسم الشخص المعنوي العام ولصالحه ونيابة عنه فاالحترام القانوني يوجب 

 على صاحب االختصاص أن يمارس الصالحيات المنوطة به وبنفسه

تصاص الوظيفي يعد عنصرا مهما وأساسيا في إصدار القرارات اإلدارية، ومنه فعلى إذن االخ   

الموظف صاحب سلطة إصدار القرار عليه أن يكون مختصا وظيفيا بإصداره ويتحقق من طبيعة 

االختصاصات والصالحيات المسندة إليه والمخولة له حق مباشرة تلك األعمال ومنها إصدار القرارات 

 دام المشرع دائما يحدد ولكل جهة أو أهيئة إدارية الصالحيات التي يجب عليها تحقيقها وأال اإلدارية، ما

  )3(وهذا ما يطلق عليه مبدأ الفصل بين السلطات فتباشر كل سلطة االختصاص المسند إليها. )2(يتجاوزها

  

  

  

 .87، ص2002، سنة 2العدد ، 12حسين فريحة، إجراءات الدعوى اإللغاء في الجزائر، مجلة إدارة، مجلد   -1

مجلة دراسات علمية محكمة علوم الشريعة والقانون، " عيب عدم االختصاص الخفي "  علي خطار شطاوي ، -2
 359 ص 2002، 02 العدد 29الجامعة األردنية ، مجلة 

 61-59، ص82ج، الجزائر .م .و .كذلك راجع حسين مصطفى حسين، القضاء اإلداري، الطبعة الثانية، د-
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ات من اآلثار القانونية الناتجة عن ممارسة الهيئة اإلدارية نشاطها هو إصدارها للقرار   

اإلدارية بإرادتها المنفردة،  وتعبيرا عن إرادة صاحب االختصاص وحده ال غير ومنه فهو 

معبر إلرادة الهيئة كاملة، ولكن أحيانا قد يصدر قرار إداري من غير الهيئة المختصة 

قانونا وهذا ما يعد خرقا لمبدأ المشروعية، وعليه فإن القاضي اإلداري من مهمته تصحيح 

بصفة خاصة من الصفة القانونية لمصدر القرار لكي يجيزه أو يلغيه مادام ذلك والتأكد 

 .القانون لم يؤهله إلصدار ذلك القرار

ولكن قد يتنازل الرئيس اإلداري األعلى من ممارسة االختصاصات المنوطة به إلى    

مستوى المرؤوسين في هيئته وهذا ما ذكرناه سابقا في مصطلح التفويض وخاصة التفويض 

  في االختصاصات

ن أهم أثر يترتب عن تمييزنا للتقويض هي فكرة االنتساب، فإذا كان التفويض تفويض إ

لى عتوقيع كان القرار باسم ولصالح المفوض، وبالتالي ينسب القرار إليه مما يؤثر بالنتيجة 

 .)1(ي وهذا ما سوف نراهضائاالختصاص الق

ه أن الوزير عندما يتخذ قراره الوزاري ففي حالة تفويض االختصاص كما سبق لنا ذكر   

الذي يدخل في مجال اختصاصه ذلك لتطبيق القوانين والمراسيم التي يطلب منه التدخل 

لضبط هذه األحكام بقرار من الناحية العملية والتقنية، فيوقع الوزير هذا القرار المتخذ 

 .)2(ميةويرسله إلى األمانة العامة للحكومة لغرض نشره في الجريدة الرس

حينما يتنازل عن هذا االختصاص للمدير الممثل لوزارته على المستوى المحلي كأن    

يفوض الوزير سلطات التعيين والتسيير لهذا المدير، فإن الوزير إذن قد تنازل عن هذه 

  .االختصاصات له
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فنرى أن القرارات الصادرة عن هذه المصالح الخارجية تنسب إليها وحدها ال غير، أما    

 . من قبل هذا المديرالسلطة المركزية فتكون بعيدة كل البعد عن هذه القرارات المتخذة

 ق إ م تكون الغرفة الجهوية 07وبالتالي فإن المحكمة المختصة تكون وفقا لنص المادة    

 .اإلدارية

تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل لالستئناف أمام المحكمة العليا في  "

إحدى المؤسسات جميع القضايا أي كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الواليات أو 

  .العمومية ذات الصيغة اإلدارية

تكون من إختصاص مجلس قضاء الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار، ورقلة، التي تحدد "

 .اختصاصها اإلقليمي عن طريق التنظيم

 .الطعون بالبطالن في القرارات الصادرة عن الواليات

 .شرعيتهاالطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى 

تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصها اإلقليمي عن 

 .طريق التنظيم

الطعون بالبطالن في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن 

 .المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 )1("اصة بمدى شرعيتهاالطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخ

وبالتالي، فاالعتماد على المعيار العضوي لتحديد الجهة القضائية المختصة إللغاء القرار    

اإلداري المعيب بعيوبه الخاصة، من شكل إلى سبب وكذلك الغاية ومخالفة للقانون وكذلك 

منوحة له العيب الناتج عن ركن االختصاص، كأن يصدر المدير قرار في غير السلطات الم

  .وبالتالي يتجاوز حدود التفويض الممنوح له
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 قراره يكون معيبا بعيب عدم االختصاص الذي وعندما يتجاوز المدير التفويض المحدد له قانونا فإن

النظام العام القاضي قد يثيره "يعد من أهم مبادئ إلغاء القرارات اإلدارية التي تعد من المبادئ العامة 

فإن بتفويض ، من تلقاء نفسه متى اكتشف األمر في حالة رفع هذه الدعوى كما سبق ذكره

مدير تصبح اختصاصات أصلية له ويمارسها بناء االختصاص فإن االختصاصات التي يمارسها ال

 .على النصوص القانونية المحددة له

وبالتالي، فإن المدير هو المقصود هنا، فإن الدعوى التي ترفع في هذه الحالة على المديرية    

  مادامت متمتعة بأهلية التقاضي رغم انعدام الشخصية القانونية لهذه المصالح حيث أن القرارات

درة عن هذه المصالح الخارجية من مديريات ومفتشيات تعتبر قرارات إدارية ويمكن الطعن الصا  

 .فيها أمام الجهات القضائية اإلدارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها

إن القاعدة العامة هي أن االختصاص في حالة مخاصمة قرار صادر عن مدير والئي هي الغرفة 

 .اإلدارية الجهوية

  :حالة تفويض التوقيع : 3رع الف

بما أن تفويض التوقيع كما سبق اإلشارة إليه فهو تفويض شخصي وبالتالي يكون المدير الخاص    

للمصلحة الخارجية يمارس نشاطاته بناء على ذلك التفويض للتوقيع وهذا العمل المادي الذي يقوم به 

 .المدير

  : حالة تفويض التوقيع من قبل الوالي-أ

ن الوالي هو الممثل المباشر الوحيد لكل الوزراء يصدر القرارات اإلدارية النافذة في شأن إ   

المصالح الخارجية في الوالية باسم ولحساب الدولة وبهذا ازدادت حجم االختصاصات التي يستحيل 

لتنفيذي عليه ممارستها بفعالية بكفاءة بمفرده لذلك يقوم الوالي بتفويض إمضائه إلى أعضاء المجلس ا

 وهذا ما جاءت به القوانين الخاصة بالوالية، خاصة تفويض التوقيع الذي يمنحه الوالي )1(الوالئي

  .)2(إلى المدير، فينصب على القرارات التي ليس لها طابع تنظيمي التي تدخل في اختصاصاته
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إن الوالي قد يفوض إختصاصه بالتوقيع إلى أحد المديرين التابعين له على مستوى    

اصة في مجال النفقات ومنها نفقة التسيير بالتفويض التوقيع ال الوالية التي يشرف عليها، خ

يعني أن المدير هو المسؤول عن هذا التصرف بل أن الوالي يبقى هو المسؤول دائما عن 

القانون قد خولها له أصال ولكن نظرا لألعباء الملقاة على عاتقه فهو  هذه المهام مادام

  .يتنازل له عن هذا العمل المادي

الي هو المسؤول عن القرارات الصادرة من المدير عندما يقوم بالمهام المفوضة له إن الو

بالتوقيع وتأخذ مرتبة القرارات الصادرة عن الوالي وليست القرارات تابعة للمدير ومنه فإن 

 قانون اإلجراءات المدنية السالفة الذكر 07الجهة القضائية المختصة طبقا لنص المادة 

ة الخمسة، فيحدد المادة حاالت لرفع الدعوى ضد الوالية وبالطبع تكون الجهوي وهي الغرف

 .هذه األخيرة ممثلة بالوالي

 : حالة تفويض التوقيع من الوزير-ب

إن الوزير حينما يفوض اختصاصه في مجال التوقيع للمدير المسؤول عن أية مصلحة    

الصادر من الوزير ومنه فإن خارجية فإن القرار صادر عن هذا المدير يأخذ مرتبة القرار 

القرارات الصادرة عن المدير تعتبر قرارات وزارية وعليه فإن الدعاوي المرفوعة ضد 

القرارات المشوبة بأي عيب من عيوب إلغاء القرارات اإلدارية ضد الوزير مباشرة 

 .باعتباره المسؤول عن هذه القرارات

األصيل ومنه فإن الوزير يعتبر قراراته مادام تفويض التوقيع يأخذ نفس مرتبة قرارات    

مع . من قرارات السلطة المركزية وبالتالي فترفع الدعاوي مباشرة إلى مجلس الدولة حاليا

  .مراعاة شرط التظلم
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ديد الجهة القضائية المختصة تتمحور أساسا في وسيلة عمل المصالح الخارجية إذن تح   

فإن كان التمثيل قانوني فيجب احترام النص القانوني المحدد لذلك أما إذا كان بوسيلة 

التفويض فترفع مباشرة على الشخص المفوض إليه وعلى القاضي اإلداري تقدير ذلك، 

 الوزير حسب الحالة في القضايا التي تقوم فيها وعند المنازعات إما على الوالي أو

مسؤولية المديرين التنفيذيين للوالية المتصرفين لحساب الدولة ومنه الحكم بتحمل ميزانية 

  .)1(الدولة مبالغ المحكوم بها

كذلك يجب اإلشارة إلى إحترام اإلختصاص الموضوعي في القضايا اإلدارية، فإذا ما كنا 

إن الغرف اإلدارية الجهوية للمجالس القضائية هي المختصة في مثل أمام دعوى اإللغاء ف

هذا النوع من الدعاوى، أما الدعاوى التي تهدف إلى القضاء الكامل فإن الغرف اإلدارية 

على مستوى المجالس القضائية هي المختصة في النظر في هذا النوع من الدعاوى إضافة 

  .د في قانون اإلجراءات المدنيةإلى إحترام اإلختصاص المحلي كما هو وار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .53صالح عنصر، المرجع السابق، ص  -1

  

  

  



 130

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  
  
  

  

بعد ما قمنا بدراسة نظرية وتقنية لهذه المصالح الخارجية، نستطيع القول بأنها تكتسب أهمية 

بالغة في التنظيم اإلداري للدولة، فهي تعد جزءا ال يتجزأ من التنظيم اإلداري للدولة، خاصة 

 يثير في مجال إتخاذ القرار وتوزيع االختصاص بين السلطة المركزية والهيئات المحلية الذي

اهتمام المشرع بصفة عامة والسلطات المحلية بصفة خاصة، والسيما المواطنين نظرا 

 .لتعاملهم اليومي معها

لذلك على اإلدارة المركزية إحداث مصالح تساعدها للقيام بمهامها، ومن بين االستنتاجات    

لمشرع استعمل المتوصل إليها فإن هذه المصالح تعد هيئة من هيئات عدم التركيز رغم أن ا

عبارات عديدة للداللة عليها ضمن نصوص متعددة إال أنها تقصد في معناها ذلك االمتداد 

 .السلطة المركزية على مستوى الهيئة المحلية

إن اإلدارة المركزية تحدث هذه المصالح بواسطة قراراتها وزارية مشتركة بين عدة    

لعديد منها، فأهمية النشاط هي السبب للتفكير وزارات مادام األمر ال يعني وزارة واحدة بل ا

 .بتمثيل الوزارة على مستوى الهيئة المحلية

ولقد اهتم المشرع الجزائري بتعيين القائمين على تسيير وإدارة هذه المصالح خاصة    

الذي كان في السابق يعين بموجب مرسوم تنفيذي وبناء على اقتراح من الوالي " المدير"

معني بقطاع معين بعد االتفاق والتشاور مع وزراء آخرين منهم الوظيف يصدر الوزير ال

العمومي، المالية، وهذا التأكد أوال في مدى توفر الشروط القانونية لتنتقل الوظيفة، وثانيا 

البحث عن المناصب المالية الشاغرة فبمجرد تعيينه يتحصل على كافة حقوقه، وبعد منصبه 

لة ولقد تعزز منصبه حاليا خاصة وأنه أصبح يعين بموجب من المناصب العليا في الدو

مرسوم رئاسي والمدير ال يمكنه تسيير المديرية أي المصلحة بنفسه بل هو بحاجة إلى 

مساعدين له من بينهم رؤساء المصالح والمكاتب واألقسام إلى غير ذلك من موظفي المديرية 



  

ين وبالتالي يتولى القانون تحديد فبعضهم يعتبرون حسب النصوص القانونية موظفين سام

الشروط الواجب توفيرها لشغل هذه الوظيفة وهذا نظرا للطبيعة المتميزة للمهام الموكولة لهم، 

وكذلك باستعمال الطرق العامة إلعالن التوظيف من خالل المسابقات واالختيارات وما يمكن 

لرئاسية من الوزير التابع له، فإن استنتاجه أن المصالح الخارجية، إضافة الرتباطها بالسلطة ا

من قبل الوالي رغم أن القوانين  موقع المصلحة في والية ما فحتما يثر على إشراف وتنسيق

لم توضح ذلك بصفة دقيقة وواضحة، فعلي حسب طبيعة النشاط وأهمية تتحدد عدد المصالح 

ت وسواء أكانت وحتى مكان تواجدها سواء كان في المركز أو عبر الواليات أو الجماعا

 .تابعة لوزارة معينة أو لمديرية عامة أو لهيئة أخرى

إذن من بين االستنتاجات المتوصل إليها فإن المصالح الخارجية بحاجة إلى مشرفين ذو    

كفاءة وخبرة لكي تنجح عبر مكان تواجدها، بما أنها جزء من التنظيم اإلداري للدولة، لذلك 

 مع المواطنين فحتما تسبب مشاكل عديدة، وما يثير االنتباه أن ومن خالله تعامالتها اليومية

المصالح الخارجية تفتقد للشخصية المعنوية التي بفضلها يتحصل من يتمتع بها بحقوق عديدة 

 .تساعد على ممارسة المهام المنوطة به، وبالنتيجة تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه

ئة من هيئات عدم التركيز اإلداري، فإنها تفتقد وبما أن المصالح الخارجية تعد هي   

للشخصية المعنوية ومنه النتائج السالفة الذكر الكتساب الشخصية المعنوية ال تتمتع بها 

المصالح الخارجية ولعل من بين هذه الحقوق والتي تعد هي أساس ومحور دراستنا هي أهلية 

 .التقاضي

ائج اكتساب الشخصية المعنوية لمجموعة من إذن أهلية التقاضي باعتبارها نتيجة من نت

األفراد أو األموال، فإنها مستبعدة للمصالح الخارجية، فال يمكن اللجوء للقضاء للمطالبة 

 .بحقوق الغير عليها والحق هي قد تدافع عن نفسها أي بعبارة أخرى مخاصمتها أمام القضاء

 فقط على فكرة الشخصية المعنوية ولكن األمر هذا للوهلة األولى فقط، إذا ما اعتمدنا   

للجوء إلى القضاء ومخاصمتها فإن توفرت لها أهلية التقاضي ومنه حق التقاضي، أما إذا 

 .إنعدمت فإنها ال تتمتع بأهلية التقاضي



  

 قد توصلوا إلى نتائج منافية تماما على ما كان سائداً من  والفقه وكذا القضاءإن التشريع   

 حاول التغير من الوضع السالف ذكره، وهذا التقريب العدالة من قبل، خاصة القضاء فقد

المواطنين بحيث يمنح للمصالح أهلية للتقاضي مباشرة أمام العدالة بدال من اللجوء إلى 

الوزارة الهيئة التابعة لها المصالح الخارجية لكي ترفع الدعوى عليها، مادامت هذه األخيرة، 

لمصالح الخارجية تخفيف العبء عنها، فعليها إذن إيجاد حل الوزارة تحاول من خالل إنشاء ا

للدعاوي المرفوعة ضدها، وهذا ما حدث فعال فقد لجأت إلى أسلوب جديد وهو أسلوب 

يحدثه القانون بصفة منفصلة، حيث يتضمن التفاصيل الالزمة لذلك من  التمثيل القانوني الذي

الخارجية أمام القضاء، وهذا ما يساعد خالل تحديده لألشخاص المؤهلين لتمثيل المصالح 

ه إليه الدعوى مباشرة، وبالتالي هذا تبسيط جالمتقاضي من معرفة الشخص الذي يو

خطة الدولة الحالية لتقريب العدالة لإلجراءات التقاضي خاصة في المنازعات اإلدارية وفقا 

 .من المواطنين

املتين لمنح أهلية التقاضي للمصالح إذن فإن المشرع الجزائري نظم وسيلتين مهمتين متك   

الخارجية وهذا إما بالتمثيل القانوني تسهيال وتبسيطا إلجراءات التقاضي خاصة في مجال 

المنازعات اإلدارية وإما بالتفويض الذي نظمه المشرع بصفة دقيقة وواضحة ويطبق مباشرة 

 .النصوص المنظمة له

 بهذه المصالح فإنها تكون شبه حكومة محلية فنرى أنه نتيجة لكثافة التعامالت الخاصة   

على المستوى المحلي، ولكن قد يحدث انشقاق بينها وبين اإلدارة المركزية إذا ما منحتها 

سلطات أخرى، ولذلك نجد أن الوزير دائما يرتبط بهذه المصالح وال يمنحها االستقالل التام 

 .هيئة ال مركزية وإال عدت

 

 
 
  
  
  
  
  
  



  

  : لمعتمد  عليهاقائمة المراجع ا
  تشريعيةالنصوص ال: أوال

   23/02/1989 المؤرخ في 89دستور -

  28/11/1996 المؤرخ في 96دستور -

، المتضمن القانون العام الوظيفة العام 1966 جوان 2، المؤرخ في 133- 66أمر -

  الجريدة الرسمية، العدد

 المدنية ، المتضمن قانون اإلجراءات1966 جوان 08، المؤرخ في 154-66أمر-

  .36الجريدة الرسمية، العدد 

  . المتضمن قانون الوالية الجزائري69 ماي 23، المؤرخ في 38- 69أمر -

   المتضمن القانون المدني1975 سبتنمبر26 المؤرخ في 68- 75أمر -

 المتضمن قانون الوالية، الجريدة الرسمية، 07/04/1990 المؤرخ في 09-90قانون -

  .15العدد 

 المؤرخ 154-66: يعدل ويتمم األمر رقم1990 أوت 08لمؤرخ في  ا23- 90قانون 

  .36 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية، الجريدة الرسمية، العدد 1966 جوان 08في 

  النصوص التنظيمية: ثانيا

، المتضمن القانون 1985 مارس 23 المؤرخ في 59-85: المرسوم رقم-     

  13دارات العمومية، الجريدة، العدد األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإل

 تتضمن تعيين أعضاء 26/04/2004 المؤرخ في 138- 04المرسوم الرئاسي  -

 .27الحكومة الجريدة الرسمية، العدد 

 المتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي 26/06/70 الصادر 83- 70المرسوم التنفيذي  -

  الوالئي

 53الرسوم الجريدة الرسمي، رقم -

 المتعلق بالتعيين في 15/05/1990 المؤرخ في 127- 90المرسوم التنفيذي  -

 .20الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، الجريدة الرسمية، العدد 

 الذي يعدد كيفات مصالح 09/06/1990المؤرخ في 174_90 ذيالمرسوم التنفي -

 .24التربية على مستوى الوالئية وسيرها، الجريدة الرسمية العدد 



  

 الذي يحدد هياكل اإلدارة 23/06/90 المؤرخ في 188_90المرسوم التنفيذي  -

  .66العدد , الجريدة الرسمية , المركزية و أجهزتها في الوزارات 

 المتضمن قواعد تنظيم 23/09/1990 المؤرخ في 285- 90المرسوم التنفيذي  -

 .66وتسيير أجهزة اإلدارة العامة، الجريدة الرسمية، العدد 

 يحدد قواعد تنظيم 27/10/1990  المؤرخ في 381_90المرسوم التنفيذي  -

مصالح التجهيز الوالئية وعملها في الواليات وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 

46. 

 يتعلق بتنظيم مديريات 24/11/90 المؤرخ في 981- 90المرسوم التنفيذي  -

 العدد , النقل في الواليات الجريدة الرسمية 

 المتعلق بتنظيم المصالح 06/03/1991  المؤرخ في76- 91المرسوم التنفيذي  -

 .الخارجية إلدارة الجمارك

 المتضمن إنشاء نظارة 23/03/1991 المؤرخ في 83- 91المرسوم التنفيذي  -

 .13الشؤون الدينية في الوالية، وتحديد تنظيمها وعملها الجريدة الرسمية، العدد 

يات  المتضمن كيف15/12/1991 المؤرخ في 485- 91المرسوم التنفيذي  -

ممارسة الوالي لصالحيات التنسيق والرقابة لمصالح المؤسسات العمومية 

 .42الموجودة في الوالية، الجريدة الرسمية، العدد 

 المتضمن إنشاء مصالح 27/07/1993 المؤرخ في 183_93المرسوم التنفيذي  -

  . 50العدد , الجريدة الرسمية , خارجية إلدارة البيئة يحدد مهمتها و عملها 

 المتضمن تنظيم اإلدارة 17/12/1993 المؤرخ في 329- 93لمرسوم التنفيذي ا -

 .86المركزية المديرية العامة للجمارك، الجريدة الرسمية، العدد 

 المتضمن إنشاء المركز 27/12/1993 المؤرخ في 334_93المرسوم التنفيذي  -

 العدد   , الجريدة الرسمية , الوطني لإلعالم اآللي لإلحصائيات 

 الذي يحدد هياكل 23/07/94 المؤرخ في 215-94مرسوم التنفيذي رقم ال -

 48اإلدارة العامة في الوالية، الجريدة الرسمية، العدد 



  

 الذي ينظم المفتشية 23/07/94 المؤرخ في 216-94المرسوم التنفيذي رقم  -

 48العامة في الوالية، الجريدة الرسمية، العدد 

 الذي ينظم مديريات 23/11/1994في  المؤرخ 414- 94المرسوم التنفيذي  -

 .79الثقافة في الوالية، الجريدة الرسمية، العدد 

 يحدد قائمة المناصب 09/12/1994 المؤرخ في 427- 94المرسوم التنفيذي  -

العليا في المصالح غير الممركزة التابعة للمجلس الوطني للتخطيط وشروط 

 .81 االلتحاق بها  وتصنيفها، الجريدة الرسمية، العدد

 المتضمن إحداث 29/04/1995 المؤرخ في 128- 95المرسوم التنفيذي  -

المديرية الجهوية للبريد والمواصالت وإعادة ترتيب مهام المديرية الوالئية، 

 .26الجريدة الرسمية، العدد

 المؤرخ 95/128يثعدل و يتم المرسوم التنفيذي  , 96/369المرسوم التنفيذي  -

حداث المدرية الجهوية للبريد و المواصالت و  و المتضمن إ29/04/1995في 

  .     66الجريدة الرسمية العدد , إعادة ترتيب مهام المدرية الوالئية 

 يحدد القواعد 18/12/1996 المؤرخ في 471-96المرسوم التنفيذي رقم  -

الخاصة بتنظيم النشاط االجتماعي في الوالية وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 

83. 

 المنظم للمصالح الخارجية 24/02/1998 المؤرخ في 35- 98 التنفيذي المرسوم -

 .04المديرية العامة للحرس البلدي، الجريدة الرسمية، العدد 

 يتضمن تأهيل الموظفين 10/05/1998 المؤرخ في 143- 98المرسوم التنفيذي  -

 .29لتمثيل إدارة البريد والمواصالت أمام العدالة، الجريدة الرسمية، العدد 

 المتضمن قواعد تنظيم 07/06/1998 المؤرخ في 193_98المرسوم التنفيذي  -

, المصالح الخارجية للمدرية العامة للمواصالت السلكية و الالسلكية و غيرها 

 .الجريدة الرسمية 

 يتضمن تمثيل إدارة البيئة 12/10/98 المؤرخ في 276- 98المرسوم التنفيذي  -

 .68مية، العدد البيئة أمام العدالة، الجريدة الرس



  

 يعدل ويتمم المرسوم 12/11/2000 المؤرخ في 361- 2000المرسوم التنفيذي  -

 الذي يحدد تنظيم المصالح 07/06/1998 المؤرخ في 198-98التنفيذي 

الخارجية للمديرية العامة للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية، الجريدة 

 .46الرسمية، العدد 

 المعدل والمتمم 28/09/2002 المؤرخ في 03- 2002المرسوم التنفيذي  -

، الذي يحدد المصالح 23/02/1991 المؤرخ في 60- 91للمرسوم التنفيذي 

 .64الجريدة الرسمية، العدد . الخارجية لإلدارة الجبائية وصالحياتها

 يحدد قواعد تنظيم 2002 ماي 26 المؤرخ في 187- 2002المرسوم التنفيذي  -

 .38ملها، الجريدة الرسمية، العدد مديريات الذي في الوالية وع

 الذي يرخص ألعضاء 2004 ماي 05 المؤرخ في 145- 04المرسوم التنفيذي  -

 .29الجريدة الرسمية، العدد . الحكومة بتفويض إمضائهم

 يعدل و يتم القرار 10/06/1999القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

عدد المديريات  الذي يحدد 22/04/1998الوزاري المشترك المؤرخ في 

الجريدة , الوالئية لوزارة السكن و يضبط التنظيم الداخلي للمصالح المتكونة فيها 

 .52العدد , الرسمية 

 يتضمن تنظيم مديريات 10/12/2001القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 .العدد , الجريدة الرسمية , الصيد البحري و المواد الصيدية 

 يحدد تنظيم المدرية 10/03/2002المؤرخ في القرار الوزاري المشترك  -

  .21العدد ,الجريدة الرسمية , الوالئية للسياحة في مكاتب 

 يتم القرار الوزاري 29/07/2002القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

الجريدة ,  المتعلق بالمديريات الوالئية للسكن 22/04/1997المؤرخ في 

  .53العدد , الرسمية 

 يحدد صفة أعوان الجمارك غير قابض الجمارك 03/07/1996ي قرار مؤرخ ف -

 .32العدد ,الجريدة الرسمية , المؤسس لتمثيل إدارة الجمارك  أمام القضاء 



  

 يتضمن تفويض سلطة التعين و التسيير اإلداري 12/09/1996قرار مؤرخ في  -

 الجريدة ,إلي مديري السياحة و الصناعة التقليدية بالواليات و رؤساء مفتشياتها 

  .71العدد , الرسمية 

 يتضمن تفويض سلطة التعين و التسيير اإلداري 20/03/1998قرار مؤرخ في  -

 .54العدد , الجريدة الرسمية , إلي المفتش الجهوي للعمل 

 يتضمن تفويض سلطة التعين في المناصب العليا 21/11/1998قرار مؤرخ في  -

 .91العدد , الرسمية الجريدة , إلي المديرين الجهويين للضرائب 

 يؤهل أعوان إدارة أمالك الدولة و الحفظ 20/02/1999قرار مؤرخ في  -

,  العدالة مالعقاري  لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوي المرفوعة أما

 .20الغدد ,الجريدة الرسمية 

 المتضمن تنظيم مديريات التربية و مكاتبها علي 02/06/2002قرار مؤرخ في  -

  .50العدد , الجريدة الرسمية ,  الجزائر ة الوالية و مفتشيه أكاديميمستوى

 يتضمن تفويض سلطة التعين و 20/08/203القرار الوزاري المؤرخ في  -

  .53العدد , الجريدة الرسمية , التسيير إلي مدير الثقافة في الواليات  

ة  المتضمنة تفويضات وزير التربي14/05/2003القرارات الوزارية في  -

  .61العدد , الجريدة الرسمية , الوطنية باإلمضاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :القرارات القضائية

 قضية إدارة الجمارك، نشرة القضاة، العدد الثالث 11/06/1991قرار بتاريخ  -

 .1995السنة 

 في قضية السيد على مسعود عبد 31/01/1993المحكمة العليا، قرار بتاريخ  -

 .ة لوالية مستغانمالقادر ضد رئيس الموارد البشري

 قضية 01/02/1999، جلسة 149903مجلس الدولة، الغرفة األولى، القرار رقم  -

 .2مديرية البريد والمواصالت، محلية مجلس الدولة، العدد 

، بتاريخ 300 رقم الفهرس 168969مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم الملف  -

 . لغليزان، قضية السيد بلقاسم ضد مديرية التربية03/05/1999

 في قضية السيد طويل الشارف ضد مدير 17/05/1999مجلس الدولة، بتاريخ  -

 .النقل لوالية مستغانم

 بين 14/02/2000، بتاريخ 182149مجلس الدولة، الغرفة الثانية، رقم القرار  -

 .مديرية األشغال العمومية

يد  قضية مديرية البر09/12/2002مجلس الدولة، الغرفة  ولخامسة، بتاريخ  -

 لسنة 3والمواصالت بالوادي ضد شركة سونلغاز الوادي، مجلس الدولة العدد 

2003. 

 قضية مديرية التربية لوالية 11/03/2003مجلس الدولة، الفرقة الثالثة بتاريخ  -

  .2003 لسنة 3و ومن معه، مجلس الدولة، العدد .ع.المستقبلية ضد، د

  :المراجع المتخصصة: ثانيا

  :المقاالت- أ

تمثيالت المحلي في الجزائر، المحلية  طفى، وقائع ممثلون ومصحداب  -

، 16، العدد 14الجزائرية في األنثربولوجية والعلوم االجتماعية، وهران مجلد 

 .2002أبريل 

علي خطار، األساس القانوني لنظام الالمركزية اإلقليمية، مجلة الحقوق، العدد  -

 .1989األول السنة 



  

 29ختصاص الفعلي، مجلة دراسات، مجلد علي، عيب عدم اال خطار شطاوي -

 .2002العدد لسنة 

مسعود، مدى مكيف نظام اإلدارة المحلية الجزائرية مع الحقائق الوطنية  شيهوب -

  .الجديدة، مجلة الفكر البرلماني

أحمد، الوحدات المحلية الفروية في األردن بين الالمركزية ونظام  عودة الفويري -

 .1996 سنة 1 العدد 23دراسات، مجلد عدم التركيز اإلداري، مجلة 

، 12حسين فريحة، إجراءات دعوى اإللغاء في الجزائر، مجلة اإلدارة، مجلد  -

 .2002 سنة 2العدد 

صالح عنصر، رأي حول تمثيل الدولة من طرف هيئاتها غير الممركزة، مجلة  -

 .2002مجلس األمة، العدد األول، لسنة 

  

الطبعة ) دراسة مقارنة(يض اإلداري، محمود ابراهيم الوالي، نظرية التفو -

 .1979األولى، دار الفكر العربي، مصر، 

  "تحليل أسباب فشل الالمركزية في إفريقيا  " -

  .1991 يوليو 24بحث في مجله اإلدارة مصر، العدد األول، المجلد 

- AHMED MAHIOU et Marie AMADIOU, La Réforme de la 

wilaya, ARA 1969 

- Chabane BENAKZOUH, Centralisme et ma localisme en 

Afrique Noire, (RASJEP) 1984 



  

  :المذكرات- ب

, تولية الوظائف العامة على ضوء القانون األساسي العام للعامل, الشريف مصطفى-1

  1985, معهد الحقوق الجزائر, بحث لنيل شهادة الماجستير

 وتطبيقاتها في اإلدارة المحلية المبادئ العامة للتنظيم اإلداري: بن عيشة عبد الحميد -2

  .2002في الجزائر، بحث لنيل شهادة الماجستير كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

كلثوم بوخروبة، النظام القانوني للموظف السامي في الجزائر، بحث لنيل شهادة -3

  .1992الماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

ظيم اإلقليمي في الجزائر، بحث لنيل شهادة الماجستير في محمد الصالح زروالية، التن-4

  .2002القانون، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، الجزائر 

التنظيم اإلداري وتطبيقاتها في الدولة اإلسالمية بحيث لنيل شهادة : مستور شكري-5

  .2001الماجستير، كلية الحقوق، الجزائر 

بوزارة الشؤون الخارجية بحث للحصول على محمد شتوح، عملية التنظيم اإلداري -6

  2004شهادة الماجستير في القانون كلية الحقوق، الجزائر 

زهرة طحطات، عملية الرقابة اإلدارية الرئاسية على أعمال اإلدارة العامة، بحث -7

  2002لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، الجزائر 

،  بحث لنيل شهادة الماجستير إدارة عزاوي عبد الرحمان، مجلس التنسيق الوالئي-8

  .1988ومالية، كلية الحقوق بن عكنون 

كربوعي منور، التفويض اإلداري، وتطبيقاته في اإلداري الجزائرية، بحث لنيل -9

  .1982شهادة الماجستير، كلية الحقوق ، بن عكنون، 

 الماجستير، ملياني عبد الرحمان حميد، المفتشية العامة للمالية، بحث لنيل شهادة-10

  2002. كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر

مرحلة ما قبل االستقالل، (محمد العربي مسعودي، الوضع القانوني للهيئات المحلية -11

  .2003بحث لنيل شهادة الماجستير 

مريبعي محفوظ، تنظيم اختصاصات اإلدارة الجبائية في الجزائر بحث لنيل شهادة -12

  .الماجستير



  

 إلى يومنا هذا، دراسة 1967ف، تطبيق نظام الالمركزية بالجزائر منذ خيرة مقط-13
  نطرية تحليلية

  .2004رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر 
بحث لنيل شهادة الماجستير، و هران كلية .علي نيازي، دور وسلطان الوالي-14

  1991الحقوق 

  



  

  .المراجع العامة: ثالثا
  

 مـصر  ,المحلية، الهيئة المصرية العامة للكتـاب أحمد رشيد، مقدمة في اإلدارة  -

1975  

أحمد حافظ نجم، ترتيب الوظائف العامة، تصنيفها وتقويمها، دار الفكر العربي،  -

 .1979مصر 

لم يذكر ال ( عبد العزيز شيحا، اإلدارة العامة، مؤسسة شباب الجامعية مابر هي -

 )رقم الطبعة وال السنة

إبراهيم عد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ و أحكام القانون اإلداري، الدار  -

 .1997الجامعية، بيروت لبنان، 

دار العلوم لنشر , التنظيم اإلداري, القانون اإلداري, يعلي محمد الصغير -

 .                2002, والتوزيع 

  .1999,الجزائر, حانةدار الري, الوجيز في القانون اإلداري,   بوضياف عمار-     

رحال موالي ,ترجمة رحال بن أعمر( المرفق العام في الجزائر , بوسماح محمد -

  .1995,ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر, إدريس

دار العلمية الدولية , أصول و مبادئ دعم اإلدارة العامة, بن حيثور عبد العزيز -

 .2000, األول , للنشر و التوزيع

, دار الهدى, الطبعة الثانية,النظام السياسي الجزائري, يدبو الشعير السع -

  .1993,الجزائر

ترجمة منصور ( الجزء الثاني , القانون اإلداري, جورج فود الوبيار دلقولقية -

  .2001, لبنان,المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع, الطبعة األولى, القاضي

ط ,ج.م.د,المحلية في الجزائرأسس التنظيم اإلداري و اإلدارة , جعفر أنس قالم -

2 ,1998.  

دراسة ( اإلدارة المحلية و تطبيقاتها في الدول العربية , حسن محمد عواضة -

, لبنان, المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع, الطبعة األولى) مقارنة 

1983.  



  

, الطبعة األولى, المبادئ األساسية للقانون اإلداري, حسن محمد عواضة -

  . 1997, لبنان, مؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيعال

األصول العلمية و ( اإلدارة العامة في الدول العربية , حمدي أمين عبد الهادي -

  .1970,مصر, دار الفكر العربي, تطبيقاتها الطبعة الثانية

, نظرية المرافق العامة, الكتاب األول, تطور وظيفة الدولة, اطحماد محمد ش -

  .1984,الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية

  .1986, ج.ح.م.د, اإلدارة المحلية المقارنة, حسين مصطفى حسين -

  .1982, ج.ح.م.د, الطبعة الثانية, الفضاء اإلداري, حسين مصطفى حسين -

, دار منشأة المعارف, الطبعة السادسة, المدخل إلى القانون, حسن كبرة -

  .1993, مصر, اإلسكندرية

الطبعة , الكتاب األول) دراسة مقارنة ( القانون اإلداري , لد خليل الظاهرخا -

  .1998, األردن, دار المسيرة, األولى

, دار الثقافة, تنظيم اإلدارة المركزية و المحلية, التنظيم اإلداري, زهدي ياسين -

 ).لم يذكر السنة (لبنان , بيروت

الشركة الوطنية للنشر , جزائرية اإلدارة المركزية في الجمهورية ال, زغدود علي -

 .1977, الجزائر , و التوزيع 

 سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، الجزء األول، دار المطبوعات  -

 .1996الجامعية، إسكندرية، مصر، 

، دار الفكر )دراسة مقارنة(سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون اإلداري  -

 .1973العربي، مصر، الطبعة التاسعة، 

سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مطبعة عين شمس،  -

 .1991الطبعة السادسة 

، دار الفكر )دراسة مقارنة(سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري  -

 .1975العربي، مصر 



  

سليمان محمد الطماوي، مبادئ اإلدارة العامة، الطبعة السادسة، دار الفكر  -

 .1975العربي، مصر، 

السيد خليل هيكل، القانون اإلداري السعودي، عمادة شؤون المكتبات، الرياض،  -

 .1994السعودية، الطبعة األولى، 

سالمي عمور، الوجيز في المنازعات اإلدارية، محاضرات ألقيت على طلبة  -

 .2004-2003الليسانس السنة الجامعية 

توري في المؤسسات السياسية المقارنة، شريط األمين، الوجيز في القانون الدس -

 .2002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة 

مسعود شيهوب، أسس اإلدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والوالية،  -

 .1986ج، الجزائر .م.د

مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، الهيئات واإلجراءات  -

 .1998ج، الجزائر .م.ا، الجزء الثاني، دأمامه

مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، الهيئات واإلجراءات  -

 .1998ج، الجزائر .م.أمامها، الجزء الثالث، د

 .1977الدار الجامعية ،بيروت .شريف علي، اإلدارة العامة المعاصرة  -

ر الكتاب اللبناني، مكتبة صالح فؤاد، مبادئ القانون اإلداري الجزائري، دا -

 .1983المدرسية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

الشركة , األساس القانوني لمسؤولية الدولة عن أعمال موضفتها , عوايدي عمار  -

 .  1982,الجزائر , الوطنية للنشر و التوزيع 

ج، .م.عوايدي عمار، القانون اإلداري، الجزء األول، النظام اإلداري، د -

 .2000ئر، طبعة الجزا

مكتب العمل ) اإلنتاج و اإلنتاجية(,أساليب اإلدارة الحديثة , عوايدي عمار  -

 ,العربي 

 ).لم يذكر السنة (



  

المؤسسة الوطنية للكتاب , مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية , عوايدي عمار  -

 .1984طبعة , منشورات عويدات 

مكتبة , مديريات في مصر  و نظام مدارس الةالالمركزي, عثمان خليل عثمان  -

 ) .لم يذكر السنة (مصر , السيد عبد اهللا و هية 

عبد الغني سيوني عبد اهللا، القانون اإلداري منشأ المعارف، اإلسكندرية، مصر،  -

1974  

 .1996عبد الغني بسيوني عبد اهللا، أصول علم اإلدارة العامة، الدار الجامعية،  -

ي، دراسة تفصيلية، الطبعة األولى، عين عبد المنعم محفوظ، القانون اإلدار -

 .شمس، مصر، لم يذكر السنة

عبد العظيم عبد السالم، التفويض في االختصاصات اإلدارية، دار النهضة  -

 .1996العربية، القاهرة، مصر، 

عبد الفتاح حسن، التفويض في القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامة، دار  -

 1971-1970النهضة العربية، مصر، 

عبد الفتاح حسن، مبادئ اإلدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

 1972مصر،

 1974فؤاد العطار، مبادئ علم اإلدارة العامة، دار النهضة العربية، مصر  -

 1968فؤاد العطار، القضاء اإلداري، دار النهضة العربية، مصر  -

عة عمار، باتنة، قصير مزيان فطيمة، مبادئ  القانون اإلداري الجزائري، مطب -

 .2001طبعة 

 1979-1978كمال الغالي، اإلدارة العامة، مطبعة الدواري، دمشق، سوريا  -

  ناصر لباد، القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، منشورات حلب، الجزائر،  -

1999 

محفوظ أحمد جودة، اإلدارة العامة وتطبيقاتها في األردن، دار زهوان للنشر،  -

 .1997األردن، 



  

الدين القيسي، مبادئ القانون اإلداري العام، الدار الجامعية ،مصر، محي  -

1996. 

 .1996ج، .م.د. مبروك حسن، تحرير النصوص القانونية، الشكل واإلجراء -

مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري ومحبس الدولة، منشأة المعارف،  -

 1966إسكندرية، مصر، الطبعة الثالثة 

ترجمة أمين سعيد عبد (دارية في المغرب العربي مسيوم سيج، المؤسسات اإل -

 .1985العزيز مسعود، مطابع الدستورية التجارية، عمان، األردن، 

محمد حلمي، موجز القانون اإلداري، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، مصر،  -

1977 

منشأة المعارف، اإلسكندرية، : مصطفى الجندي، اإلدارة المحلية واستراتيجيتها  -

 .1987 مصر

  .2003اإلسكندرية , دار الجامعة , الشركات التجارية , محمد فريد العريفي  -

محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، تنظيم اإلدارة، دار الفكر الجامعي،  -

 .2000اإلسكندرية، مصر، 

محمد نصر الدين كامل، الدعوى وإجراءاتها في القضاء العادي واإلداري عالم  -

 .1983الكتب، مصر 

محمد فتوح محمد عثمان، التفويض في االختصاصات اإلدارية، دراسة مقارنة،  -

 .1986دار المنار للطبع والنشر والتوزيع ، الطبعة األولى، 

نبيلة عبد الحليم كامل، الوجيز في القانون اإلداري المغربي، دار النشر  -

 .1981المغربية، المغرب، 

لم (اسة خاصة، مكتبة عين شمس، مصر نجيب محمد بكير، القانون اإلداري، در -

 ).يذكر رقم الصفحة وال السنة

هاني علي الطهراوي، القانون اإلداري، الطبعة األولى، الدار العلمية الدولية،  -

 .2001ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 



  

مراجعة (ترجمة بشير العريفي، محمد فتيحي عمر(هارولد كوسز، سيرل أودونل  -

  .1996مكتبة لبنان، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، لبنان، ) العالعلى عبد   

  . يوسف سعد اهللا الخوري-

 


