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 إهداء
 الرمحن الرحيه اهللبسه 

 يف عنرهنا، اهللهدي هرا العنل املتواضع إىل الوالدين الكرميني أطال ن

 إىل العائلة الكرمية

 إىل كل األصدقاء، والنفوس الطيبة

 ناومل تسعهه مركرت ناإىل من وسعتهه ذاكرت



 شكر وتقدير
 نبتدئ بشكر املوىل عز وجل الذي رزقنا العقل واإلرادة وحسن التوكل عليو،

 سبحانو وتعاىل، وعلى نعمو الكثرية
 إىل من أانرا لنا درب العلم واملعرفة، وحرصا علينا منذ الصغر، واجتهدا يف تربيتنا

 ابلصحة والعافية هللاواالعتناء بنا، والدينا احلبيبان القريبان إىل قلبينا، أمدمها 
 إىل إخوتنا وأخواتنا، وكل أفراد عائلتينا

 كما أخص ابلشكر األستاذ "هبناس رضا" الذي قبل اإلشراف على ىذه املذكرة،
 وساعدان على إمتامها

 إىل كل األساتذة يف مسريتينا اجلامعية، 

 إىل كل شخص علمننا حرفا، أو أمدان بنصيحة يف حياتنا
 ائري حمب لدينو، غيور على وطنوإىل كل جز 



 



 أ

 مقدمة:
 طبیعر  فر  والتحرؽ  والبذر     افر غالج اتدرئهائ نتیجر  الستؽاصر  الدولر  وظرئف  تغیر  إن

 إضرئف  إلر  السذرت ة  ئجرئ تیاالح هره   بیرلتل الزر ورة و  الالزمر  الؽسرئف و  ئشیارلسؽاط الحتیئجرئ ا
 اإلدار ، التشعریػ فكر   ظارؽر إلر   أد   التر  ال فیدری  العؽام  مؼ یعد   ،مختلف  جیئ لؽ يؽ ايد ظاؽر
 .أهدافائ لتحقیق فیه القئفس  الشذئطئ و  إقلیسائ بؽاسطته الدول  تشعػو  تتحكػ اله 

 واحرد  تشفر د سرلط  يرد فر  تجسیعارئو  اإلدارةر  الؽظیفر  حرر  الس ةري   اإلدار   الشعئم وةعش 
 فر  مسثلیارئ ط ةرق هرؼ اإلدارةر  الؽظیفر  فر  الداخلیر  االخترئصرئ  جسیر  فر  الشارئف  بئلبر   
 الؽظیفر تؽزةر   أسرئس هلر  فیقرؽم الالم ةري   اإلدار   الشعرئم أمرئ. أقئلیسارئ فر  أو الدولر  هئصرس 
 الدرلط  الس ةيةر  بریؼ الثقئفیر و  االقتررئدی و  االجتسئعیر  السارئم بعر و  أسئسری  بررف  اإلدارةر 
 اختررئ  إلیارئ مرؼ يروو  مرئ األخیر   هئتره تسرئرس حیر  ،األقرئلیػ هبر  السشتخب  السحلی  والایئئ 

 الحر   بارد  الدرلط  الس ةيةر  ل قئبر  الخزرؽ  مر  هرهاو  ،القرئنؽن  یحردد  لسرئ طبقئ مدتقل  رف ب
  .فقط القئنؽن  مااحت   هل 

 اإلقلیسیررر ، والالم ةيةررر  الس فقیررر  الالم ةيةررر  وهسررررئ صرررؽرتیؼتتجدرررد فرررر   اإلدارةررر  فئلالم ةيةررر 
ةسرررئ هرررؽ الحرئ  فر  نعرئم  دولررر ، إدار  أل   نعررئم  ةبیرر   فرر  أ    أهسی ذا   األخی  هرره   حیر  تعررد  

ذلررغ مررئ  ومثررئ هلررر  أسرررئس دسرررتؽر  فررر  ارررك  اإلدار  السحلیرر ،  وتتبلرررؽردولتشررئ الجيافررر . إذ تبشررر  
رررر ،2020مررررؼ الدسررررتؽر الجيافرررر   لدرررررش   17جررررئ  فرررر  السررررئد   ر  هلرررر  أن ج الجسئهررررئ  حیررررر  نر 

 .1ه  الجسئه  القئهدی  بلدی ال ،والؽالی البلدی   ه :للدول   اإلقلیسی 
الستتب  لشذأ  الجسئهئ  اإلقلیسی  یجرد أنارئ تعرؽد إل  هؽامر  سیئسری  بئهتبرئر الدیسق اطیر   وإن

اجتسئعیرر  مررؼ خرررال  خلرررق روح التعررئون  وهؽامرر ، الؽطشیرر  الدیسف اطیرر السحلیرر  خطررؽ  نحررؽ تجدررید 
تتسثرر  فر  تخفیر   اقتررئدی  وهؽامرر تسعاػ، وتذجی  مدرئهستاػ فر  تشسیر  مجرر السحلی بیؼ الدكئن 
ةرررئن مرررؼ أولررر   اإلقلیسرر اإلدار  الالم ةررري   فررئلتشعیػهلرر  الدررلط  الس ةيةرر .  االقترررئدی األعبررئ  

اهتسئمرئ  الشعرئم القرئفػ فر  الجيافر  مشره االسرتعسئر ، فقرد ورثتره الجيافر  هرؼ العاررد االسررتعسئر  ثررػ 
 26فرررر   الؽالیررر  میثرررئ و  1966فرررر  أوتررررؽب  البلدیررر  میثرررئ ئ  بعررررد صرررردور أدخلرررر  هلیرررره إصررررالح

 1967جررئنف  سررش   18فرر   24-67رقررػ  البلدیر لاسرئ ترػ إصرردار قررئنؽن  تطبیقئ، و 1969مرئرس 
                                                           

1
،الرئدر  ف   54، الج ةد  ال سسی  ، هدد  16/09/2020، الرئدر ف  2020دستؽر الجساؽرة  الجياف ة  الدیسق اطی  الذعبی  لدش   
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و هرررها فررر  فترر    الحرري( الؽاحررد ، ثررػ ارراد   1969مررئ   23فرر   38-69و قرررئنؽن الؽالیرر  رقرررػ 
 االجتسئعیر و  االقتررئدی مدر  جسیر  الجؽانررل الدیئسرری ،  تغیر ا الجياف  بعد ذلغ هد  أحداث و 
و تسررررر  م اجعرررر   1989الدیئسرررری  إذ هرررد  الدسررررتؽر سرررش   التعددیررر للدولررر ، حیرررر  ترررػ إقرررر ار نعرررئم 

و القررئنؽن  بئلبلدیرر الستعلررق  08-90فرررردر القررررئنؽن رقررػ  الؽالیرر و  البلدیرر ئ قررررئنؽن  القررررؽانیؼ و مشاررر
و ظرر  األمرر  هلرر  مررئ هررؽ هلیره إلر  وئیر  صردور أخر  قرئنؽن بلرد   بئلؽالیر الستعلرق  09-90رقػ 
 .07-12و أخ  قئنؽن والف  رقػ  10-11رقػ 

ئلس الذررررعبی  السشتخبرررر  للبلرررردیئ  فشجررررئح الشعررررئم الالم ةرررري  یكسررررؼ فرررر  مررررد  اسررررتقال  السجرررر
الذوون السحلی ، وتلبی  احتیئجئ  الدكئن، ورهئی  مررئلحاػ دون ال جرؽ  أل   والؽالیئ  ف  تدیی 

جارر  أخرر  ، فارر  مدررتقل  إدارةررئ ومئلیررئ فرر  ذلررغا لاررها ح صرر  الدسررئتی  والقررؽانیؼ هلرر  ترردعیػ هررها 
ئ( فرررر  تذرررركی  السجررررئلس، وتررررؽفی  االسررررتقال  بط ةقرررر  أو بررررأخ  ، خرؽصررررئ بتبشرررر  وسرررریل  االنتخرررر

 .الزسئنئ  الكئفی  لجع  الجسئهئ  اإلقلیسی  تتست  به
 ولكررؼ ماسررئ یكررؼ مررؼ أمرر ا فررقن  هرره  االسررتقاللی  للجسئهررئ  اإلقلیسیرر  وحتسیرر  تستعاررئ باررئ ال

ال یسكررؼ تجئهرر  ان البلدیرر  والؽالیرر  هرر  وحرردا  وأجارري  مكؽنرر   ألنررهتعشرر  أن تكررؽن برررف  مطلقرر ا 
لسؽحررد ، بحیرر  ال یسكررؼ بررأ  حررئ  مررؼ األحررؽا  أن تتحررؽ  إلرر  دوةررال  داخرر  هرره  الدولرر . للدولرر  ا

فئألص  ف  الشعئم الالم ةي  هؽ التخفی  مؼ األعبرئ  هلر  الدولر ، ومرشم السذرئرة  فر  التدریی ، 
وتكسل  تحقیق التشسی  الذئمل ، ولریس مؽجرؽدا ومقر را لتاديرد وحرد  الدولر ا لارها ةرئن مرؼ أرةرئن هرها 

لشعئم خزؽ  الجسئهئ  اإلقلیسیر  لؽصرئی  إدارةر  تسرئرس فر  إطرئر الذر عی ، لتحقیرق التشئسرق فر  ا
 .العس ، وهدم الخ وج هؼ الدیئس  العئم  للدول 

تبعیتارئ للدرلط   فر  ظر  إلقلیسیر لسبردأ اسرتقال  الجسئهرئ  ايافر   مئ مرد  تحقیرق السذر   الج
 الس ةية  ؟
 :ی  مجسؽه  مؼ التدئؤال  الف عی  الت  نؽردهئ فیسئ يل و يتف   هؼ هه  اإلاكئلی  ال فید 
 اإلقلیسی ؟ الجسئهئ  به تتست  اله  االستقال  يتسث  فیسئ

 ؟لائإل  أ  مد  یسكؼ للجسئهئ  اإلقلیسی  مسئرس  اخترئصئتائ ف  ظ  االستقال  السسشؽح 
 وأهدافائ؟مئ السقرؽد بئلؽصئی  اإلدارة  

 اإلقلیسی ؟ الجسئهئ  استقاللی   هل الؽصئی  هه  تأثی  مد  مئ
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 الجساعات االقميسية تجديد لالمركزية االدارية األول:السبحث 
 كدبیل الالمركزیة و السركزیة في تتسثل فشیة أسالیب عمى دولة أي في اإلداري  التشعیػ یرتكز
 في اإلداریة الالمركزیة تتبمؽر و. الدولة في اإلداریة األجهزة مختمف بیؼ اإلداري  الشذاط لتؽزیع
الالمركزیة اإلداري  فالشعام ، السحمیة بالجساعات ائرز الج في یعرف ما أو السحمیة اإلدارة شكل

فقهػ بأنفدهػ ار شؤونهػ و م طیة التي تسشح لدكان السشاطق السحمیة الحق في مباشرةار یجدد الدیسق
الجساعات السحمیة الهیئات التي  ئر، حیث تعتبراز مجالس مشتخبة كسا هؽ الحال في الج عؼ طریق

 تسثل الالمركزیة اإلداریة و تعسل عمى تطبیقها.
 مفهوم الالمركزية اإلدارية االول:السطمب 
 مشهةا كةل دولةة الدولةة، تأخة  داخةل اإلداري  التشعةیػ طةر   مةؼ طریقةة إال لیدة  اإلداریةة الالمركزیة

 الدولةة، و الدیسقراطیةة فةي لسدةالة كحةل ظهةرت االجتساعیةة، فقةد ظروفهةا مةع یتفةق الة ي بالقةدر
 الذعؽب كافة لدى مطمبا حیؽیا تعتبر ،حیثالسحمیة الذؤون  في أنفدهػ السؽاطشیؼ حكػ مبدأ تجدید

 اإلدارة . في مهسا و ناجحا أسمؽبا و
 تعريف الالمركزية اإلدارية   األول:الفرع 

الالمركزیةةةة اإلداریةةةة هةةةي طریقةةةة مةةةؼ طةةةر  التشعةةةیػ اإلداري داخةةةل الدولةةةة، تتزةةةسؼ تؽزیةةةع الؽظیفةةةة 
الحكؽمةةة السركزیةةة فةةي العايةةسة وبةةیؼ أشةةخاإ عامةةة أخةةرى إتمیسیةةة ومرف یةةة، تتستةةع  اإلداریةةة بةةیؼ

ولكةةةةؼ مةةةةع خزةةةةؽعها لمؽيةةةةایة اإلداریةةةةة التةةةةي  واإلداري،بالذخرةةةةیة السعشؽیةةةةة، واالسةةةةتقالل السةةةةالي 
 1السركزیة.ارسها الحكؽمة تس

" تؽزیةع الؽظةائف االداریةة بةةیؼ  بانهةا:ولقةد عةرف الةدكتؽر سةمیسان ط الطسةاوي الالمركزیةةة االداریةة 
الهیئةات  هذهبحیةث تكةؽن  مشتخبةة،الحكؽمة السركزیة في العايسة وبیؼ هیئةات محمیةة او مرةمحیة 

 2.  "في مسارستها لؽظیفتها تح  اشراف ورتابة الحكؽمة السركزیة
ف  ائوظةةةةةةلت و ااطمةةةةةةلساع ةةةةةةیوزى تةةةةةةعمةةةةةةؽم یقةةةةةة ي لداري اإلةةةةةةغ الشعةةةةةام الذنها : " أعمى ت فركما ع

اداریةة اخةرى اتمیسیةة او مرةمحیة  ةةةةداتحت و واةةةةهیئو )ةةةةةمولحكا(ة ةةةیزكرلمان االدارة یةةةة بةةةیدارإلا

                                                           

  132 إ لبشان، العربیة، بیروت جامعة الحقؽقیة، الحمبي مشذؽرات اإلداري، القانؽن  وأحكام مبادئ الؽهاب، عبد رفع  / ط1
 .83، إ   2007یة درإلسكن، ابي رلعر الفكدار ا ،نة رسة مقاداري ، دارإلون اانةلقدئ ااةمبوي ، اةمطلةد امحمن میماة/ س2
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عة ةةةةةا خاضةةةةع بقائهةةةةممدةةتقمة تانؽنةةا عةةؼ االدارة السركزیةةة بسقتزةةى اكتدةةابها لمذخرةةیة السعشؽیةةة ، 
 1. دارةإلك اتابة تمن رمن معیدر لق

كسا تعرف الالمركزیة االداریة عمى انها اسمؽب في التشعیػ یقؽم عمى استقالل وحدات اداریة تتستةع 
لسعشؽیةةةة لسسارسةةةة اخترايةةةات اداریةةةة ايةةةیل لهةةةا مةةةع االحتفةةةا  سةةةمطة السركةةةز بحةةةق بالذخرةةةیة ا

ولةة لغ فةان شةةرط الالمركزیةةة االول هةةؽ اعتةةراف السؤسةةس او  ، الرتابةة الؽيةةائیة عمةةى هةة ه الؽحةةدات
التةةةي السذةةرب بؽجةةةؽد مدةةةتقل لةةةبعل السرةةالح العامةةةة هةةةي نفدةةةها لكشهةةةا اتةةل اتدةةةاعا مةةةؼ السرةةةالح 

الى ه ا الذرط ان تدار ه ه السرالح مةؼ تبةل السرةالح مةؼ تبةل اجهةزة لهةا  تتؽالها الدولة ویزاف
 2ساسا باالنتخاب كسا یسكؼ ان یدعػ باالعتراف بالذخریة السعشؽیة .  أاستقالل 

 الفرع الثاني : صور الالمركزية 
 : السرفقية اإلدارية الالمركزية

تقؽم الالمركزیة السرف یة عمى اساس استقالل شخص إداري معشؽي بسرفةق معةیؼ یةدیره بشفدةت تحة  
إشةةةةراف و رتابةةةةة الدةةةةمطة السركزیةةةةة ، وتتشةةةةؽب السرافةةةةق التةةةةي تةةةةد تعهةةةةد بهةةةةا الدولةةةةة إلةةةةى األشةةةةخاإ 

و أخةةرى إتترةةادیة الالمركزیةةة ذات الطةةابع السرفقةةي بةةیؼ مرافةةق إداریةةة كالجامعةةات و السدتذةة یات ،
تمةةةغ الستعمقةةةة بالكهربةةةا  و الاةةةاز ، أو اإلترةةةاالت و  یرهةةةا ، و تعتبةةةر السؤسدةةةة العامةةةة الذةةةةكل ك

   3األكثر شیؽعا ال ي تأخ ه الالمركزیة السرف یة .
كسةةةةةةا أن الالمركزیةةةة السرف یةةةة ترتكةةةةةةز عمةةةةةةى االخترةةةةةاإ السؽضةةةةؽعي و الةةةؽظیفي ، مسةةةةةةا اسةةةتدعى 

حیة ، دون االهتسام بالشطةا  و السجةال اإلتمیسي الة ي یسةارس ییةت تدسیتها أیزا بالالمركزیة السرم
 4ذلغ الشذاط أكان وطشیا أومحمیا .

ر مةؼ خاللةت السذةرب جعةل مرفةق مةؼ السرافةق العامةة كالكهربةا ، أو البریةد، وهي األسمؽب الة ي یقةر 
أو الرةةحة، أو األشةةاال العسؽمیةةة، مؤسدةةة عامةةة وطشیةةة، أو محمیةةة یةةدار بطریقةةة ذاتیةةة بعیةةدا عةةؼ 
األسمؽب السركزي، ییعطى ه ا السرفق العام الذخریة السعشؽیة، واالستقالل اإلداري والسالي لتقةدیػ 

مةةى السدةةتؽى الةةؽطشي، أو السحمةةي. واضةةح أن هةة ا األسةةمؽب ال یدةةتشد إلةةى أي فكةةرة خدمةةة معیشةةة ع
                                                           

 .47،48، إ 2013 ، عشابة ، التؽزیع و لمشذر العمؽم دار ،) اإلداري  الشذاط ، اإلداري  التشعیػ ( اإلداري  القانؽن  ، بعمي الرایر / ط1
،السؤسدة الجامعیة لمدراسات و الشذر و  01، طبعة  02/ جؽرج فؽدیل، بیار دلفؽییت، القانؽف االداري، ترجسة مشرؽر القاضي، جز  2

 .302، إ2008التؽزیع ،لبشان ، 
 27-26، إ 2017، اإلدارة السحمیة وتطبیقاتها ، مطبعة دار هؽمة ، بؽزریعة الجزائر ،  كسال جعالب 3
 . 57،58/ ط الرایر بعمي ، القانؽن اإلداري ) التشعیػ اإلداري ، الشذاط اإلداري ( ، مرجع سابق ، إ . 4



 الجماعات االقليمية تجسيد لالمركزية االدارية الفصل األول: 

 

3 

تذةةاركیة تسثیمیةةة، بةةل هةةي فكةةرة فشیةةة تترةةل بكفةةا ة إدارة السرفةةق، ویتبةةع ییةةت اسةةمؽب التعیةةیؼ و لةةیس 
 1االنتخاب .

دةمطة تعهر الالمركزیة السرف یة عشدما تخرج بعل السرافةق الستسیةزة بهةدفها أو لیكمهةا مةؼ نطةا  ال
، و تسةةةةشح شخرةةةةیة تانؽنیةةةةة ، و ذمةةةةة مالیةةةةة ، و أجهةةةةزة إلدارة نذةةةةاطها ، و تتستةةةةع هةةةة ه  التدرجیةةةةة

األجهةةزة إلةةى حةةد مةةا باإلسةةتقالل ، وال تسةةارس الدةةمطة العمیةةا تجاههةةا سةةؽى رتابةةة مذةةابهة لتمةةغ التةةي 
   2تسارس عمى الجساعات السحمیة ، ه ه السرافق یكؽن لها وضع السؤسدة العامة .

 اإلقميسية اإلدارية ركزيةالالم
تقؽم الالمركزیة اإلتمیسیة لسرمحة أشخاإ إدارییؼ لهػ إمتداد إتمیسةي :كالؽالیةة ، و البمدیةة ، یعشةي 

ذمةة  مةتالكذلغ اإلعتراف بالذخریة السعشؽیة لتقدیػ إتمیسي ما ، مع ما یشةت  عةؼ ذلةغ مةؼ حةق إل
 3مالیة متسیزة عؼ ذمة الدولة ، و ك لغ الحق بسیزانیة مدتقمة و بسسارسة إمتیازات الدمطة العامة.

تقةةؽم الؽحةةدات اإلداریةةة عمةةى أسةةاس التقدةةیػ اإلتمیسةةي، وتدةةسى بالهیئةةات اإلداریةةة الالمركزیةةة، تتستةةع 
ها مجةةةةالس مشتخبةةةةة، بالذخرةةةةیة السعشؽیةةةةة السدةةةةتمزمة لالسةةةةتقالل اإلداري، والسةةةةالي، وتتةةةةؽلى تدةةةةییر 

ویشعقد عشدها اختراإ التدییر ضسؼ مختمف الذؤون السحمیةة  كسةا أنةت یدةري مةؼ خاللهةا تشعةیػ 
 4اإلداري الالمركزي السجدد لمسذاركة الفعمیة لمسؽاطشیؼ في تدییر شؤونهػ .

 وتةةػ تعریفهةةا بةةالسشطمق انهةةا اتتطةةاب و نقةةل لجةةز  مةةؼ الؽظیفةةة االداریةةة ،و هةةؽ مةةا جةةا  بةةت تعریةة 
التي تقؽم بها الدمطة التشفی یةة ،  ط سعید حدیؼ اذ هي :اتتطاب جز  مؼ الؽظیفة االداریة االستاذ

 5او مرمحیة تباشره تح  رتابة الدمطة التشفی یة و اسشاده الى هیئات اتمیسیة ،
وعرف  الالمركزیة اإلتمیسیة ك لغ عمةى أنهةا "تشعةیػ الجهةاز اإلداري فةي الدولةة بذةكل یدةسح بتعةداد 
أشخايها اإلداریة عمى أساس إتمیسي، بسعشةى أن یخرةص فةي شةؤون كةل إتمةیػ مةؼ أتةالیػ الدولةة، 

ز وعمةةةى مدةةةتؽى مرةةةالحت السحمیةةةة و بالشدةةةبة لسجسؽعةةةة األفةةةراد الةةة یؼ یرتبطةةةؽن بهةةة ا اإلتمةةةیػ، جهةةةا

                                                           

 .134ط رفع  عبد الؽهاب ، مرجع  سابق ، إ  1/
2/ Droit administrative ,8 éme édition,dalloz ,1977.france .p310 Jean Rivero, 
، دیؽان السطبؽعات الجامعیة ، الجزائر ، 2006(، 4محیؽ ، محاضرات في السؤسدات اإلداریة ترجسة ط عرب يايیال ، ط ) أحسد 3/

    108إ  2006
 5،إ  2012، 01داود إبرالیػ، عالتة إدارة عدم التركیز باإلدارة الالمركزیة، أطروحة دكتؽراه في الحقؽ ، جامعة الجزائر  4/
 219،إ  1977/ ط سعید حدیؼ، مبادئ القانؽن اإلداري، دار الثقافة الجامعیة، مرر، 5
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إداري أو شةةةةخص معشةةةةؽي عةةةةام محمةةةةي مةةةةؼ طبیعةةةةة هةةةة ه السرةةةةالح، واكثةةةةر اترةةةةاال بهةةةةا و معرفةةةةة 
 1باحتیاجاتها مؼ الحكؽمة السركزیة ".

مةؼ خةالل هة ه التعةاری  نجةد أن الالمركزیةة اإلداریةة تتكةؽن مةؼ ثةةالث أركةةان متساسةةكة ومتةرا بطةة 
 لدابقة و هي كسا یمي:ییسا بیشها والتي یسكؼ استخاليها مؼ التعاری  ا

 االعتراف بؽجؽد مرالح محمیة متسیزة عؼ السرالح الؽطشیة 
 إنذا  أجهزة محمیة مشتخبة و مدتقمة إلدارة و تؽلي تمغ السرالح 
 خزؽب تمغ األجهزة لدى قیامها بتمغ السرالح لرتابة اإلدارة السركزیة 

 اإلدارية الالمركزيةالفرع الثالث : أهداف 
كةةةةل نعةةةةةةام إداري یعتسةةةةد لتحقیةةةةةق أهةةةةةداف معیشةةةةةة ، و الشعةةةةام الالمركةةةةزي اإلداري یدةةةةةتخدم لتحقیةةةق  

  .أهداف سیاسیة و أخرى إداریة
 :األهداف اإلدارية ( 1
تدرة الشعام الالمركزي مقارنة بالشعام السركةزي عمةى االسةتجابة لستطمبةات الحیةاة، وتقةدیػ مختمةف  -

یؼ بأیدةةر الطةةر ، وألكبةةر عةةدد مةةشهػ  ویتحقةةق هةة ا عةةؼ طریةةق كفةةا ة اإلدارة عمةةى الخةةدمات لمسةةؽاطش
السدةةتؽى السحمةةي، التةةي تعسةةل عمةةى إشةةباب الحاجةةات العامةةة لمسةةؽاطشیؼ. فتعةةد اإلدارة السحمیةةة أكثةةر 
اسةةةتجابة مةةةؼ اإلدارة السركزیةةةة لمسطالةةةب السحمیةةةة، وذلةةةغ لسعرفةةةة هةةة ه السجةةةالس بةةةالسجتسع السحمةةةي 

 ها بالسدؤولیة تجاهت.وظروفت وإحداس
القزةةةةا  عمةةةةى الجانةةةةب الدةةةةمبي لمبیروتراطیةةةةة التةةةةي تترةةةةف بهةةةةا اإلدارة السركزیةةةةة  وذلةةةةغ بانتقةةةةال  -

يةةالحیة تقةةدیػ الخةةدمات عمةةى السدةةتؽى السحمةةي إلةةى هیئةةات وأشةةخاإ یةةدركؽن طبیعةةة الحاجیةةات 
لسدةتفیدیؼ مةؼ تمةةغ ، ومةةؼ خةالل رتابةة وإشةراف ا ویدةتجیبؽن لهةا بةدون عؽائةق أوتكمیفةات اإلتمیسیةة،
 .2الخدمات 

                                                           

 119،إ  1976 / طعیسة الجرف، القانؽن اإلداري، دار الشهزة العربیة، القاهرة،1
میة في ط محسؽد الطعامشة، نعػ اإلدارة السحمیة )السفهؽم ، الفمدفة، واألهداف( في إطار السمتقى العربي األول الستعمق بشعػ اإلدارة السح /2

 16إ .2003أ دطس  19-18الؽطؼ العربي، ياللة، سمطشة عسان، 
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االعتسةةاد عمةةى الشعةةام الالمركةةزي یتةةیح فريةةا أكثةةر لابةةداب، وتجریةةب الدیاسةةات والبةةرام ، التةةي  -
تحةؽل إلةةى مخططةةات عسةل  وهةة ا یعتبةةر أمةرا مهسةةا والزمةةا لمدیاسةات الرشةةیدة ذات ال یسةةة الفعالةةة و 

 . 1السردود اإلیجابي، كسا یدهل عسمیة اإليالح اإلداري 
یداهػ نعام الالمركزیة اإلداریة فةي تحقیةق درجةة عالیةة مةؼ الفعالیةة اإلداریةة، نعةرا إللسةام  -

ػ مالئسة لمؽاتةع السحمةي أكثةر مةؼ تهمدؤولي الهیئات اإلتمیسیة بالذؤون السحمیة، ا یجعل ترارا
 ترارات الدمطة السركزیة. 

 : األهداف الدياسية(  2
اإلداریة بسبدأ الدیسقراطیة السحمیة، أو التذاركیة  ه ا  ترتبط األهداف الدیاسیة في الالمركزیة

السبدأ یرتكز عمى مقاربتیؼ أساسیتیؼ، األولى وهي التؽفر عمى نعام سیاسي محمي تؽي تادر عمى 
إرسا  مؤسدات مشتخبة يمبة، تدعى لتحقیق دیسقراطیة تذاركیة تذاوریة  أما الثانیة فهي تتعمق 

، وسعیهػ إلى السذاركة في تدبیر شؤون تهػالدیسقراطیة في حیا بؽعي األفراد بأهسیة السدألة
مجتسعهػ، وهاتیؼ السقاربتیؼ تتحققان بإرسا  وسیمة االنتخاب، التي تتزسؼ مذاركة فعالة لمشاخب 

. فتتجمى األهداف الدیاسیة مؼ خالل مبدأ  2والسشتخب في اتخاذ القرارات عمى السدتؽى السحمي
 الدیسقراطیة السحمیة، ووسیمة االنتخاب عمى الشحؽ التالي :

إدراك الدولة بزرورة تحؽیةل الذةأن العةام والسحمةي إلرادة السةؽاطؼ وربطةت بةت  وهشةا یشباةي لمدولةة  -
 االها تؤطر ه ا اجسةأن تؽفر السشاخ السذجع عمى االنخراط في تدبیر مختمف الذؤون  كسا یشباي ل

 بإطار تانؽني یدسح لمسؽاطشیؼ باالندماج الدمس في مختمف السؤسدات السحمیة
اشةةراك السةةؽاطشیؼ مةةؼ خةةالل تسكیةةشهػ مةةؼ اختیةةار مسثمةةیهػ فةةي السجةةالس السحمیةةة، ومشةةت فةةي إدارة  -

لسحمةةي شةةؤون وحةةداهتػ اإلتمیسیةةة، مسةةا یشسةةي لةةدیهػ الذةةعؽر بتحسةةل السدةةؤولیة  بسعشةةى أن التدةةییر ا
 السؽاطؼ.یدسح بتحقیق التشسیة الدیاسیة مؼ خالل تقؽیة الفهػ الدیاسي لدى 

إتاحةةة الفريةةة لمسةةؽاطشیؼ لمتةةدریب عمةةى ال یةةادة، وشةةال مشايةةب سیاسةةیة، وتحقیةةق الشجةةاح عمةةى  -
السدةةتؽى اإلتمیسةةي، الستسثةةل فةةي فهةةػ األدوات والسهةةارات الالزمةةة لمعسةةل الدیاسةةي، مثةةل القةةدرة عمةةى 

 الزاط.ل حل الرراب الدیاسي، واتخاذ القرارات، وطبیعة عسل جساعات فهػ وسائ

                                                           

، م كرة ماجدتیر، كمیة الحقؽ  والعمؽم الدیاسیة، جامعة تايدي مرباح، ورتمة،  عتیقة كؽاشي، الالمركزیة اإلداریة في الدول السااربیة1/
 73، إ  2010-2011

 جبراني عبد المطی ، وحدة تكؽیشیة حؽل مؽضؽب السذاركة والسؽاطشة )دون بمد و سشة الشذر( 2/
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تكةةةریس مبةةةدأ الذةةةفاییة فةةةي اتخةةةاذ القةةةرارات اإلداریةةةة، والرةةةفقات العسؽمیةةةة، والعقةةةؽد واالتفاقیةةةات،  -
هة ا األخیةر عمةى احتةرام ال ةیػ  ىیتةؽعحتةى  السةؽاطؼ،فةي القةرارات التةي تهةػ  االستذةارةوإعسال حةق 

 .   1نیة األساسیة الستعمقة باإلنراف، السداواة، والعدالة االجتساعیةوالسبادئ اإلندا
تقؽیةةة البشةةا  الدیاسةةي، واالتترةةادي، واالجتسةةاعي لمدولةةة  وذلةةغ بتؽزیةةع االخترايةةات بةةدال مةةؼ  -

تركیزهةةا فةةي العايةةسة، ویعهةةر أثةةر ذلةةغ عشةةد تعةةرد الدولةةة ألزمةةات تةةد تزةةعف بشا هةةا السركةةزي، 
وعشدها تبقى الؽحدات الالمركزیة التي اعتادت عمى حریة التررف واالسةتقالل تةادرة عمةى التحسةل، 

 2دون االعتساد السطمق عمى السركز. لسخاطر زعزعتهاوتؽلي مدؤولیتها، والتردي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 جبراني عبد المطی  ، مرجع سابق  1/
 15السفهؽم والفمدفة واألهداف، مرجع سابق، إ ط محسؽد الطعامشة، نعػ اإلدارة السحمیة،  /2
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 السطمب الثاني : مفهوم الجساعات اإلقميسية 
مفهؽمةةةا تائسةةةا ب اتةةةت مختمفةةةا عةةةؼ  یةةةره مةةةةؼ السفةةةةالیػ القانؽنیةةةةةة  اإلتمیسیةةةةیعتبةةةر مفهةةةؽم الجساعةةةات 

األخةةرى، فؽجةةؽد هةة ه الجساعةةات مكةةرس دسةةتؽریا و اعترفةة  بةةةت كةةةل الدسةةةاتیر ، حیةةةث أشةةةارت الةةى 
 وجؽد نؽعیؼ مؼ الجساعةات السحمیةة هسةا البمدیةة و الؽالیةة و مثةال عمى ذلةغ مةا نةص عمیةت دسةتؽر

 .و هةؽ مةا نرة  عمیةت جسیةع الدساتیر ."1اإلتمیسیةة لمدولةة هةي البمدیةة و الؽالیةة"الجساعةات 2020
 الفرع األول : تعريف البمدیة و هيئاتها

  :أوال ( تعريف البمدیة
فةي  تعةد البمدیةة الجهةاز التشعیسةي األساسةي سیاسةةیا ، اتترةةادیا ، إداریةةا ، اجتساعیةةا و كةة لغ ثقاییةا

    الدولةةةةةة و تذةةةةةكل تاعةةةةةدة الهیكةةةةةل اإلداري. و تةةةةةد عرفهةةةةةا السذةةةةةرب الجزائةةةةةري حدةةةةةب تةةةةةانؽن البمدیةةةةةة
ة اإلتمیسیةةةةة القاعدیةةةة لمدولةةةة و تتستةةةةع بالذخرةةةةیة السعشؽیةةةةة و ال مةةة عمةةةى أنهةةةةا " الجساعةةة 11-10

 2السالیة السدتقمة "
ةس القةةةانؽن عمةةةى أن " البمدیةةةة هةةةي القاعةةةدة اإلتمیسیةةةة الالمركزیةةة كسةا نرةةة  السةةةادة الثانیةةةة مةةةؼ نفةة

 ." و مكةان لسسارسةة السؽاطشةة ، و تذةكل إطةار مذةاركة السةؽاطشیؼ فةي تدةییر الذةؤون العسؽمیة
 ثانيا ( هيئات البمدیة :

 عمى انت " تتؽفر البمدیة عمى الستعمق بالبمدیة 10-11مؼ القانؽن رتػ  15تشص السادة 
 ةةةة هیئة مداولة : السجمس الذعبي البمدي

 ةةةة هیئة تشفی یة : هیئة تشفی یة یرأسها رئیس السجمس الذعبي البمدي
 ةةةة إدارة یشذطها األمیؼ العام لمبمدیة تح  سمطة رئیس السجمس الذعبي البمدي

 3التشعیػ السعسؽل بهسا ". تسارس الهیئات البمدیة أعسالها في إطار التذریع و
 : ارسة الشعام القانؽني لهیئات و أجهزة البمدیة كسا یميحدب ه ه السادة فإنشا سشقؽم بد

                                                           

 16الرادرة في 54، الجریةةةةةةدة الرسةةةةةةسیة ، عةةةةةةدد 16/09/2020، الرةةةةةةادر فةةةةةةي 2020مةةةةةةؼ دسةةةةةةتؽر الجزائةةةةةةر لدةةةةةشة  17السةةةةةةادة  1/
 09إ .  2020 سبتسبر

الرادر ة في  37، الجریةدة الرسةسیة ، عةدد  2011جةؽان سةشة  22الستعمةق بالبمدیةة ، السةؤرخ فةي  10-11مةؼ القةانؽن رتةػ  01/ السةادة 2
 2011جؽیمیة  03
 03الرادرة  في  37، الجریةدة الرسةسیة ، عدد  2011جةؽان سةشة  22الستعمق بالبمدیة ، السؤرخ فةي  10-11مؼ القانؽن رتػ  15/ السادة 3

  2011جؽیمیة 
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  (السجمس الذعبي البمدي:1
یعةةةةد السجمةةةةس الذةةةعبي البمةةةةدي الخمیةةةةة األساسةةةةیة لمدولةةةة الجةةزا ئریةةةةة ، فهةةةؽ یعكةةةةس روح الدیسقراطیةةةةة 

یجدةةةةد الالمركزیةةةة اإلتمیسیةةةةة فةةةي الةةةةبالد ، و نعةةةرا لمسؽتةةةةع الةةةة ي یحتمةةةت السجمةةةس داخةةةل الذةةةةعبیة و 
دتةةةت و یراتةةةب عسةةةل ار عةةةؼ إالدولةةةة ، فقةةةد جعمةةةت الدسةةةتؽر الجزائةةةري اإلطةةةار الةةة ي یعبةةةر فیةةةت الذةةةعب 

لسةةةؽاطشیؼ فةةةي تدةةییر الذةةؤون الدةةةمطة العسؽمیةةةة ، كسةةةا جعمةةةت تاعةةةدة الالمركزیةةةة و مكةةةان مذةةةاركة ا
 1العسؽمیة 

 . سة ه ا السجمس مؼ خالل التعرف عمى تذكیمتت و سیرهار وبشا ا عمى ه ا سشحاول د
 تذكيل السجمس الذعبي البمدي: -أ

یتذةةةكل السجمةةةس الذةةةعبي البمةةةدي مةةةؼ أعزةةةا  مشتخبةةةیؼ یةةةتػ اختیةةةارهػ مةةةؼ تبةةةل سةةةكان البمدیةةةة عةةؼ 
 2االتتراب الشدبي عمى القائسة. طریق

وتد عسد السذرب الجزائري إلةى معیةار التعةةداد الدةةكاني لتحدیةةد عةةدد أفةةراد السجمةةس الذةةعبي البمةةةدي 
مةةةةؼ تةةةةانؽن االنتخةةةةاب الجزائةةري ، حیةةةةث یتةةةةراوح عةةةةدد أعزةةا   80، طبقةةةةا لمسةةةةادة  3فةةةةي كةةةةل بمدیةةةةة

یقةةؽم السجمةةس الذةةعبي البمةةدي بسسارسةةةة  .عزةةؽ 43عزةةؽ و  13ذةةعبي البمةةدي بةةیؼ السجمةةس ال
 سشؽات(  05مهامت طیمة العهةدة السقةدرة بة خسةس ) 

  دي :لبمالشعبي س المجمر اسی   -ب
ت و الةةةةةةداوا مةةةةةةخاللهةةةةةةرى یجت ار ةةةةةةدة دو عةةةةةةد بعقةةةةةةدي لبماعبي ةةةةةةلشةةةةةةس المجمةةةةةةؽم ات یقةةةةةةعمالر أییةةةةةةلتس
 . 4متخييةن لجال یشك
ت  یةةر عادیةةة ، تعقةةد الةةدوارت ار ت عادیةةة و دو اعقةةد السجمةةس الذةةعبي البمةةدي دور ی: ت ار .الـدو 1

ت الایةةةر عادیةةةة فممسجمةةةةس أن ار عادیةةةة فةةةةي الدةةةشة ( ، أمةةةا الةةةةدو دورات العادیةةة كةةةل شةةةةهریؼ ) سةةةتة 

                                                           

ئةر ، مة كرة ماسةتر فةي القةانؽن اإلداري ، كمیةة الحقةؽ  و العمؽم الدیاسیة ة لمجساعةات السحمیةة فةي الجزامفیةدة یؽسةف ، االسةتقاللیة السحمیة 1/
 .19، جامعة بدكرة ، إ . 

،مؤرخة  50عةةدد ال، الجریةةدة الرسةةسیة ،  2016 اوت25الستعمةق باالنتخةةاب ، السةةؤرخ فةي  10-16رتةةػ  العزؽي  مةةؼ القةةانؽن  65/ السةادة 2
 .2016اوت  28في 

 20مرجع سابق ، إ .  ،ئةرة لمجساعةات السحمیةة فةي الجزااالسةتقاللیة السحمیة مفیدة یؽسف ، /3
 164ط الرایر بعمي ، القانؽن اإلداري ) التشعیػ اإلداري ، الشذاط اإلداري ( ، مرجع سابق ، إ .  4/



 الجماعات االقليمية تجسيد لالمركزية االدارية الفصل األول: 

 

9 

رئةیس السجمةس الذةعبي  یر عادیة كمسا اتتزة  شةؤون البمدیةة ذلةغ ، و ذلةغ بطمةب مةؼ دورة  دیعقة
 1اعزائت او بطمب مؼ الؽالي . 1/3البمدي او 

 2اضافة له ا فهؽ یعقد دورات استثشائیة وجؽبا في حالة خطر وشیغ او كارثة كبرى .
 ولرحة عقد الدورات یذترط تانؽن البمدیة مایمي :

بط لسقةر سةكشاهػ أن ترسةل اسةتدعا ات كتابیةة مةؼ طةرف رئةیس البمدیةة إلةى األعزةا  و بالزة -
أیةةةام مةةةةؼ انعقةةةاد الةةةةدورة ، و یسكةةةؼ أن تخفةةةةل هةةة ه السةةةدة إلةةةةى یةةةؽم واحةةةةد فةةةي حالةةةة  10تبةةل 

 3االستعجال.
إعةداد جةدول األعسةال مةؼ طةرف رئةیس السجمةس الذةعبي البمةدي ، حیةث یةتػ نذةةره عةةؼ طریةةق  -

یرفةةق  خررةةةة إلعةةةالم الجسهةةةؽر ، كسةةةا التعمیةةةق فةةةي مةةةدخل تاعةةةة السةةةداوالت و األمةةةاكؼ الس
 4باالستدعا  السؽجت لمعزؽ لحزؽر الدورة.

ةؼ األعزةةا  ، حیةةث أوجةب القةةانؽن ذلةةةغ لتفةةةادي حةةةاالت قةةق حزةةؽر أ مبیةةة مطمقةةة مةأن یتح -
ةدد الحاضةةةریؼ بح االجتساعةةةات مهسةةةا كةةةان عةةاالندةةداد و تعطةةل السرةةالح العامةةة ، لكةةةؼ ترةةة

و تؽجیةت  5( أیةةةام كاممةةةة عمةةةى االتةل05يةةحیحة بعةةةد تؽجیةةةت اسةةةتدعا  ثةةةاني بفةةةار  خسدةةةة ) 
 .استدعا  ثالث بعد ذلغ إن لػ یتحقق حزؽر األ مبیة

یةةةة  و تةةت مةةداوالت تحةةةرر بالماةةةة العربار یجةةري السجمةةس الذةةعبي البمةةدي خةةالل دو  لســداوالت :.ا2
األيةةةؽات و فةةةةةي حالةةةةةة تدةةةةةاوي   ،6تعةةةةةد مقبؽلةةةةةة بسؽافقةةةةةة األ مبیةةةةةة السطمقةةةةةة لرعزةةةةةا  الحاضةةةةةریؼ

 یرجح يؽت الرئیس
 . تعد السداوالت ناف ة بعد السرادتة عمیها مؼ طرف الؽالي .
مةةؼ بةةةیؼ  مةةؼ تةةانؽن البمدیةةة عمةةى أن السجمةةس یذةةكل 12و السةةادة  31نرةة  السةةادة  .المجــان :3

 7أعزائت لجانا دائسة و أخرى مؤتتة.
                                                           

 عمؽم و االتترادیة العمؽم كمیة ، ماجدتیر رسالة ، ائرز الج في السحمیة التشسیة تحقیق في دورها و السحمیة الجبایة ، یؽسفي الدیؼ نؽر /1
 37، إ2009 ، مشذؽرة  یر ، بؽمرداس جامعة ، التجاریة . العمؽم و التدییر

 . 165اإلداري ، الشذاط اإلداري ( ، مرجع سابق ، إ .  ط الرایر بعمي ، القانؽن اإلداري ) التشعیػ 2/
 الستعمق بالبمدیة 10-11مؼ القانؽن رتػ  21السادة  3/
 16ط الرایر بعمي ، القانؽن اإلداري ) التشعیػ اإلداري ، الشذاط اإلداري ( ، مرجع سابق ، إ .  /4
  . 24مرجع سابق ، إ .  ،فةي الجزائةراالسةتقاللیة السحمیةة لمجساعةات السحمیةة  مفیدة یؽسف ، 5/
 . 167ط الرایر بعمي ، القانؽن اإلداري ) التشعیػ اإلداري ، الشذاط اإلداري ( ، مرجع سابق ، إ .  /6
 الستعمق بالبمدیة 10-11لقانؽن رتػ ا /7
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أعزةةةةةةا  و هةةةةةةي تشعةةةةةةر فةةةةةةي السدةةةةةةائل  06الةةةةةةى 03یتةةةةةراوح عةةةةةةدد أعزةةةةةةا  المجةةةةةةان الدائسةةةةةةة مةةةةةةؼ 
مةةةؼ تةةةانؽن البمدیةةةة ، أمةةةا المجةةةان السؤتتةةةة فتذةةةكل برةةةفة ظرییةة  32السشرةةؽإ عمیهةةا فةةي السةةادة 

 1.یق أو دارسة مدألة لها طابع خاإ ، و یسكؼ تذةكیمها وفةق إجةرا ات محددةبسشاسبة التحق
یتكؽن الشعام القةانؽني لةرئیس السجمةس الذةعبي البمةدي   : رئيس السجمس الذعبي البمدي  2)

    مةةةةؼ تةةةةانؽن البمدیةةةةة 65لسةةةةادة .حدب مةةةةا نرةةةة  امةةةةةؼ األحكةةةةةام الستعمقةةةةةة بتعیةةةةةیؼ و إنهةةةةةا  مهامةةةةةةت
رئیدةةال لمسجمةةس الذةةعبي البمةةدي مترةةدر القائسةةة التةةي تحرةةم  عمةةى أ مبیةةة أيةةؽات ُیعمةةؼ  11-10

 الشاخبیؼ، وفي حالة تداوي األيؽات یعمؼ رئیدال السذرحة أو السرشح األيار سشال،
 تشتهةي مهةام رئةیس السجمةس الذةعبي البمةدي حدةب القةانؽن البمةدي فةي حالةة انتهةا  العهةدة 

 2.و في حالة الؽفاة أو االستقالة ، التخمي و السانع القانؽنياالنتخابیة لمسجمس 
 الفرع الثاني : تعريف الوالیة و هيئاتها

 أوال ( تعريف الوالیة :
 ئةةر هةةي مشطقةةةة إداریةةة عمةةى جةةةز  مةةةؼ إتمةةةیػ الدولةةةة ، تتستةةةع بالذخرةةةیة السعشؽیةةةةزاالؽالیةةة فةةي الج

الدةةةةمطة  فراواالسةةةةةةتقالل و تقةةةةةةؽم بشذةةةةةةاط سیاسةةةةةةي ، اتترةةةةةةادي ، اجتسةةةةةةاعي و ثقةةةةةةافي تحةةةةةة  إشةةةةة
 3 .السركزیة و رتابتها

نجةةةةةد أن السذةةةةةرب عرفهةةةةا كسةةةةةا یمةةةةةي " الؽالیةةةةة هةةةةةي الجساعةةةةةة  7-12و بةةةالرجؽب إلةةةةى تةةةةانؽن الؽالیةةةة 
و ال مةةةة السالیةةةة السدةةةتقمة . وهةةةي أیزةةةا الةةةدائرة  یةةةر  اإلتمیسیةةة لمدولةةة و تتستةةع بالذخرةةةیة السعشؽیةةةة

السسركةةةزة لمدولةةةة ، وتذةةةكل بهةةة ه الرةةةفة فزةةةا  لتشفیةةة  الدیاسةةةات العسؽمیةةةة التزةةةامشیة و التذةةةاوریة 
 4". بیؼ الجساعات اإلتمیسیة و الدولة

 ثانيا ( هيئات الوالیة
 یة هیئتان هسا :مؼ تانؽن الؽالیة عمى أن " لمؽال 02نر  السادة 

 ةةةة السجمس الذعبي الؽالئي  
                                                           

 . 25إ . مرجع سابق ، ، ، االسةتقاللیة السحمیةة لمجساعةات السحمیةة فةي الجزائةرمفیدة یؽسف  1/
 الستعمق بالبمدیة 10-11مؼ تانؽن رتػ  74،  73، 71السؽاد  /2
إ  1988، دیةةؽان السطبؽعات الجامعیة ، الجزا ئر ،   2ئةةر ، ط ي و اإلدارة السحمیةةة فةي الجزاجعفةر أنةةس تاسةةػ ، أسةس التشعةةیػ اإلدار  /3

 50إ 
 29الرادرة في  12، الجریةدة الرسةسیة ، عةدد  2012ییفةري سةشة  21بالؽالیةة ، السةؤرخ فةي الستعمةق  07-12مةؼ القةانؽن رتةػ  01السةادة  /4

 2012ییفري  29
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 1ةةةة الؽالي ". 
 :و سشقؽم مؼ خالل ه ه السادة بدارسة الشعام القانؽني لهیئات و أجهزة الؽالیة وفق ما یمي

  :السجمس الذعبي الوالئي  1)
أساسةةةیة و حتسیةةةة فةةةي یثیةةةر السجمةةةس الذةةةعبي الةةةؽالئي جهةةةاز مداولةةةة عمةةةى مدةةةتؽى الؽالیةةةة و هیئةةةة 

تذةةةكیل جهةةةةاز تدةةةییر و إدارة الؽالیةةةةة باعتبارهةةةا جساعةةةةة إداریةةةةة المركزیةةةة إتمیسیةةةةة تحةةةتػ وجةةةةؽد هةةة ه 
 الهیئةةة الذةةعبیة ) السجمةةةس الذةةةعبي الةةةؽالئي ( ، و إال انتفةةة  إحةةةدى مقؽمةةةات و أركةةةان الطبیعةةةة 

 الالمركزیة.
 .السجمس مؼ خالل التعرف عمى تذكیمت و سیرهسة ه ا ار بشا ا عمى ه ا سشحاول د .
 تذكيل السجمس الذعبي الوالئي -أ

یتذةكل السجمةس الذةعبي الةؽالئي مةؼ أعزةا  مشتخبةیؼ مةؼ تةؽائػ السترشةةحیؼ الةة یؼ تقةةدمهػ األحةزاب 
االتتةراب عامةا  ، حیةةث یكةةؽن 2( سةشؽات  05السعتسدة أو مؼ تؽائػ السترشحیؼ األحرار لسدة خسةس ) 

و مباشةةرا و سةةریا ، بیشسةةا یحةةدد عةةدد أعزةةا  السجمةةس تبعةةا لعةةةدد سةةةكان الؽالیةةةة حیةةةث یتةةراوح عةةدد 
 3عزؽ. 55عزؽ و  35أعزا  السجمس الذعبي الؽالئي بیؼ 

  سير السجمس الذعبي الوالئي -ب
ت تجةةةةرى فیهةةةا راد دو یدةةةةیر السجمةةةةس الذةةةةعبي الةةةةؽالئي أعسالةةةةت مةةةةؼ خةةةةالل انتخةةةةاب رئیدةةةةا لةةةةت و عقةةةة

 . مداوالت ، كسا یذكل لجانا متخررة
ـــرئيس : 1. ـــاب الـ كسةةةةا هةةةةؽ الحةةةةال بالشدةةةةبة لةةةةرئیس السجمةةةةس الذةةةةعبي البمةةةةدي فةةةةان رئةةةةیس انتخـ

سةشؽات ( مةةؼ طةةرف جسیةةع أعزةةا  السجمةةةس  05السجمةس الذةعبي الةؽالئي یشتخةب لعهةدة انتخابیةة )
السترشةةةةح النتخابةةةةت رئیدةةةةا لمسجمةةةةس الذةةةةعبي الةةةةؽالئي مةةةةؼ القائسةةةةة الحةةةةائزة عمةةى األ مبیةةة  ، إذ یقةةةةدم

 4السطمقة لمسقاعد .

                                                           

 الستعمق بالؽالیة 07-12القانؽن رتػ  /1
 .06مرجع سابق ، إ .  ،االسةتقاللیة السحمیةة لمجساعةات السحمیةة فةي الجزائةر مفیدة یؽسف ، /2
 الستعمق باالنتخاب  10-16رتػ  العزؽي  مؼ القانؽن  82السادة  3/
 الستعمق بالؽالیة  07-12القانؽن رتػ  /4
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فةةي حالةةة عةةدم حرةةؽل أي تائسةةة عمةةى األ مبیةةة السطمقةةة لمسقاعةةد ، یسكةةؼ لمقةةةائستیؼ الحةةةائزتیؼ عمةةى 
%  35رؽل أي تائسةة عمةى ندةبة % عمى األتل مؼ السقاعد تقدیػ مرشح ، وفي حالة عدم ح 35

 1عمى األتل مؼ السقاعد یسكؼ لجسیع القؽائػ تقدیػ مرشح عمیها .
یعمةةؼ رئیدةةةا لمسجمةةةس الذةةةعبي الةةةؽالئي السترشةةةح الةةة ي یحرةةةل عمةةةى األ مبیةةةةة السطمقةةةةة لريةةةؽات 

السةةةرتبتیؼ األولةةةى و الثانیةةةة حیةةةث یعمةةةؼ فةةةائزا  و یجةةرى دور ثةةةاني بةةةیؼ السترشةةةحیؼ الحةةةائزیؼ عمةةةى
السحرةةل عمیهةةا یعمةةؼ  السترشةةةةح الستحرةةةةل عمةةةةى أ مبیةةةةة األيةةةةؽات ، أمةةةةا إذا تدةةةةاوت األيةةةةؽات 

 2.فائزا السترشح األكبر سشا
ـــدو 2.  بقةةةؽة القةةةانؽن  دیةةةةت  یةةةر عاات عادیةةةة و دور ایعقةةةد السجمةةةس الذةةةعبي الةةةؽالئي دور  ت :ار ال

یؽمةةا كحةةةد أترةةةى مةةةع ضةةةرورة إجرائهةةةا فةةي  15تةةت العادیةةة فةةي الدةةشة و مةةدة الةةدورة ار حیةةث یعقةةد دو 
تةةؽاریم محةةددة و إال عةةدة باطمةةة و هةةي أشةةةهر مةةارس ، جةةؽان ، سةةبتسبر و دیدةةةسبر ، كسةةةا اشةةةترط 

ةاریم انعقةةاد الةةدورة ( أیةةةام مةةةؼ تةة 10القةةانؽن أن تؽجةةت االسةةتدعا ات ألعزةةا  السجمةةس تبةةل عذةةةرة )
 3.مرفقة بجدول األعسال

ت الایر عادیة ییسكؼ لمسجمس أن یعقدها عشةدما تقتزةةي الحاجةةة إلةةى ذلةةغ سةةؽا ا بطمةةةب ار أما الدو 
  .أعزةةا  السجمةةس أو الةةؽالي 1/3مةةؼ رئةةیس السجمةةس الذةةعبي الةةؽالئي أو ثمةةث 

یجتسةع  ةدول أعسالهةةةا و عشةةةد حرةةةؽل كارثةةةة طبیعیةةةة أو تكشؽلؽجیةةةة و تخةةتػ هةة ه الةةدورة باسةةتشفاذ جة
 4السجمس بقؽة القانؽن .

 تةةةت مةةةداوالت تشرةةةب عمةةةى إحةةةدى ار یجةةةري السجمةةةس الذةةةعبي الةةةؽالئي خةةةالل دو .الســــداوالت : 3
 يالحیاتت و تخزع كسا هؽ الذأن بالشدبة لمبمدیة لمقؽاعد األساسیة التالیة :

ةةةةةةة تكةةةةةةؽن مةةةةةةداوالت السجمةةةةةةس عمشیةةةةةةة ضةةةةةةسانا لمرتابةةةةةةة الذةةةةةةعبیة ، إال فةةةةةةي حةةةةةةالتي فحةةةةةةص الحالةةةةةةة  
 .االنزباطیة لمسشتخبیؼ الؽالئییؼ و فحص السدائل السرتبطة باألمؼ و الشعام العام

ت السسارسةةةیؼ مةةع ةةةةة یرةةةاد  عمةةةى مةةةداوالت السجمةةةس الذةةةعبي الةةةؽالئي باأل مبیةةةة السطمقةةةة ألعزةةةائ 
 5.ترجیح يؽت الرئیس عشد التداوي 

                                                           

 207ط الرایر بعمي ، القانؽن اإلداري ) التشعیػ اإلداري ، الشذاط اإلداري ( ، مرجع سابق ، إ .  /1
 الستعمق بالؽالیة 07-12مؼ القانؽن رتػ  59السادة  2/
 209بعمي ، القانؽن اإلداري ) التشعیػ اإلداري ، الشذاط اإلداري ( ، مرجع سابق ، إ .  ط الرایر /3
 08مرجع سابق ، إ.، ، االسةتقاللیة السحمیةة لمجساعةات السحمیةة فةي الجزائةرمفیدة یؽسف  4/
 209ق ، إ . ط الرایر بعمي ، القانؽن اإلداري ) التشعیػ اإلداري ، الشذاط اإلداري ( ، مرجع ساب /5
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خةةةؽل تةةةانؽن الؽالیةةةة لمسجمةةةس الذةةةعبي الةةةؽالئي تذةةةكیل لجةةةان متخررةةةة لدارسةةةة  المجــان :  4.
 السدةةائل التةةي تهةةػ الؽالیةةة سةةؽا ا كانةة  مؤتتةةة أو دائسةةةة خايةةةة فةةي مجةةةاالت االتترةةةاد و السالیةةةة

نیةةة ، التجهیةةز و الذةةؤون االجتساعیةةة و الثقافیةةة ، و یجةةب أن  یراعةةةي فةةةي تذةةةكیل ار ، التهیئةةة العس
المجشةةة التشاسةةب مةةةع السكؽنةةةات الدیاسةةةیة لمسجمةةةس ، كسةةةا یسكةةةؼ لمجشةةةة االسةتعانة بةأي شةخص مةؼ 

 1شأنت تقدیػ معمؽمات مفیدة .
  . لسعالجة الشعام القانؽني لمؽالي سشتطر  إلى تعییشت و انتها  مهامت : الوالي 2) 

ال یؽجةد حالیةا تةانؽن خةاإ بةالؽالة ، لكةؼ یسكةؼ القةؽل أنةت یعتبةر مةؼ السةةؽظفیؼ الدةةامیؼ بالدولةةةة ، 
ریةةةةةة و الدیاسةةةیة إذ یعتبةةةةةر سةةةةةمطة مةةةةةؼ الدةةةةةمطات اإلداریةةةةةة السركزیةةةةةة ، فهةةةةةؽ مسثةةةةةل الدةةةةةمطات اإلدا

السركزیةةة فةةي الؽالیةةة ، كسةةا أنةةت مشةةةدوب الحكؽمةةةة و مسثةةةل الدولةةةة و السسثةةةل الؽحیةةةد لكةةةل الةةؽزار  فةةي 
 نطا  الحدود اإلداریة التي یتؽالها .

 : تعيين الوالي -
و  یةةةةةر ذلةةةةةغ مةةةةةؼ الشرةةةةةةؽإ  10/04/1989الرةةةةةادر فةةةةةةي  44-89طبقةةةةا لمسرسةةةةةؽم الرئاسةةةةةي  

الستعمةةةةةةةق بةةةةةةةالتعییؼ فةةةةةةةي  25/07/1990السةةةةةةةؤرخ فةةةةةةةي  25-90م التشفیةةةةةةةة ي رتةةةةةةةػ خايةةةةةةة السرسةةةةةةؽ 
الؽظةةةةائف العمیةةةةا فةةةةي اإلدارة السحمیةةةةة ، یشعقةةةةد االخترةةةةاإ بتعیةةةةیؼ الةةةةؽالي إلةةةةى رئةةةةیس الجسهؽریةةةةة 

  راةر الداخمیةةةة ، و نعةةةح مةةةؼ وزیةةرابسؽجةةةب مرسةةةؽم رئاسةةةي یتخةةة  فةةةي مجمةةةس الةةةؽزار  بشةةةا ا عمةةةى اتتةةة
ألهسیةة الةةدور السشةةؽط بةةةالؽالي فقةةد تأكةةد اخترةةةاإ رئةةیس الجسهؽریةةة بتعیةةةیؼ الةةؽالة بسؽجةةب الةةةشص 

 2.مشت 78و ذلغ طبقا لمسادة  1996عمیت يراحة في يمب الدستؽر السعدل سشة 
 تشتهي مهام الؽالي بسؽجب مرسؽم رئاسي وبشفس اجرا ات تعییشت  : انتهاء مهام الوالي -
 
 
 
 
 
 

                                                           

 09مرجع سابق ، إ . ، االسةتقاللیة السحمیةة لمجساعةات السحمیةة فةي الجزائةرمفیدة یؽسف ،  /1
 213ط الرایر بعمي ، القانؽن اإلداري ) التشعیػ اإلداري ، الشذاط اإلداري ( ، مرجع سابق ، إ .  /2
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 الوصایة اإلدارية عمى الجساعات اإلقميسية السبحث الثاني: 
 الدةمطة تسارسةت رتةابي نعةام هةي و ، اإلداریةة الالمركزیةة عشايةر مةؼ عشرةر اإلداریةة الرتابةة

 السعشةى ذات عةؼیعبةران  اإلداریةة الؽيةایة أو الرتابةة مرةطمح و . السحمیة الهیئات عمى السركزیة
 1).اإلداریة الؽيایة ( ايطالح عؼ البعل ادر اعت مؼ الر ػ عمى

 و أهدافها  يةاإلدار  یةالوصايف السطمب األول: تعر 
 أهدافها إلى نتطر   ثػ ، اإلداریة الؽيایة بتعری  سشقؽم

 : تعريف الوصایة اإلداريةألولالفرع ا
 تعددت التعاری  التي يا ها فقها  القانؽن اإلداري بذأن الؽيایة اإلداریة، ن كر مشها ما یمي: 

"الؽيایة اإلداریة هي الفكرة التي تدتخدم في مجال القةانؽن العةام، لتحدیةد العالتةة بةیؼ جهةة إداریةة 
وجهةةة أخةةرى تخزةةع لهةةا بالشدةةبة لةةبعل الشةةؽاحي، خزةةؽعا بعیةةدا عةةؼ الدةةمطة الرئاسةةیة، وذلةةغ عةةؼ 

الجهةة طریق تدخالت ورتابات محددة ییسا یتعمق بسؽضؽعها وأسبالبا  وذلغ مؼ أجل مراقبةة التةزام 
   2العامة". ومدتمزمات السرمحةالسذسؽلة بالرتابة باحترام السذروعیة، 

وهشاك مؼ الفقت مؼ ی هب إلى أن : "فكرة الؽيةایة اإلداریةة تعتبةر رابطةة أو عالتةة تشعیسیةة إداریةة 
، حیةةث تقةةؽم بتحدیةةد العالتةةة القانؽنیةةة، بةةیؼ الدةةمطات اإلداریةةة السركزیةةة الؽيةةیة، وبةةیؼ السؤسدةةات 
والسشعسات والهیئات اإلداریة الالمركزیة إتمیسیا أو فشیا في الشعام اإلداري في الدولة  ومؼ ثةػ ففكةرة 

  3. "الؽيایة اإلداریة هي فكرة تانؽنیة تشعیسیة  رسسیة بحثة
عةةرف  : حیةةث اإلداریةةة،كةةان لفقهةةا  القةةانؽن اإلداري نرةةیبا فةةي تحدیةةد مفهةةؽم وتعریةة  الؽيةةایة 

الذطشاوي الؽيایة اإلداریة أنها " سمطة رتابیة یسارسها شخص معشؽي مركةزي األستاذ عمي خاطر 
أو المركزي عمى أشخاإ الهیئات الالمركزیة وعمى أعسال أعزا  شخص المركزي بهدف تحقیةق 

 4."السرمحة العامة
 ( الؽيةایة اإلداریةة بأنهةا maseptiol et Laroqueكسةا عةرف ماسةبیتیؽل و الروك )

                                                           

 103 . إ ، 06الجساعات السحمیة في الجزائر، مجمة االجتهاد القزائي، العددنعام الرتابة اإلداریة عمى  ، مذري  بؼ الحمیػ عبد /1
عبد الشاير يالحي، الجساعات اإلتمیسیة بیؼ االستقاللیة والتبعیة، م كرة ماجدتیر في القانؽن، الدولة والسؤسدات العسؽمیة، كمیة  /2

 . 81، 80، إ 2010-2009الحقؽ ، جامعة الجزائر، 
 103، إ سابق مرجع مى الجساعات السحمیة في الجزائر،مذري، نعام الرتابة اإلداریة ععبد الحمیػ بؼ  /3
 225،إ  2008عمي خاطر الذطشاوي، اإلدارة السحمیة، دار وائل لمشذر، األردن ، الطبعة الثانیة ،  4/
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 الدةةمطات التةةي یقررهةةا القةةانؽن لدةةمطة عمیةةا عمةى أشةخاإ الهیئةةات الالمركزیةةة" مجسةةؽب 
 1سرمحة العامة ".و أعسالهػ بقرد حسایة ال 

لرتابةةة  كسةةا تعشةةي الؽيةةایة اإلداریةةة أیزةةا خزةةؽب الهیئةةات الالمركزیةةة اإلتمیسیةةة)السجالس السحمیةةة(
شة تسارسها عمى تذكیل ه ه الهیئات أو عمى أعسالهةا، األجهزة السركزیة، خؽلها السذرب سمطات معی

فالرتابةةة تیةةد تسارسةةت الدةةمطة السركزیةةة أو مةةؼ یسثمهةةا عمةةى الهیئةةات عشةةد مسارسةةتها الخترايةةاتها، 
وذلةةةغ لمتأكةةةد مةةةؼ أن ترةةةرفات وأعسةةةال هةةة ه الهیئةةةات تتفةةةق مةةةع القةةةؽانیؼ التةةةي تحكسهةةةا، وفةةةي إطةةةار 

 2،تطبیقا لقاعدة تخریص االهداف .الاایات واألهداف التي أنذئ  لتح یقها 
 كسةةةا یتةةةؽلى مسارسةةةة هةةة ه الرتابةةةة فةةةي الجزائةةةر رئةةةیس الجسهؽریةةةة فةةةي حةةةاالت محةةةددة ووزیةةةر الداخیةةةة
برفة أساسیة ألنت هؽ مؼ یتؽلى مسارسة ه ه الرتابة عمى الؽالیات، باإلضافة إلى وزیر السالیة إذا 
كةةةان مؽضةةةؽب الرتابةةةة ذو إبعةةةاد مالیةةةة، وكةةة لغ الةةةؽزرا  السعشیةةةؽن بسسارسةةةة دورهةةةػ الرتةةةابي إذا تعمةةةق 

الي( مسارسةةةة الةةؽ )األمةةر بالقطةةاب الةةة ي یذةةرفؽن عمیةةةت، ویتةةؽلى مسثةةةل الدةةمطة السركزیةةةة فةةي الؽالیةةةة 
 . 3رتابة الؽيایة عمى السجالس الذعبیة السحمیة

 الفرع الثاني: أهداف الوصایة اإلدارية
تعتسد الؽيةایة اإلداریةة، عمةى جسمةة مةؼ الؽسةائل واالیةات التةي یدةعى مةؼ خاللهةا السذةرب لتحقیةق 

لؽطشیةةة أهةةداف و ایةةات متعةةددة، فسةةؼ بةةیؼ أهةةداف هةةا األساسةةیة هةةؽ العسةةل عمةةى تامیةةب السرةةالح ا
عمى السرالح السحمیة، خاية في ظةل حةاالت التعةارد بیشهةا، ویةزداد هة ا الهةدف أهسیةة فةي ظةل 
االسةةتقالل العزةةؽي والةةؽظیفي الةة ي تتستةةع بةةت الجهةةات السحمیةةة   وبالتةةالي فالرتابةةة الؽيةةائیة تهةةدف 

لسحمیةة. ویسكةؼ إلى تحقیق التؽازن الفعال بیؼ السرمحة العامة الؽطشیة والسرالح العامة الجهؽیة وا
إجسةةال الؽيةةایة فةةي ثالثةةة محةةاور ، حدةةب الزاویةةة السشعةةؽر إلیهةةا واألهةةداف التةةي تدةةعى إلیهةةا هةة ه 

 : الؽيایة ، وهي كااتي
 

                                                           

دولة في القانؽن ، كمیةة الجزائةةري رسالة دكتؽراه  عیفةةي التذةةر  ةیاسةةیالد ةةةیفةةي ظةةل نعةةام التعدد ةةةیالسحم ةی، السجةةالس الذةةعب ةةانيیمز  ةةدةیفر  /1
 .42 ،إ   ،2005مشذؽرة ،  ری،   شةیجامعة مشتؽري ، تدشط الحقةؽ  

 2004،دار الثقافة لمشذر والتؽزیع، األردن،  1هاني عمي الطهراوي، تانؽن اإلدارة السحمیة :الحكػ السحمي في األردن وبریطانیا، ط /2
 124،إ
بؼ ناير بؽطیب، الرتابة الؽيائیة وآثارها عمى السجالس الذعبیة البمدیة في الجزائر، م كرة ماجدتیر في الحقؽ ، تخرص تحؽالت  3/

 33،إ . 2011كمیة الحقؽ  والعمؽم الدیاسیة، جامعة ورتمة، الدولة، 
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 أوال : األهداف اإلدارية
مةةةؼ الجانةةةب اإلداري تعسةةةل الرتابةةةة اإلداریةةةة عمةةةى تحقیةةةق حسایةةةة السرفةةةق العةةةام وتحقیةةةق السرةةةمحة  

 العامة  وذلغ عؼ طریق :
إ ن االسةتقالل الة ي تتستةع بةت السجةالس السحمیةة أثشةا   التأكيد عمى وحـدة الدولـة اإلداريـة:( 1

مسارسةةتها لسهامهةةا والةة ي یعتبةةر أحةةد دعةةائػ الالمركزیةةة اإلتمیسیةةة، لةةیس مطمقةةا، فةةال بةةد لمدولةةة مةةؼ 
ویةالت د دفرد رتابتها عمى الهیئات السحمیةة حسایةة لؽحةدة الدولةة إداریةا وسیاسةیا، وذلةغ بسشةع وجةؽ 

داخل الدولة الؽاحدة ، و بالتالي تهةدف  الؽيةایة اإلداریةة إلةى عةدم تفكیةغ  ولؽ مؼ الشاحیة اإلداریة
 .1الدولة 

ــالموانين واألن ســة2)  ــزام و ــى األداء الجيــد وااللت مةةؼ خةةالل إبةةراز  :تحفيــز الســو فين عم
الجؽانةةب اإلیجابیةةة فةةي أعسةةالهػ وعةةدم التركیةةز عمةةى الجؽانةةب الدةةمبیة فقةةط، وهةة ا مةةؼ شةةأنت تذةةجیع 

 . 2وكفا ة السؽظفیؼ وبالتالي حدؼ إدارة السرافق العامة وتأدیة الخدمات العسؽمیة بجؽدة 
ــى ترــحيحها: 3) سةةتها و ذلةةغ أن اإلدارة أثشةةا  مسار  كذــا األاطــاء وأســبابها والعســل عم

ألعسالها تد تقع في الخطأ، وهشا یأتي دور الؽيةایة اإلداریةة فةي كذةف هة ه األخطةا  والعسةل عمةى 
 إیجاد الحمؽل السشاسبة لها

أي استاالل الدمطة الؽظی یة لتحقیق أ راد شخریة بعیةدة عةؼ  :( كذا االنحراف اإلداري 4
 . السرمحة العامة والسرمحة السحمیة

لسعوقات والعقبـات التـي تواجـأل األجهـزة اإلداريـة فـي أداء ( الوقوف عمى السذاكل وا5
زالتهةةا وذلةةغ لتدةةهیل عمةةى الهیئةةات السحمیةةة و بالتةةالي البحةةث عةةؼ عةةالج لهةة ه السذةةاكل وا :مهامهــا

 . ال یام بسهامها في أحدؼ العروف واألحؽال
( التحمق من تشفيذ الخطط والدياسات العامة لمدولة في األجهزة اإلدارية وأقـل جهـة 6

ــة:  وتحقیةةق أكبةةر تةةدر مسكةةؼ مةةؼ الكفةةا ة والفعالیةةة، والحةةد مةةؼ اإلسةةراف فةةي إنفةةا  األمةةؽال وتكمف
العامةةةة ، فالرتابةةةة الؽيةةةائیة تعسةةةل عمةةةى التشدةةةیق بةةةیؼ الدیاسةةةات العامةةةة لمدولةةةة مةةةؼ جهةةةة، وعمةةةى 

                                                           

 84،إ . 1986سمیسان ط الطساوي، الؽجیز في القانؽن اإلداري: دراسة مقارنة، مطبعة عیؼ شسس، القاهرة،  1/
 28،إ  1988عسر يدو ، دروس في الهیئات السحمیة السقارنة، دیؽان السطبؽعات الجامعیة، الجزائر،  /2
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  ة وكمهةةةا تشرةةب فةةةي تالةةةب الحفةةةا  عمةةةىیؼ الدیاسةةةات السحمیةةةة ییسةةةا بیشهةةا مةةةؼ جهةةةة ثانیةةةالتشدةةیق بةةة
 .1الدولة 

تهدف الؽيایة اإلداریة إلى تحقیق جسمة مؼ األهداف الدیاسةیة ،  : ثانيا : األهداف الدياسية
 یسكؼ تمخیرها كسا یمي

بشةؽب مةؼ االسةتقالل  حیث تتستع الجهات الالمركزیةة الحفاظ عمى الكيان الدياسي لمدولة:1) 
ال ي یؤهمها لسسارسة جسمة مةؼ الرةالحیات دون الرجةؽب لمجهةات السركزیةة، لكةؼ هة ا االسةتقالل ال 
یجةب أن یتحةؽل إلةى فؽضةةى، تهةدد أويةال الدولةة   أي أنةةت ال یجةب أن یتعةدى االسةةتقالل اإلداري 

رة لمسةؽاطشیؼ وتكییفهةا مةع ال ي یسكششةا مةؼ إدارة وتدةییر الذةؤون السحمیةة السترةمة بالسرةالح السباشة
السرالح العمیا لمةبالد وذلةغ ضةسانا لمؽحةدة داخةل الدولةة مةؼ الشاحیةة الدسةتؽریة والدیاسةیة، وضةسانا 

 . 2لفكرة وال  الهیئات الالمركزیة لمدمطات السركزیة ییسا یتعمق بالكیان الدیاسي والدیادي لمدولة
ــة2 ــة السرــالم السحمي  ه الؽحةةدات السحمیةةة مةةؼ انحرافةةات تهةةدف إلةةى حسایةةة سةةكان هةة :( حسای

الدةةمطات السحمیةةة خايةةة فةةي حةةاالت عةةدم قیةةام هةة ه األخیةةرة بؽاجباتهةةا عمةةى الؽجةةت السطمةةؽب، أي 
حةةاالت عةةدم نزاهةةة وحیةةاد أعسالهةةا، فالرتابةةة الؽيةةائیة تعةةد األداة الفعالةةة لزةةسان حیةةاد هةة ه الجهةةات 

التةةةي تقتزةةةیها مبةةةادئ السذةةةروعیة، وضةةةسانا اإلداریةةةة  واجبارهةةةا عمةةةى التقییةةةد بةةةالقؽانیؼ والتذةةةریعات 
 . لمحفا  عمى فكرة السالئسة

لةغ أن مةشح اإلدارة حقؽتةا وامتیةازات تدةهل عمیهةا ذ (ضسان حسایة حريات األفراد وحمـوقه::3
مسارسةةة وظائفهةةا وأنذةةطتها التةةي تهةةدف مةةؼ ورائهةةا إلةةى تحقیةةق الرةةالح العةةام إال أن ذلةةغ تةةد یرافقةةت 

لحقةةؽ  واالمتیةةازات مسةةا یهةةدد السرةةالح وحقةةؽ  األفةةراد، ومةةؼ هشةةا تبةةرز إسةةراف فةةي اسةةتعسال هةة ه ا
  3.دور وأهسیت الجهات الرتابیة لسشع ه ا التجاوز والحد مؼ االنحرافات في استعسال الدمطة

كسةةةا أنهةةةا تحسةةةي الایةةةر الستعامةةةل مةةةع هةةة ه اإلدارات السحمیةةةة، فالجهةةةات الؽيةةةیة تةةةد تتةةةدخل وتجبةةةر 
الؽفةةةةا  بالتزاماتهةةةةا وتعهةةةةداتها، إذ أن الجهةةةةات السركزیةةةةة تقةةةةدم یةةةةد السدةةةةاعدة الجهةةةةات السحمیةةةةة عمةةةةى 

 . والسداهسة، وذلغ عؼ طریق تؽلي ه ه األخیرة ضسان الؽفا  بجسیع التزامات الجهات الالمركزیة

                                                           

 28مرجع سابق، إ ، دروس في الهیئات السحمیة السقارنة عسر يدو ،  /1
 28مرجع سابق، إ ، دروس في الهیئات السحمیة السقارنة عسر يدو ،  /2
إبتدام عسیسؽر، نعام الؽيایة اإلداریة ودورها في دیشامیكیة األتالیػ، م كرة ماجدتیر في الحقؽ ، تخرص تانؽن إداریة، كمیة الحقؽ   /3

 74،إ 2013مؽم الدیاسیة، جامعة تدشطیشة، الجزائر، والع



 الجماعات االقليمية تجسيد لالمركزية االدارية الفصل األول: 

 

18 

ــا: األهــداف الساليــة : تدةةعى الرتابةةة الؽيةةائیة لتحقیةةق الرتابةةة السالیةةة مةةؼ أجةةل تستةةع هةة ه  ثالث
 : یة باالستقالل السالي ولعل أبرزهاالهیئات السحم

ویةةتػ ذلةةغ عةةؼ طریةةق التحقةةق مةةؼ يةةحة الةةدفاتر  (التأكــد مــن ســالمة العسميــات السحاســبية:1
والسدتشدات، وك ا عدم تجاوز حدود االعتسادات السقررة لمهیئة السحمیة، فال بد أن یتػ إنفا  السةؽارد 

 . یر السال العامالسالیة عمى السذاریع ذات الشفع السحمي والحد مؼ تب
فالرتابة ال بد أن تؽاكب جسیع مراحةل السیزانیةة (عدم التالعب وإیرادات الجساعات السحمية: 2

كي تكؽن أكثر فاعمیة، كةؽن هةدف الرتابةة أساسةا هةؽ التحقةق مةؼ اسةتخدام االعتسةادات السقةررة فةي 
 األ راد التي تخرص مؼ أجمها .

ومسةةا ال شةةغ ییةةت أن السذةةرب حةةیؼ یفةةرد الؽيةةایة عمةةى جهةةة معیشةةة فإنةةت یبتاةةي تحقیةةق جسمةةة مةةؼ 
السقايد العامة، بهدف تحقیق ذلغ اخزةع كةل لیاكةل الدولةة لمرتابةة بأشةكالها السختمفةة بسةا یرةؽن 

تفةرد ويةایة حازمةة وعامةة  مبدأ السذروعیة ویزسؼ سةالمة الترةرفات، ذلةغ أن اإلدارة الرشةیدة 
 .1قة ودقی
وتحقةةق الؽيةةایة اإلداریةةة فةةي بعةةل الحةةاالت مرةةمحة الایةةر الستعامةةل مةةع الهیئةةات السحمیةةة فقةةد  .

تزةةسؼ هةة ه الرتابةةة أن تفةةي الهیئةةات السحمیةةة بالتزاماتهةةا التعاتدیةةة التةةي تةةشجػ عةةؼ التعاتةةد مةةع الایةةر 
 . بهدف ترری  شؤون الهیئة اإلتمیسیة السحمیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ة عسار بؽضیاف، الرتابة اإلداریة عمى مداوالت السجالس البمدیة في التذریعیؼ الجزائري والتؽندي، مجمة االجتهاد القزائي وأثره عمى حرك /1
 17،إ  2010،كمیة الحقؽ  والعمؽم الدیاسیة، جامعة بدكرة، الجزائر،  6التذریع، العدد 
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 و ارائرها  يةاإلدار  ایةلموص نيةالمانو  بيعةالثاني: الطالسطمب 
سةةةشعال  الطبیعةةةة القانؽنیةةةة لمؽيةةةایة اإلداریةةةة فةةةةي الفةةةرب األول ، بیشسةةةا نتةةةرك الفةةةرب الثةةةاني لمتعةةرف 

 عمى خرائص الؽيایة اإلداریة
 المانونية لموصایة اإلدارية  األسسالفرع األول :   

ةة بأنهةةةا فكةةةةرة تانؽنیةةةةة بحتةةةة، أي أن تحدیةةةةد نطةةةا  هةةةة ه الرتابةةةة و أهةدافها، تستةةةاز الؽيةةةایة اإلداریةة
وسائمها، إجرا  اتها و الدمطات اإلداریة التةي تسارسةةها البةةد أن یةةتػ بؽاسةةطة القةةؽانیؼ و التذةةةریعات 

تذةةةریعات و القةةؽانیؼ السشذةةئة و و الشرةةةةؽإ التةةةةي تترةةةةل بالشعةةةةام اإلداري فةةةي الدولةةةةة، والسةةةیسا ال
 ).السشعسة لمهیئات السحمیة ) تانؽن البمدیة و تانؽن الؽالیة

تبش  الجزائر نعام الؽيایة اإلداریة عبر مختمف الشرؽإ التي أيدرتها، مةؼ مؽاثیةق، ودسةاتیر، 
ضةةرورة السحافعةةة عمةةى وحةةدة الدولةةة، وضةةسانا لمدةةیر الحدةةؼ  وتةةؽانیؼ، ولةةؽائح  وذلةةغ لسةةا تقتزةةیت

 :لمعسل اإلداري السحمي، ن كر مؼ بیؼ ه ه الشرؽإ
 : 1962جوان  4أوال: ميثاق طرابمس 

ر ةػ يةدور هةة ا السیثةا  تبةةل إعةالن اسةتقالل الجزائةةر، اال انةت ذكةةر عمةى سةبیل السثةةال وبذةكل عةةام 
خةةاب،و انةةت سةةیكؽن لهةةا يةةالحیات خايةةة تسارسةةها فةةي ،أن  أجهةةزة  البمدیةةة سةةتختار بطریقةةة االنت

 .  1ظل ويایة الدمطة السركزیة
 :1964ثانيا: ميثاق الجزائر 

اكةةد هةة ا السیثةةا  ضةةرورة إعطةةا  السجسؽعةةات السحمیةةة سةةمطات ح ی یةةة، تدةةسح لهةةا بتؽجیةةت التطةةؽر 
، والدةةهر االتترةةادي، وباسةةتخدام جةةز  مةةؼ الةةدخل الةة ي تحققةةت مةةؼ أجةةل إشةةباب الحاجةةات السحمیةةة

عمى تحقیق االندجام بیؼ مرالح سكانها، والسرالح العامة، وعمى تذةجیع التقةدم واإلنتاجیةة  وهة ا 
كمت یكؽن مقرونا بؽيایة عمى تمغ الهیئات  ولقد جا  في ه ا السیثا  التأكیةد عمةى طةابع اإلشةراف 

شةةةةتراكیة حتسةةةةا والرتابةةةةة  إذ نةةةةص عمةةةةى أنةةةةت: "وفةةةةي العةةةةرف الحةةةةالي یسةةةةر تحقیةةةةق أهةةةةداف الثةةةةؽرة اال
سةةؽا  فةةي لیاكمةةت ، أو فةةي  باإلشةةراف الح یقةةي، والتسؽیةةل العسیةةق، والسراقبةةة الفعالةةة لجهةةاز الدولةةة،

 .2رجالت مؼ طرف الحزب 

                                                           

 .181، مرجع سابق، إ ، محاضرات في السؤسدات اإلداریة ترجسة ط عرب يايیال  محیؽ أحسد 1/
 .1964الفقرة الثالثة مؼ میثا  الجزائر لدشة  2/
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 :1976ثالثا: السيثاق الوطشي لدشة 
نص ه ا السیثةا  عمةى فكةرة الرتابةة فةي إحةدى فقراتةت التةي تةشص عمةى أنةت: "یجةب أن تستةد السراقبةة 

القةةةةؽانیؼ، تؽجیهةةةةات الدولةةةةة وتعمیساتهةةةةا، تطبیقةةةةا ح ی یةةةةا، وتدةةةةهر عمةةةةى احتةةةةرام أيةةةةؽل إلةةةةى تطبیةةةةق 
 .1"البیروتراطیة، وشتى أنؽاب التباطؤ اإلداري  االنزباط والذرعیة، وتحارب
 1969راوعا: ميثاق الوالیة لدشة 

الةةةة ورد فةةةي هةةة ا السیثةةةا  أن الالمركزیةةةة وتؽزیةةةع الدةةةمطات یذةةةكالن طریقةةةة لتؽسةةةیع السدةةةاهسة الفع
لمبمدیة والؽالیة والجساهیر الذعبیة في مسارسةة الدةمطة، والتشسیةة العاجمةة لمةبالد فةي جسیةع السیةادیؼ  
األمةةر الةة ي یتطمةةب یقعةةة مدةةتسرة مةةؼ تبةةل هیئةةات الحةةزب والدولةةة، وعالتةةات متیشةةة فةةي التشدةةیق مةةا 

ة فعمیةة مةؼ تبةل بیؼ الؽالي وهیئات الحزب ومجمس الؽالیةة وبةشفس الرةفة  فةإن ضةرورة إجةرا  مراقبة
الدمطة السركزیة، تحتػ أوال عمى مسثل الدولة ال ي هؽ أترب إلى السؽاطشیؼ، وأكثر شعؽرا بالحقةائق 

حةةةةدود  السحمیةةةةة، وأدرى بالستطمبةةةةات الؽطشیةةةةة، أن یدةةةةهر عمةةةةى أن یبقةةةةى مجمةةةةس الؽالیةةةةة ضةةةةسؼ
 . 2اخترايات و الذرعیة الثؽریة

 1967اامدا: بيان أسباب قانون البمدیة لدشة 
جةةا  فةةي هةة ا البیةةان السراقبةةة الستشاسةةقة لدةةمطة الؽيةةایة السشرةةؽإ عمیهةةا فةةي القةةانؽن، وذلةةغ لسشةةع 
البمةةدیات الجدیةةدة مةةؼ اتخةةاذ مقةةررات ال تةةتال م مةةع الستطمبةةات الؽطشیةةة  وتسةةارس هةة ه الرتابةةة عمةةى 

سحمةي فةي األخص بؽاسطة الؽيایة العسالیة القریبة في نفس الؽت  مؼ الدمطة السركزیة، والؽاتع ال
آن واحةةد، والتةةي یكةةؽن بؽسةةعها التؽفیةةق بةةیؼ االسةةتقالل الةةداخمي الةةالزم لمبمةةدیات، و بةةیؼ مذةةاركتها 

 .الؽثیقة في الستطمبات الؽطشیة
 24-67سادسا: قانون البمدیة الرادر واألمر 

نةص هةة ا القةانؽن يةةراحة عمةى الرتابةةة التةةي تسةارس عمةةى السجةالس الذةةعبیة البمدیةة ، والتةةي تذةةترط 
كثیةةر مةةؼ األحیةةان إلةةزام مرةةادتة الجهةةة الؽيةةیة برةةفة يةةریحة، أو ضةةسشیة تبةةل الذةةروب فةةي  فةةي

                                                           

 . 1976السیثا  الؽطشي لدشة  1/
 519،إ 1969میثا  الؽالیة لدشة  2/
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تشفیةة  مةةداوالت السجمةةس  الذةةعبي البمةةدي، كسةةا أعطةةى هةة ا القةةانؽن يةةالحیات واسةةعة فةةي مسارسةةة 
 .1الؽيایة اإلداریة إلى حد سحب التردیق 

 24-67السعدل والستس: لألمر  09-81ساوعا: المانون رق: 
في ه ا القانؽن أن لمؽالي حق إلاا  السداولة بقرار مدبب ، ویسكشت أن یبطل ه ا اإللاةا   كسةا جا  

تزسؼ تعدیالت اخرى تبیؼ كمها دور جهة الؽالي او وزیر الداخمیة لسسارسة الؽيایة اإلداریة عمةى 
 . 2السجالس الذعبیة البمدیة

 الستزسن قانون الوالیة 38-69ثامشا: األمر رق: 
ا األمةةر لمجهةةةة الؽيةةیة أو مسثمیهةةا مجةةةاال واسةةعا لسسارسةةة الرتابةةةة عمةةى أعسةةال السجمةةةس اعطةةى هةة 

، حیث یتؽلى السجمس التشفیة ي لمؽالیةة ضةسؼ الذةروط السحةددة بةالقؽانیؼ واألنعسةة  3الذعبي الؽالئي
تحةةة  سةةةمطة الةةةؽالي، مسارسةةةة الؽيةةةایة والسراقبةةةة اإلداریةةةة عمةةةى الجساعةةةات السحمیةةةة، والسؤسدةةةات 

 .4الؽالیة  ات العسؽمیة في شأن نذاطاتها، التي ال تتعدى نطا والهیئ
الستعمـــق  09-90الستعمـــق والبمدیـــة، والمـــانون رقـــ:  08-90تاســـعا: المـــانون رقـــ: 

 والوالیة
تزةةةسؼ القةةةةانؽنیؼ أحكةةةةام تتعمةةةق بالؽيةةةةایة اإلداریةةةةة تسثمةةة  فةةةةي إحالةةةةة أعسةةةال ومةةةةداوالت السجةةةةالس 

الةةؽالي لمسرةةادتة عمیهةةا، باعتبةةاره مسةةثال لةةادارة السركزیةةة فةةي إطةةار الذةةعبیة البمدیةةة والؽالئیةةة عمةةى 
نعةةام عةةدم التركیةةز اإلداري، ومشحةةت يةةالحیات التةةدخل و الحمةةؽل نیابةةة عةةؼ السجمةةس لم یةةام بسهةةام 

 . 5معیشة ومحددة حرریا، وذلغ في عدة مؽاد مؼ القانؽن 
 

                                                           

عمى أنت یجؽز لعامل العسالة أن یدحب إذن استاالل مرمحة عسؽمیة ذات يباة  24-67مؼ تانؽن البمدیة  205وهؽ ما أوردتت السادة  1/
 216اتترادیة إذا أسفر عؼ عجز مؼ شأنت أن یعرد تؽازن مالیة البمدیة لمخطر، وذلغ بعد مراعاة استهالك التجهیزات، وك لغ السادة 

 .الستاالل السباشربالشدبة لدحب إذن ا
 .24-67السعدل والستسػ لرمر  09-81مؼ القانؽن  209،219،231السؽاد  2/
 38-69،مؼ تانؽن الؽالیة 55،56،57،58،59،60،61،62السؽاد  /3
 .مؼ نفس القانؽن  141السادة  4/
وك ا السؽاد  08-90مؼ تانؽن البمدیة 41،42،43،44،45،80،81،82،83،154،156السؽاد  5/

 09-90مؼ تانؽن الؽالیة  40،41،42،44،45،49،50،51،53،54،146،147
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،السحـــدد  23/07/1994،الســـ ري فـــي  215-94عاشـــرا: السرســـوم التشفيـــذي رقـــ: 
 :ألجهزة اإلدارة العامة في الوالیة وهياكمها

حةةةةدد هةةةة ا السرسةةةةؽم فةةةةي السةةةةادة التاسةةةةعة والعاشةةةةرة مشةةةةت مهةةةةام ويةةةةالحیات رئةةةةیس الةةةةدائرة، و أهسهةةةةا 
 .  الؽيایة اإلداریة التي یسارسها ه ا األخیر نیابة عؼ الؽالي

 الستعمق والبمدیة 10-11الحادي عذر: المانون رق: 
 لؽيایة اإلداریة في كثیر مؼ أحكامت ابتدا ا مؼ : وتبدو معاهر ا 
 فرز األيؽات . -
 إعالن نتائ  االنتخابات . -
  .الفائزیؼ لتشریب السجمس  الذعبي البمدي دعؽة -
 .س الذعبي البمديالسجمس الذعبي البمدي لتشریب رئیس السجم أعزا  دعؽة -
 . الحمؽل، وإلاائها، واستعسال وسیمة السرادتة عمى مداوالت السجمس  -
س، أو الةةرئیس، أو الهیئةةة یةةر یطةةرأ عمةةى وضةةعیة العزةةؽ فةةي السجمةةتابعةةة السدةةتسرة ألي تایالس -

 .ككل
 الستعمق والوالیة 07-12الثاني عذر: المانون رق: 

بسةةا أنةةت تةةانؽن خةةةاإ یتعمةةق بؽحةةدة إتمیسیةةة تتسثةةةل فةةي الؽالیةةة ،فأنةةت بطبیعةةةة الحةةال یتزةةسؼ تؽاعةةةد 
ة مؽضةةةحا فةةةي ذلةةةغ نطاتهةةةا، ووسةةةائمها، وإجرا اتهةةةا  ولقةةةد جةةةا  ونرةةةؽإ تتعمةةةق بالؽيةةةایة اإلداریةةة

بالعدیةةةد مةةةؼ األحكةةةام التةةةي مدةةة  عسةةةل ويةةةالحیات السجمةةةس الذةةةعبي الةةةؽالئي ، ورئیدةةةت، الةةةؽالي، 
السةةؽارد السالیةةة لمؽالیةةة، الرتابةةة عمةةى أعسةةال، وأشةةخاإ السجمةةس   فالؽيةةایة اإلداریةةة كسةةا سةةشرى تةةػ 

اد أن یجعمهةةا دائةةرة إداریةةة  یةةر مسركةةزة، تعكةةس نذةةاط الدةةمطة تؽسةةیعها وتذةةدیدها،وكأن السذةةرب أر 
   .1اإلداریة السركزیة أكثر مؼ أنها جساعة إتمیسیة ال مركزیة 

یتزةةح مةةؼ خةةالل هةة ه الشرةةؽإ القانؽنیةةة أن السذةةرب الجزائةةري تبشةةى فةةي آن واحةةد ، الرةةالحیات 
هةة ه األخیةةرة كدعامةةة أساسةةیة  الؽاسةةعة لمسجةةالس الذةةعبیة، والؽيةةایة اإلداریةةة الؽاسةةعة  حیةةث اعتبةةر

 .البد مؼ وجؽدها عشد الحدیث عؼ الالمركزیة اإلداریة

                                                           

كمیة  بالل بماالػ، واتع الرتابة الؽيائیة السسارسة عمى السجمس الذعبي الؽالئي في تانؽن الؽالیة الجدید، مجمة يؽت القانؽن، العدد األول، /1
  156،إ 2014الحقؽ  والعمؽم الدیاسیة، جامعة خسیس ممیانة، الجزائر، 
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تتسیزالؽيةةةایة اإلداریةةةة بسجالهةةةا الؽاسةةةع الةةة ي تتعةةةد ییةةةت األسةةةالیب، بةةةیؼ السباشةةةرة و یةةةر السباشةةةرة، 
 اإلجباریة   

واإلذن  و االختیاریةةةةةة، ال اتیةةةةةة وبسؽجةةةةةب طمةةةةةب، العامةةةةةة والخايةةةةةة، التشعیسیةةةةةة والفردیةةةةةة، الالحقةةةةةة 
السدةةةبق، طبیعةةةة السسارسةةةة  وهةةة ه األسةةةالیب تةةةد تبشاهةةةا السذةةةرب الجزائةةةري بسختمةةةف درجاتهةةةا ، ولعشةةةا 

 : 1نتطر  إلیها بذئ مؼ التفریل
 :الوصایة السباشرة - 1

وهةةي التةةي یسارسةةها رئةةیس الجسهؽریةةة لحةةل السجةةالس الذةةعبیة البمدیةةة والؽالئیةةة، ويةةالحیة الترةةدیق 
الداخمیة بذأن السجالس الذعبیة الؽالئیةة،و الةؽالي بذةأن السجةالس  الذةعبیة  الرریح، واإللاا  لؽزیر

 .البمدیة
 :الوصایة غير السباشرة -2

وهةةي الؽيةةایة التةةي یسارسةةها الةةؽالي عمةةى مةةداوالت السجمةةس الذةةعبي البمةةدي، والتةةي یكةةؽن لةةت مهمةةة 
اعتبةةرت السداولةةة مرةةاد  معیشةةة لمسرةةادتة عمیهةةا، فةةإذا انقطعةة  السهمةةة ولةةػ یبةةد اعتراضةةت عمیهةةا، 

 .عمیها، وهؽ ما یعرف بالتردیق الزسشي
 :الوصایة اإلجبارية -3

وهي التي تكةؽن بةیؼ طةرفیؼ، السجمةس الذةعبي الة ي یجةب عمیةت عةؼ طریةق رئیدةت إیةداب السةداوالت 
التةةي يةةؽت عمیهةةا لةةدى الجهةةة الؽيةةیة، والتةةزام عةةدم مباشةةرة التشفیةة ، بعةةد الةةرد الرةةریح أو انقزةةا  

السحةةةةدد لمسرةةةةادتة، و الطةةةةرف الثةةةةاني اإلدارة الؽيةةةةیة التةةةةي تكةةةةؽن إمةةةةا الةةةةؽالي أو وز یةةةةر األجةةةةل 
 الداخمیة، والتي یجب عمیها الرد خاية بالشدبة لمسداوالت الباطمة بحكػ القانؽن، أو القابمة لالاا .

 :الوصایة االاتيارية -4
تبیؼ لت شرعیة السداولة ،فمت أن یرد بالتردیق الرةریح،أو  إذاالؽالي، بهاهي الؽيایة التي یختص 

 االمتشاب عؼ الرد، ویعتبر ذلغ تبؽال ضسشیا لشدبة لسداوالت السجمس الذعبي البمدي .
 :الوصایة الذاتية -5

وهةةةي الؽيةةةایة التةةةي تباشةةةرها اإلدارة الؽيةةةیة مةةةؼ تمقةةةا  نفدةةةها،والتي یرفعهةةةا الةةةؽالي أمةةةام السحكسةةةة 
 إبطال مداوالت السجمس الذعبي الؽالئي السخالفة لمقؽانیؼ والتشعیسات . اإلداریة، بذأن

                                                           

 197مرجع سابق، إ ،عالتة إدارة عدم التركیز باإلدارة الالمركزیة إبرالیػ داود، 1/
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 الوصایة السمترنة وطمب:-6
وهي التي تكؽن بعد أن یقدم لمجهة الؽيیة مؼ كل ناخب أو دافع لمزریبة إلى الؽالي ،طمةب لرفةع 

 دعؽى إبطال مداولة السجمس الذعبي الؽالئي القابمة لربطال .
  :الوصایة العامة -7

 وهي التي تذسل كل ما یتعمق بالهیئات الالمركزیة مؼ أعزا  السجالس الذعبیة، وأعسالهػ .
 :الوصایة الخاصة - 8

تتعمةةق بةةبعل األشةةخاإ، او ألعسةةال مثةةل الرتابةةة السسارسةةة عمةةى رئةةیس السجمةةس الذةةعبي البمةةدي، 
 .باعتبار أن لت يفة مزدوجة في تسثیل البمدیة، وتسثیل الدولة

 :من االل المرارات التش يسيةالوصایة  -9
أو ضةسشیا الذعبي البمدي بعد التردیق عمیها يةراحة، لسجمسلقرارات التشعیسیة الستخ ة مؼ تبل افا

 .یجب نذرها فهي مقیدة به ا الذرط
 :الوصایة من االل المرارات الفردیة -10

یبعد السرادتة عمى القرارات الفردیة الستخ ة مؼ السجالس الذعبیة يراحة، أو ضسشیا یجب نذةرها 
 .وتبمیاها،فال یكفي فیها الشذر فقط، بل یجب ك لغ التبمیغ الفردي

 :الوصایة من حيث الزمان -11
الزةةسشیة تكةةؽن الؽيةةایة سةةابقة عشةةدما ال یدةةسح بتشفیةة  السةةداوالت، إال بعةةد السرةةادتة الرةةریحة أو 

  .عمیها، كسا تكؽن الحقة بعد اتخاذ القرار والترؽی  عمى السداولة
 :الوصایة من االل اإلذن السدبق -12

ه ه الؽيایة تأخ  يؽرة واحةدة لهةا طبیعةة خايةة تتسثةل فةي التؽأمةة، التةي یسكةؼ لمسجمةس الذةعبي 
یجةب أخةة  السؽافقةة السدةةبقة البمةدي أن یجریهةا مةةع بمدیةة أخةةرى، أو أي جساعةة إتمیسیةةة أجشبیةة  فهشةةا 

 .لؽزیر الداخمیة  كسا یأخ  رأي وزیر الذؤون الخارجیة في حالة التؽأمة مع جساعة إتمیسیة أجشبیة
 :الوصایة حدب طبيعة السسارسة -13

تقتزةةي الؽيةةةایة فةةةي هةةة ه الحالةةةة مراعةةةاة طبیعةةة السةةةداوالت الستخةةة ة، ودورهةةةا التةةةأثیري فةةةي السرافةةةق 
خیةةرة إلیهةةا، والتةةي یجةةب الترةةدیق عمیهةةا برةةفة عامةةة، أو إلاائهةةا برةةةفة السحمیةةة، وحاجةةة هةة ه األ

 .كمیة  إذ ال یجؽز التردیق برفة جزئیة



 الجماعات االقليمية تجسيد لالمركزية االدارية الفصل األول: 

 

25 

 الفرع الثاني: ارائص الوصایة اإلدارية
 لمؽيایة اإلداریة جسمة مؼ الخرائص التي تتسیز بها، ویسكؼ تحدیدها كسا یمي

 : أوال: رقاوة إدارية
وتباشةر  مؼ طرف جهة إداریةة متخررةة، وتحةدث بؽاسةطة تةرارات إداریةة، تباشر الرتابة الؽيائیة

الرتابة مؼ تمقا  نفدها أو بشةا  عمةى طمةب مةؼ ذوي الذةأن، وتخزةع القةرارات الرةادرة عشهةا لرتابةة 
 .1القزا  اإلداري عؼ طریق دعؽى اإللاا  

 ثانيا: رقاوة استثشائية :
یة وذلةةغ عمةةى أسةةاس أنةةت ال تفتةةرد، عمةةى عكةةس الرتابةةة الرتابةةة اإلداریةةة تتسیةةز بأنهةةا رتابةةة اسةةتثشائ

فةي حةدود  الرئاسیة بؽيفها رتابة مفترضة تةتػ بقةؽة القةانؽن، أي أن االسةتثشا  یكسةؼ فةي أنهةا تباشةر
القانؽن ألن الهیئات اإلداریة الالمركزیة مدةتقمة عةؼ الدةمطة السركزیةة وتتستةع بالذخرةیة السعشؽیةة، 

یتشةازل ولةةؽ جزئیةا عةةؼ يةالحیاتت السقةةررة فةي القةةانؽن، وال یجةةؽز  فةال یجةةؽز لمذةخص الالمركةةزي أن
لمدةةمطة اإلداریةةة السركزیةةة مسارسةةة الرتابةةة اإلداریةةة إال اسةةتشادا إلةةى نرةةؽإ تانؽنیةةة يةةریحة، ألن 

وعمیةةت فإنةةت إذا لةةػ یةةشص القةةانؽن عمةةى  .السذةةرب وحةةده یخةةتص بتقییةةد يةةالحیات الهیئةةات الالمركزیةةة
جهةة المركزیةة لرتابةة اإللاةا  مةثال، فةإن جهةة الؽيةایة ال تسمةغ فةي  إخزاب عسل معیؼ مؼ جانةب

 .2ه ه الحالة إجرا  اإللاا  
 ثالثا: رقاوة اارجية 

تترةةةةةةف بهةةةةةة ه الرةةةةةةفة ألنهةةةةةةا تكةةةةةةؽن بةةةةةةیؼ شخرةةةةةةیؼ معشةةةةةةؽییؼ مدةةةةةةتقمیؼ هسةةةةةةا الدةةةةةةمطة اإلداریةةةةةةة 
 و الذخص اإلداري الالمركزي الخاضع لمرتابة ، فهي عكةةس الدةةمطة الرئاسةةیة بؽيةةفها  السركزیة

 .3داخمیة تشذا داخل الذخص السعشؽي الؽاحد ، كسا یسارسها الرئیس عمى السرؤوس 
 
 
 

                                                           

 .46مرجع سابق ،إ  ،2001عة عسار ترفي ، الجزائر ،باتشة ، مبادئ القانؽن اإلداري الجزائري ، مطب انيیمز  ریتر دةیفر  1/
، مرجع 1984،كمیة الحقؽ  والعمؽم الدیاسیة، جامعة البررة، العرا ،  52العدد بكر ال باني، الؽيایة اإلداریة، مجمة القانؽن واالتتراد،  2/

 .106سابق، إ 
 47مرجع سابق ،إ ، مبادئ القانؽن اإلداري الجزائري فریدة تریر مزیاني ،  /3
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 راوعا: رقاوة جزئية وغير مذروطة وغير مطممة
وأنت بسقتزاها یكةؽن لمةرئیس الهیسشةة إذا كان األيل أن الدمطة الرئاسیة تتدػ باإلطال  والذسؽلیة 

التامةةةة عمةةةى السةةةرؤوس، وأن هةةة ا األيةةةل العةةةام یدةةةري عمةةةى جسیةةةع ترةةةرفات السرؤوسةةةیؼ مةةةؼ  یةةةر 
الحاجةةةة إلةةةى نةةةص خةةةاإ یقررهةةةا، فةةةإن الرتابةةةة الؽيةةةائیة ال تؽجةةةد إال بةةةشص يةةةریح فةةةي القةةةانؽن، 

ػ فإنهةةا رتابةةة جزئیةةة تباشةةرها الدةةمطة الؽيةةائیة فةةي حةةدود مزةةسؽنت، فةةال رتابةةة بةةدون نةةص، ومةةؼ ثةة
ومذةةروطة، ال تسةةارس إال فةةي الحةةاالت واألوضةةاب السشرةةؽإ عمیهةةا فةةي القةةانؽن، فهةةي تشبةةع مشةةت 

 .1ولید  اخترايا عاما كسا هؽ تائػ في الدمطة الرئاسیة 
ال تسةةارس إال عمةةى أعسةةال الهیئةةات الالمركزیةةة التةةي ترةةدر مشهةةا برةةفتها وحةةدة  فالرتابةةة الؽيةةائیة

الدةمطة  إداریة مدتقمة، فال تسةارس الؽيةایة عمةى أعسةال تمةغ الهیئةات التةي تقةؽم بهةا بتفةؽیل مةؼ 
، كسةةةا هةةةؽ الحةةةال بالشدةةةبة لمةةةؽالي، حیةةةث ال یخزةةةع  2السركزیةةةة أي برةةةفتها تابعةةةة لمدةةةمطة السركزیةةةة

یة بسشاسةةبة مباشةةرتت الخترايةةاتت كسسثةةل لمدةةمطة السركزیةةة، وإنسةةا یخزةةع  لمدةةمطة لمرتابةةة الؽيةةائ
 . الرئاسیة لمؽزیر بالشدبة لمؽالي

                                                           

 47مرجع سابق، إ  ،مبادئ القانؽن اإلداري الجزائري  فریدة تریر مزیاني، 1/
، م كرة ماجدتیر في الحقؽ ، تخرص تانؽن إداري، كمیة الحقؽ  والعمؽم الوصائية عمى أعسال اإلدارة السحميةالرقاوة جمؽل عبة،  /2

 .32، إ  2013الدیاسیة، جامعة بدكرة، الجزائر، 
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 استقالل الجماعات اإلقليمية األول:المبحث 
یعد استدالل ااسماعاتدالاسمعة أددسانتدا العداكاسم . فمادسامانعدداالسكالعداكاسم . فماددساس لس ادددسا

واسم دد طساساطساس لس اددساسمع فمادد یلضيابالؽزاعاتد طالاسمؽظأفدساس لس اسانياسم ومددسابددد ؼاسم د
د طالاس لس اددددساس لس اددساسم . فماددساندددياسم ومدددساواـمدددغابالةدددل ـا لس تا.ة  دددسا. دددالل ساتدددؼاسم دد

فاسم دددد طساسمع فماددددساواس اسم . فماددددسالاماللددددؽكابددددالس تاسمع ددددامـاسمعة  ددددساس ح أع ددددسا ةدددد ا  دددد
ل ااسمدددد فؼاسيتاتددددياندددديالعددددداكاسم . فمادددددساس لس ادددددساوا حابالهدددداالاوعدددد استالاددددا ا دددد ساس تددددال

 .سمؽحدؽفاتن ا.عا  هالاثػاسمع و ا مىا.اایف ضا.ؼا حابسا. فماس
 المطلب األول : مفهوم استقالل الجماعات اإلقليمية

 نا.فهدددؽكاستدددالل ااسماعاتدددالاسمعة  دددسا.فهدددؽكاوستدددعایةالدددؽواتددد تا.عدددالياوای دددالععـاتدددالتا
سم أاتددددأساواس حال ددددالیساوایلددددا ا.ضددددعؽل ااح س س هددداتددددؼاتددددأالتاسم ومددددسانددددياس  دددداـاام العب دددد 

 .سلط حداا.ؼات حسا  هاسماعاتالابام  طساسمؽصأس
 تعریف االستقالل  :األول فرعال

ملدديا دديلوانتعامهدداابدد س هااوایعدد اا.دؼاسمة اددساس ایل د اباتدالل ااسمه ئدالاسمعة  دسا"ا.نةهدااحد 
نتددددا اسم . فمادددددساس لس اددددسا"اما دددد ساس تدددددالل اا نددددااعمادددديايلددددد ایالع دددد ابامؽظأفددددساسمالنف  یدددددسا
ب نعددااسمؽظددااتاسمالةددد ااأساواسملضدددااأساندددياظدددـاسم . فمادددساس ح أع دددسا. فدددمتاندددياسمعاصدددعساوا

ا1ماااتاسمالنف  یسام  حابسل دبيايلهاا  ضعانيا.عا تالهاام ؽظ
وسضـاننا.فهؽكاس تالل ااسمعيتسات ىاسيصـاسم غؽوا ایعكساوسحدعاسماعاتدالاس ح أعأدسا
اسملدددالؽناسمؽضدددعيانددديا ددد هاسمددد واا ا ندددياسمددد وااسمععاصددد تاـسلاسمنعددداكاسمعؽنددد اسما دددأضعانني

لاوإلعدداایعالدد فابا تددالل ااس ح أعدديانددياسمعادداااسمالةدد اعياسمدد وا ددؽانتددا اسمالع ادد اسم غددؽوا
یة دد هانددياعالدد اواسندد عابة دد ا ایالادداوزاوظأفددساوسندد تا.ددؼاوظددااتاسم ومددساسمدد   لاو دديا

 سمؽظأفددساس لس اددساسمالنف  یددساندديا.ادداااسمةدديوناسمعة أددسلاو ددؽاستددالل اال ددبياعمادديایعددا  ا
ام2اضعؼاسملؽست اسمعة لتانياسم تالؽ اونياحؽسل ؼاسم ومس

                                                           

لا36ددددددد لالا"اسمعاعؽتدددددددالاسمعة  دددددددسابددددددد ؼاس تدددددددالل ااواسم حابدددددددسا"لا.ا ددددددسا.ا دددددددساسم ومددددددسالاسمعا. ددددددعؽلا دددددد هؽبا/1
 79لص5336

ا75ل74سمع ععالف  الاصاا2/
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.اتدد الؽااو  وعات ددىانلهددا=ا"س تددالل مأساسملااعددسامغا.ددؼاحبددـاسمفل هدد ؼاوت ندد اس تددالل مأسافدد 
ت ددددىا عالددددعاسمؽندددد سلاسمعة أددددسابامة  ددددأساسمععنؽاددددسلاولاشال اصددددالایة  هدددداات  هددددااسمعةدددد  ا

ااا1."مالاا   اابنف ها
ن.ددداابامن ددداسام الع اددد اس صدددط نياالانلددد ا نددداوااسمل  ددد ا.دددؼاسمفلهدددا اوسمادددان  ؼاندددياسملدددالؽنا

م . فماددددساس ح أعأددددسلامالؽضددددأـاسي عأددددساسمالدددديا لال ددددبهالاس لس وا ع ادددد استددددالل مأساسمه ئددددالاس
و ؽضدددأـا.ددد را  ث   دددااتنددد ا.عا تدددساس شال اصدددالعانع نددد ات دددىانلهدددا=ا"نددد اسماعاتدددالا
سمعة أدددسانددددياس  دددداـاسملددد س سللاوسمتأدددداكابامعاددددال سلاسمعة أدددسام نهددددؽضاباشال اصددددا هااسمعةدددد لتا

ل ندددد اننا دددد ساما"2صددددأسابعلالضددددىاسملددددؽسل ؼاوسمالنعأعددددالا ةدددد ا  دددد سفاو ؽعأدددد اسم دددد طساسمؽا
سمالع ا امػایهعـات طساس لس تاسمع فماسانياس   سفاوسمالؽعأ لاو.عا تساسمؽصدایسانالدىاو دؽا
ندياصد لاسمةد ی اتدؼاس تدالل مأساسمعة أددسلاوند اسماعاتدالاس ح أعأدسابامة ادسلاوس لفد سلاندديا

سا د ساسمد و اس  اـاسمل س سلاسماليا  صا يولهاعاو  سا نالاات ىا ي انالعاای اات دىانالعأد
م  ومساباتالاا ها.ؼا.لؽ.الاسم . فماساس لس اسلاوملؼا ب اوننا ا الع را  هاسم حابساند ول اا

ا.و ا ع حـاتعـاسماعاتالاس ح أعأس
 االستقالل الثاني: معاییر الفرع

 نددددداعاتدددد تا.عددددای  ا.لال نددددسا.دددددؼاسمفلددددد ام   مددددسات ددددىا.دددد را.ضددددعؽناستدددددالل ااسماعاتدددددالا
 س ح أعأساوا يا ا   ؽا.ؼاس لاللالسلالاتنةاوااسمالع فات  هاافأعاای  ي=ا

ا معيار االختصاص الحصري  أوال:
.عنددداهایاددد اننالالطددد  ااومدددنفهػاسمة ددد و یطدد ها ندداا  ددا اانددؽااسمعل ددؽلابا شال دداصاا

ن دددد ایعهددد ا.ددددؼاشدددد ااننااسمة دددد وماددد وا.ددددؼا.ع ددددا اس شال ددداصامسمعؽحدددتاسمعةدددد  اسما
اد ایطدااافدـا.داایهدػاسمةدديوناسمعة  ددسا  ا.ددااامسلطدا اسشال داصاسماعاتدالاسمعة  دساندياسما

واسمعة  ددسالااسمؽطنأدساسا ادسسماماوا دد سا.ددااستددال  صا.ددؼاسمعؽسث دد ااحددالؽليمسشد جا.نهداابددنصا
ن ددد او لاندددياسمع  دددا اسمدددؽطنياسلددد ا"یناغددديام . فمادددساننا  دددؽاام ب ددد یالاواسمؽ یدددالافا.دددـا

                                                           

 ا>;لصا5343لا59لا.ب ناستالل مأساسماعاتالاسمعة أسلا.ا ساسمفل اسمب معاليلاسمع لاتالاابؽتع سنا/1
ا5. طفىاف سعيلانث اسمالعؽاـاسمع فموانياستالل مأساسماعاتالاسمعة أسانياسملالؽناسمامسا ولاسمعا ساسمامسا اسام ع ؽكاسملالؽلأسلاا/2

 689لصا9>>4لا35س حال الیساوسم أاتأسلا حػا
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دـاسمع ددددالیؼاديافدددندددديافددددـاسمعةدددانـاواننام عادددامساونددد  اانددد اسمبدددد اندددسم ددد نأالام نعددد ا
ام1سم . فماسا"دا اسمعن  عددسانديا طد

 ددددىانناسمب  یدددددسا عدددددا  اتا10-11ن.دددداابامن ددددداسام لددددؽسل ؼاسمعة أدددددسانلددددد الددددصاحدددددالؽناسمب  یدددددسا
ماوعددا انددياسمعددالتا2ا"صدد نأا هااندديافددـا.اددا لاس شال دداصاسمع ؽمددسامهدداابعؽعدد اسملددالؽنا

ت ددىانلدد =ا"ممم  ددا ػاسمؽ یددسا.ددعاسم ومددساندديا لس تاوا ه ئددساا:3-45سيومددىا.ددؼاحددالؽناسمؽ یددسا
وفدددد سانعایددددساو   أددددسااس حال ددددالیسلاوس عالعا أددددسلاوسم لافأددددسلاونعایددددساسمب ئددددسلاس ح ددداػلاوسمالنعأددددس

و ة ددد ؼاس طدددا اسمعاأةددديام عدددؽسطن ؼلاو الددد شـانددديافدددـا.ادددا لاس شال ددداصاسمع ؽمدددسامهددداا
.ن ات ىانليد =ا"یعدامااسمعا دساسمةدعبياسمدؽ اياععأدعاا9:بعؽع اسملالؽن"مافعاال  اسمعالتا

تددؼاط ادد اسمع سومددسلاواالدد سواانددؽااسمعؽسضددأعاسمالابعددساسمةدديوناسمالدديا دد شـاضددعؼاصدد نأا  ا
وفد سافدـاسملضدایااسمالديا هدػاسمؽ یدسااوسمالنعأعدالل شال اصا  اسمع ؽاا یا داابعؽعد اسملدؽسل ؼا

ام3ممم"
ت ددىاسمالدددؽسميات ددىاا:3-45.دددؼاحددالؽناسمؽ یدددساسما یدد اا::واسمعددالتاا9:نعدداال دد اسمعددالتا

"ایعدددامااسمعا دددساسمةدددعبياسمددددؽ اياسمةددديوناسمالددديا دددد شـاضدددعؼاصددد نأا  امممممماوایالدددد سواا
نددؽااسمعؽسضددأعاسمالابعددسا شال اصددا  اسمع دددؽاا یا ددداابعؽعددد اسملدددؽسل ؼاواسمالنعأعدددالاوافددد سا

  اسمعا ددددساسمةددددعبياسمددددؽ اياسشال اصدددالانددديانددددـاسملضدددایااسمالددديا هدددػاسمؽ یدددسامممم"الا"یعددددا
ا4"..... سم  نأالاسمع ؽمسام ؽ یسابعؽع اسملؽسل ؼاواسمالنعأعال  طددا ا

 ای ال دددددددتاتعدددددددااو لاندددددددياحدددددددالؽناسمؽ یدددددددساا:3-45و.دددددددااو لاندددددددياحدددددددالؽناسمؽ یدددددددساسما یددددددد ا
لاسيطدد اسمعا.ددسامالدد شـافددـا.دددؼاو ندداالدد رانناسمعةدد  اسمامسادد واوسناندد 09-90 امسم دددداب 

سمؽ یددددساواسمب  یدددددسا  اسلددددد ا دددد عامهددددداان ادددددساسمالةدددد عاسمؽستدددددعساماو ددددد سایدددد اات دددددىانناسمعةددددد  ا
ا. سمامساد وامدػای شد ابعع دا اس شال اصاسمة  وام   مسات ىاستالل ااسماعاتالاس ح أعأس

 
 

                                                           

ا9;لصاما9:>4یؽم ؽاا63سم ال تانياا94لاسما ا تاسم تعأسالات لاا9:>4یؽم ؽاا38لاسمعي خانياا9:>4سمؽطنيااسمع  ا ا1/
ا. ;3–3>لوسمالياعا لابنفساسمععنىاسمؽس لانياسملالؽناسمب  واا43-44.ؼاحالؽناسمب  یسام نساا36سمعالتا ا/2
ا>3-3>م.ؼاحالؽناسمؽ یسا88و ؽا.اا ػاسمنصات أ انياسمعالتاا/3
 سمعالع  ابامؽ یسا:3-45سملالؽنا حػاا4/



  استقاللية الجماعات اإلقليميةالفصل الثاني : 

03 

 سلطة القرارثانيا : معيار 
مه ساسمعاأا ا.الىا عالع اسمؽن سلاس ح أعأساب  طساس  اـاسمل س سلافأعداا لعؼاس تالل مأساونلاا

یالع دددد ابامةدددديونالاسمعة أددددسلاو نف دددد اتأاتددددساسمع ططددددالاوسمبدددد س.ااسمالنعؽاددددسلانوا.الددددىافالدددد ا
مدددغابغددد اسمنعددد اتدددؼا سملددد س سلاسمالددديا ال ددد  اا ا.دددسالؽتدددالاونعامدددساتعددد الاووستدددعسافعددداالـو

ام1ا.ةالؽراسم حابساسمععا تس
سمعاأددددا ا   لددددازهانن دددد ات ددددىاسمةدددد اسمنعدددد ولاوسم ددددؽ تاسمنعطأددددسام ععددددـاس لس وااسلاللدددد ا دددد س

سمعالا دد تانددياسملدد س اس لس ولاوإ عامدد ام ةدد اسمع دد سلياسمعع دديعان دد اوإنافددانام دد طساسملدد س ا
وزناون عأسانياستالل ااسمه ئساصاناساسم  طسلاناناسي ػا.ؼاـمدغایكعدؼاندياوتدااـا.اا د تا

عاس انل او غػا  ساس لاللالایع ا  ساسمعاأا اسيح با مىا.فهدؽكا2.  سلأاا  غاسمل س سلاوإتعامهاا
ستالل ااسماعاتالاس ح أعأسلاسماليا العالعا.اام هااب  طساوستدعسانديا. ال دتا.أدالیؼاسمةديونا
سمعة أددسلاـمددغانناوعددؽلاسمب  یددساوسمؽ یددسانددياسمالنعددأػاس لس وام  ومددسلاوسمتأدداكابع ال ددتا.ها.هدداا

 الؽراسمعة يایعالع ات دىالمأدسا صد س اسملد س سللا د هاستمأدسا عدنـاسمة ادساص نأا هاات ىاسمع
اوس تالل مأسامع    ااتؽس ا.ؼاح ا انوا.ؼابع  لا.هعاافال ال عساسم حابساسمععا تسام

مدغانديا نعاانناحالؽناسمب  یسالصات دىا تعدااا.اأدا اسم د طساسمالل ا ادساندياتد تا.ؽسضدأعلاـو
ياسمب د واب دفال ا.عد  ام ب  یدسلاو.عد  ام  ومدسعان ال د ا طا اص نأالا ادأساسمعا دساسمةدعب

سي.ددد ابا  دداـا ددد سب  ا.ة أدددساشاصدددسابامع ددااـاسمعؽضدددؽ أسابعؽعددد اسملدددؽسل ؼا-حدد س سلاح ددد =ا
 تدد ناسملددؽسل ؼاوسمالنعأعددالاسم اصددسابامضدداطأساو دد ف  ا-وسمالنعأعددالا ةدد ا  دد سن اوتدد طال لا

ام3عبياسمب  واو فؽا ا .ضاا ا نف  ا. سو لاسمعا ساسمةا-سمعؽسطن ؼابانال س.هالا
 ثالثا: معيار انعدام رقابة المالءمة

 ـایيفد انصدةاب ات دىاضد و تاسلعد سكانند ا لی ال تا  ساسمعاأا انياط ن اتدؼابداحياسمععدای 
نلؽس اسم حابسلاو يا حابساسمع  .سلاوس  ا اسم  طساسمالل ا اسام اعاتدالاس ح أعأدسانالدىایالةلد ا

استالل مهام

                                                           

ا49لصاا5343تالاابؽتع سنلاسمب  یسانياسمالة اعاسمامسا ولالس اسمه رام طااتساوسمنة اوسمالؽزاعلاسمامسا لاا/1
 49تالاابؽتع سنالالفساسمع ععلاصاا/2
ام43-44.ؼاحالؽناسمب  یساا9>سمعالتاا3/



  استقاللية الجماعات اإلقليميةالفصل الثاني : 

03 

مددػای دد ػا دد ساسمعاأددا ا.ددؼاسمنلدد عا ـانناس  ددا اسم دد طساسمالل ا اددسامهدد هاسماعاتدداللاوتدد كاوعددؽلا
 ایعنيابامض و تاستالل مهالابـاح ایعدؽلابام د  ات دىا د ساس تدالل اا  حابساسمع  .سات  هاا

وت دددىاطبأعدددساتددد  اسمنعددداكاسم . فدددمواب تددد هاعافددد نایكدددؽناتادددمات دددىاسمع دددالؽراسمفنددديلانوا
بعدد اسمعأددالیؼاسمؽسحعددسا ةدد اسشال دداصاسمه ئددالاسمعة أددسلانوا أدداباسملفددا سلاسماللندديلاندديا

سملددددال تات ددددىا.ؽسعهددددساسمعةددددانـلاوإیاددددالاسمة ددددؽاامالعكدددد ؼا دددد هاسمه ئددددالا.ددددؼاسمععددددـابالالعدددداكا
مددغا وسضددط سلعافعدداانناس  ددا اسم دد طساسمالل ا اددساحدد ایدديلوا مددىا.عا تددساسم حابددساب ددفسان دد لاـو

تد طساوستدعساون ادساندياسمععدـعا  اننا.داایعكدؼاحؽمد انديابل  ا.اا.دنـام ه ئدالاسمعة أدسا.دؼا
 دد ساسمعاأددا انلدد ا غددػا دد هاسم دد بأالاسمع ددا سات أدد لالادد ها.اأددا سا ا.دداای ددالن ات ددىاسيتددسا
سملالؽلأساوسمعع أسامعلالضأالاسمنعاكاسم . فمواسمد وایعدنـاسم حابدسات دىانتدا اسمةد  أسانلدضلا

مددغانالددىایضدد عؼاستددالل ااسماعاتددالاس ح أعأددسعاوت ددىاو ایعنةهدداات ددىانتددا اسمع  .ددسلاـو
  سال راننا.اأا اسلع سكا حابساسمع  .سایعالب ا.اأدا انتاتدياوتع ديا بد سزا.د راستدالل مأسا

اسمب  یالاوسمؽ یال
  



  استقاللية الجماعات اإلقليميةالفصل الثاني : 

07 

 المطلب الثاني : األسس القانونية الستقاللية الجماعات اإلقليمية
اسلعكاتدداام  یعؽح سطأددساوا ع ددأ ا-سمب  یددسسمؽ اأددساواا-ملدد استالبدد لاسمعاددامساسمعة أددساسمعنال اددس

لاوا دد سا ا دد  ساملاتدد تانكددػاسمعددؽسطن ؼانلف ددهػاب لف ددهػاا1م . فماددسات ددىاسمع ددالؽراسمعة ددي
مدغاباشالأددا ا.ع  دد هػات ددىا. ددالؽراسمؽ یددسانواسمب  یددسات ددىانتددا انلهددػات ددىال سیددسانن دد ا.ددؼا ـو

ا. غ   ػاباح أعهػاولانالأاعا  
 تددددأػاسمعاددددامساسمعنال اددددسافه ئددددسا. سومددددساـسلاستددددالل الایعكددددؼا  اننا.ع نددددساسمعةدددد  ات ددددىا 

ا.ل ستالهاا.ؼالان ال ؼلا.ؼاش ااسمععاماساسم تالؽ اساوسمععاماساسمالة ااأس
ملدددد او ثدددد اسمامسادددد العدددداكاس لس تاسمعة أددددساتددددؼااالمعررالجررررررة الردستروریررررررةالفرررررع األول :

لاوا دؽا.داایالناتد اندياسيصدـا.دعاا2و یدسا48ب  یدساوا;:48س تالععا اسمف ل يا.كؽلاا.دؼا
ا .ا3لعاكاسماعاتساسمعة أساسم وافاناتاا سانياسما لانالىاحبـاظهؽ اس تالععا اسمف ل ي

 نا ة ی اناػاوا.ضعؽناس تالل ااسمعة يا ؽا.  مسالتالؽ اسا الع  انديالهایدساسي.د ابنأدسا
ولعاانناسم . فماسا ديااسم ومساسمعال ث تابع تاتؽس.ـاتأاتأساواسحال الیساوا.امأساواسعالعا أسم

نتدددا استدددالل ااسمعادددامساسمعة أدددسلان دددػایالددد للاسمعةددد  انددديا بنددديا ددد ساسمدددنهاا.دددؼاشددد اانواا
ن دد اعددا افأدد انناسماعهؽ اددسا اللددؽنا.ددؼا.اعؽتددالا لس اددسایالددؽمىاا96>4لتددالؽ ام ددا لاندديا

یساسملددالؽنا ة یدد ا.دد س ااواسشال اصددا هااوانناسمب  یددسانتددا ام عاعؽتددالاسمال سبأددساواس حال ددال
والاددد انناسمعةددد  احددد استالددد فابدددامؽعؽلاسمعدددالوام ب  یدددسافكأدددانا. ددداللـاتدددؼا.ا4واس عالعا أدددس

ا .سماهازاسمع فمولاو  سایع ابة اـس  ا.عه سا.ؼا.عا  اس تالل مأس
وسمعالبنددديامنعددداكاس  دددال سنأساتدددا انددديالفدددساس اددداهالتدددالؽ اا9:>4و.دددعاصددد و التدددالؽ اتدددنسا

لات یدسام  ومدساوس طدا اسمد وایدالػافأد اسمالعب د ان ؼاستالب اسمعا دساسمةدعبياسمعيت دساسم 1963
تددددؼاس  سلتاسمةددددعبأساو الةلدددد افأدددد اسم یعؽح سطأددددسلافعددددااستالبدددد هاسملاتدددد تاسيتاتددددأسام . فماددددسا

                                                           

 . سمعالع  ابامب  یسا43-44.ؼاحالؽناا436نلع اسمعالتاا1/
لاا>533للیؽسناسمعطبؽتالاسماا.اأسلاسمامسا لاا8ننع ا.ة ؽلا  ععسادمحمات باصاصأ لا.ةاض سلانياسمعيت الاس لس اسلاطا/2

ا463صا
ااا68لصا5344لعؽسنا:7. تاسمب  یسلا.ا سا.ا ساسي.سلات لا/3
ا. 96>4م نساا97لع ا تا تعأسا حػاا96>4/>43/3لسم ال انياا96>4.ؼالتالؽ اا>سمعالتاا4/
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لاوإنامدػایيفد اصد سنسات دىا.بد نا1سماعا   اسمةعبأسانديا  د   اسمةديوناسمععؽ.أدساومع ا عسا
 ومددسلافعدداانلدد امددػایدد ف اسماعاتددالاس تددالل مأسلاومددػایددنصات ددىاسمب  یددسافكأددانا. دداللـاتددؼاسم

س ح أعأدددسام  ومدددساوا.ددد راستدددالل م الهاان ددد اسنالفدددىانلدددضاباتالادددا اسمعادددامساسمةدددعبأساسمعنال ادددسا
ا. سملؽراس عالعا أسام  ؽ ت

نل الدصات دىانناسماعاتدالاس ح أعأدسام  ومدسا دياسمؽ یدسا2ا>;>4ن.ااسمالع یـاسم تالؽ وامعاكا
ت دددىانناسمعا دددساا49سملات یدددسمانددديانددد ؼال ددد اسمعدددالتاواسمب  یدددسا.عالبددد ساسمب  یدددساسماعاتدددسا

ا. سمعنال  ا ؽاحات تاسم . فماساو.كانا.ةا فساسمعؽسطن ؼانيا     اسمةيوناسمععؽ.أس
نلدد انبلددىات ددىاا>;>4واسمدد واتدد فا عدد ی اعماأدداا.لا لددساب تددالؽ اا9>>4نددياندد ؼالتددالؽ ا

ا ددساسمعنال دد اس طددا الفددساسمنعدد تاسم ددابلسافأعدداای ددصاسماعاتددالاسمعة أددسلان دد استالبدد اسمع
سم وایعب افأ اسمةع اتدؼا  سل د لاوایع دـاحاتد تاسم . فمادساوا.كدانا.ةدا فساسمعدؽسطن ؼانديا

ام3     ا يولهػاسمعة أسا
نلدد انبلددىا.عاماددساسم . فماددسافعدداافالدد ات أدد اا5349اسمالعدد یـاسم تددالؽ وانعدداال ندد اسنانددياا

ول دددؽ تااعا ـا اع یددد ایدد ف ات ددىا لددد اساسمععددـاسمعة دديل9>>4ولتددالؽ اا>;>4ندديالتددالؽ ا
ولتدددال تاستدددالل مأساسماعاتدددالاس ح أعأدددسا.دددؼاشددد ااس تالددد سفاسم ددد اـاا.لؽ.دددالاسم . فمادددسال

م  د طساسمع فمادساباملد  ابامة  أساسمععنؽاسعان دػایالطد  امعؽضدؽ اسم د طساسمعة أدساسمعةاـیدسا
سم زكلاومػایع اهأك سا.ؽسلاسمالنعأػاسم . فمولاب نای  صامهااباباافا. ایةالؽوات دىاتد تا
تناصد ا الع د اب تاتدأالاتد  اسمنعداكاسمعة ديلاومدػایبد ؼاس  سلتاسمةتأتأدسام د نعابهد ساسمعاددااا

مدغامالةل د ا.الط ادالا د يوناس ح دأػعانهديام  حياوسمفعامأسلاوإتطاا اضدعالالاننبد اونوتدعلاـو
ا اا تاتؼابضعا.ؽسلا.  عسانياسمااباسيوااسمععنؽنابامعاالئاسمعا.ساسماليا ةكػاسمعاالععا

                                                           

لع ا تاا9:>4سمعالضعؼالتالؽ ا9:>4لؽنعب اا55سمعؽسن اااا9>46ـواسملع تاا63سمعي خانياا:>-9:.ؼاسي. ا:3سمعالتاا1/
ا7>45لصاا9:>4لتنساا7>سم تعأساسمع ل

لسمعالضعؼالصا ع یـاسم تالؽ لاع ا تاا>;>4فأف واا;5سمعؽسن اااا>473 ع اا55سمعي خانياا;4->;. تؽكا ااتيا حػاا/2
 :56لصاا>;>4تنساا>3 تعأسات لا

 9>>4لتالؽ اا49ل48ل47سمعؽسلاا/3
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سمامساددد والانوانلهددداا.ادددالئاتا.دددسا مدددىاعالددد اسمعادددالئاسيشددد راسمعالع لدددسابامةدددع لاوسم ومدددسلا
اما1وسمةلؽ اوسمة اال
سمععاماددددساسم تددددالؽ اسامع دددد مسا=بامعلا لددددسا.ددددعاااالمرعرالجررررررة التعریرعیررررررةالفرررررع الثرررراني :

ستددالل مأساسماعاتددالاسمعة أددسلاندداناسمععاماددساسمالةدد ااأساحدد اندد للاواب ددفسا.ف دد سا.عددا  ا
ا .ستالل مأساسماعاتالاس ح أعأسانيانلساهاامعها.هااسمعنؽطابهااواف سانياس  اـاح س س ها

ا.لؽسل ؼواح انت ن اتؼا  ساس تالل اال ؽصاس لس تاسمعة أساتؽس اسمعؽسث  انواسم
 أوال: في المررواثیرق

ملددد ا ضدددعؼافدددـا.دددؼا.  دددا اسمؽ یدددساوا.  دددا اسمب  یدددساسمعبددد ناسمعددداكاسمعالع ددد ابة ادددساسماعاتدددالا
 سمعة أساواف ساب  طالهاانياس  اـاسمل س سلاسمض و اسامال    اسمةيوناسمعة أسام

 سلانلددد الدددصا.  دددا اسمب  یدددسات دددىانناسمه ئدددالاسمب  یدددسا ال ددد انددديالطدددا اسشال اصدددا هااسمعلددد ا
سمعف دد تالوناننا عدد ضاسي.دد ا. ددالاات ددىاتدد طساسم ومددسلاوالوناننا الدد شـاتدد طالاسم ومددسا
مالةدددـا.ة هدددااندددياس  ددداـاسمعلددد  سلانوانددديا عددد ی هالاوایاددد ان ا عدددا  اسم حابدددساسمع دددعؽهابهددداا

ااام2حالؽلاابكأفأساغ  ا.الطابلسا.عا.فهؽكاسم . فماس
سمامساد واندديا  ددغاسمفالدد تاحد افددانا.لالنعدداان ددػا.دؼاشدد ااسمعددالتاسم دامفساسمدد ف ایالبدد ؼانناسمعةدد  ا

س حالنا اب ل ا.ؼاسمض و واننا عنـاسمب  یساستالل م الهااماع هدااند تاندياسشالأدا اسملد س سلاسمالديا
  س داا.ناتدداسا ح أعهددالالوناضددغضا.ددؼاسم دد طساسمع فماددساتددؼاط ادد اسم حابددساتددؽس افالدد ا دد ها

 ةد ث اـسلاسمعدالتاتدؼاسم حابدساسمع دعؽهابهداااسم حابساحب أسلانوابع اس  اـ اامل س س هامانياند ؼ
ا .حالؽلااواسماليا ب اننا الؽسن ا.عا.فهؽكاوان فاناسم . فماسان ا الع س ا

نددياندد ؼالددصا.  ددا اسمؽ یددساندديا.ل .الدد ات ددىاننا ا یدد اسمعيت ددساسمب  یددساسمالدديا ددياسماعاتددسا
م وا  بؽا مأد اسم ومدسلاسم . فماساسيومىانياسي.سامأسا ؽاسمع سلاسمؽن  اواسمه فاسمنهااياس

وإلعددداا ابدددد ا.ددددؼاسمععددددـات ددددىا ةدددد   اوا نعدددأػا.ةددددؽ اس   ددددااابدددد ؼاسي.ددددساواسمب  یددددساوا ددددؽا
 م3""سمؽ یس

                                                           

ب ؼا.ب ناس تالل ااولعاكاسمؽصایساس لس اسانياسملالؽناسمامسا ولا. ف تامن ـا هالتازاؼاسم یؼامععا والاسماعاتالاس ح أعأساا/1
 69لص5349ل4سم فالؽ سهلاف أساسمةلؽ لاعا.عساسمامسا اسمعاع ال  انيا طا ا.  تسا

 7. ععاتاب لاصالا"اسمعاعؽتدددددددالاسمعة  دددددددسابددددددد ؼاس تدددددددالل ااواسم حابدددددددسا". عؽلا  هؽبلاا/2
 843لصاا>9>4لتنساا77لسما ا تاسم تعأساسمع لاا>9>56/38/4.  ا اسمؽ یسلاسمعي خانياا3/
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وح استالب اسمع  ا اسمؽ یدساععاتدسا ا. فمادسلا العالدعاباعأدعاسم د نأالاسمالديا الط بهداا.هعالهداا
یادد را  دد    اا.ددؼااسم اصددسلانهددياععاتددسا.ددؼاسمعددؽسطن ؼاسمعدد  اط ؼاباعاتددساسمع ددامـاسمالددي

یناددد اتنددد ا  ددد   ا ددديونا–ن ددد اسمع  دددا ا–حبدددـاسمعنال بددد ؼاندددامالطب  اسمفع ددديام  یعؽح سطأدددسا
ا.سمؽ یسا.ؼاحبـاسمعع   ؼاسمةتأل  ؼام كاناسمؽ یساوسمع الا اؼاتؼاط ا اس حال س اسمعاك

 تالعدالا نا.ب ناسشالأا اسمعع   ؼاووعؽلا  هاسمه ئساسمعنال اسامد ساات دىاسم یعؽح سطأدساوات دىاس
ت  هدددداانددددياسشالأددددا اسمعع  دددد ؼلانؽعددددؽلاععاتددددسا.ة أددددسا.نال اددددسایعنددددياستالعددددالاسمؽ یددددسافاعاتددددسا
 . فماددسا.  هدداا. ددـاسمب  یددسلاوا.ددااینادد اتددؼاـمددغانناسمعا ددساسمةددعبياسمعة دديایال دد ا.دداایدد سها
صدددامةاا.دددؼاحددد س سلاوا ددد سب  او ایالددد شـا.ع دددـاسمةكؽ.دددسا  ام  ددده ات دددىا.طابلدددساسملددد س سلا

ام1معععؽاابهاام لؽسل ؼاس
 ثررانیررا: في الرقروانرین

بلدالؽنااباملا الع تاف ولؽمؽعأسامإلتالل مأسانياسملؽسل ؼاسمعنععسامإللس تاسمعة أدسانالنداال داله ها
سم دد سناعددا سانددياظددـاسمنعدداكاس  ددال سنيلان دد اا;6-ا>9واحددالؽناسمؽ یددساا2ا57-:9سمب  یددسا

نادددد اسممسواددددسابامن دددداسام  ومددددسلانهددددياسم  أددددساا57-:9ستالبدددد لاسمب  یددددساندددديالیااعددددساسملددددالؽنا
سيتاتأسانيا نعأػاسما لافؽلهااسيح بام عؽسطؼلا ـا.نـامهااس شال اصاسمعط  انياععأدعا

. دد  تانددياـمددغابعلالضددىاسم یعؽح سطأددساواس لال ددابماوااسمعأددالیؼامالةلدد انن دد انات أددسا.عكنددس
یلددؽكاا-سمعا ددساسمةددعبياسمب دد و–ل عددسا دد ساسي.دد ا.ددؼاشدد اا ندد س ا.ا ددسا. سومددسا.نال دد ا

ا.بامع سومساوا ةعـاسمع يومأالاوا.عا تساس شال اصالاسمعؽف سام ابعؽع اسملالؽنا
 ااسمعددداميانلدددضلاواتدددؼاس تددداللا;6->9نددديانددد ؼا ةددد ث اسمعدددالتاسيومدددىا.دددؼاحدددالؽناسمؽ یدددسا

ملنهاانياـسلاسمعالتا ة ث اتؼاسمة  أساسمععنؽاسام ؽ یساو.ااینا اتدؼاـمدغا.دؼاسنال دابهاا
 تددالل مأساتددؼاسم ومددسلاومعددـا.ددنـاسمعا ددساسمةددعبياسمددؽ اياسم دد طساسملا. ددسا   دداـاسملدد س سلا

ال اددددساسمضدددد و اسامال دددد ا اسمةدددديوناسمعة أددددساننبدددد الم ددددـات ددددىاس تالدددد سفامهدددد هاسمالةددددك  ساسمعن
ام3اباتالل م الهاانياصنعاسمل س انياسمع ااـاسماليا  صاسمؽ یس

                                                           

ا849.  ا اسمؽ یسلا. ععاتاب لاصاا/1
ا39ل.الضعؼاسملالؽناسمب  ولاسما ا تاسم تعأسات لا:9>34/4/;4سمعؽسن اااا5;46 ؽسا:سمعي خانياا57-:9ي. اس2/ 

ا:9>4لتنس
الام نسا77لیالضعؼاحالؽناسمؽ یسلاع ا تا تعأسا حػاا>9>38/4/ا56سمعي خانياا;6-ا>9وا.اای  هاا.ؼاسي. ا حػاا96سمعالتاا3/

 858لصا>9>4
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ا>3ا-ا3>ننادد  عااحدد ا ةدد ثااتددؼاواحددالؽناسمؽ یددساا1;3-ا3>وابددامعؽلتا مددىاحددالؽناسمب  یددسا
س تدددالل مأسامعددداافالدددااب ددد لا ع اددد افدددـا.دددؼاسمؽ یدددساواسمب  یدددساباتالاا  عدددااععاتدددالا ح أعأدددسا2

ا.الل ااسمعامي العالعابامة  أساسمععنؽاساواس ت
و.اای ن ا.دؼالدصا د یؼاسملدالؽل ؼانلهعدااحد اوتدعاا.دؼاصد نأالاوسشال اصدالاسمعادامسا

ندامع ن ا .سمعنال اسلاومع ناال عساس تالل مأساسماليا العالعابهاا  هاسيش  تا.دؼاشد ااسم د طسا
اما3حددد اعدددا اسمععنؽندددسامهدددااندددياس  ددداـاسملددد س سلاسمالددديا هدددػاسمةددد ناسمعة ددديا;3-3>نناحدددالؽنا

ن دد او لانددياسمعددالتاا57-ا:9 أصاحددالؽلياع یدد او.غددای ام الةدد أصاسمددؽس لانددياحددالؽنابالةدد
سيومدددددىا.ندددددد انناسمب  یدددددسا ددددددياسماعاتدددددساس ح أعأددددددساسيتاتدددددأساو العالددددددعابامة  دددددأساسمععنؽاددددددسا

نعدداانلدد اعددا ا.ا دد سام نعدداكاسمدد یعؽح سطياسمالعدد لواسمدد والددصات أدد ا . وس تددالل ااسمعددامي
سملدددؽساػاس لال ابأدددساولامالدددامياستدددالاعالاسمالع ددد ؼاسمددد واالن ددد اعدددا ابدددامنصات دددىا>;>4لتدددالؽ ا

ا. یعالب اسلعكا ام الااأساتكساس لال اباسم ساات ىاس تالل مأس
سما یددد یؼانلددد انددد سالفدددساسمةدددد واا:3-45وسمؽ یدددساا43-44ن.ددداافأعددداای دددصاحدددالؽناسمب  یدددسا

عةدد  ابامن داسامإلتدد ناتددؼاس تدالل مأسلان دد ا عهدد ا.دؼاشدد ااسم دد نأالانلدضلا ـالادد اسم
حدد ا.ددنـام ب  یددسابعؽعدد اسمعددالتاسيومددىاسمة  ددأساسمععنؽاددساو.ددااینادد اتددؼاـمددغا.ددؼاستددالل اا
 لس واوفدددد ساـ.ددددسا.امأددددسا. ددددالل سا.عالبدددد سا یا ددددااسماعاتددددساس ح أعأددددساسملات یددددسام  ومددددسلاوسملاتدددد تا
س ح أعأدددساسم . فماددددسمان.دددداافأعددداای ددددصاس تددددالل مأساس لس ادددسانلدددد ال ع ددددهاا.دددؼاشدددد اال ستددددسا

.دؼاا(37أالاسمععنؽنسام ب  یسلافعاایعكدؼاستالةدفانهاا.دؼاشد االدصاسمعدالتاسم سبعدسا سم  ن
ـسلاسملالؽنان نعاال د ات دىانناسمب  یدسا عدا  اصد نأا هاانديافدـا.ادا لاس شال داصا
سمع ؽمدددسامهددداابعؽعددد اسملدددالؽناموسي.ددد اتدددأانابامن ددداسام ؽ یدددسان ددد ا.دددنـاسمعةددد  اسمة  دددأسا

عؽعدد اسمعددالتاسيومددىا.ندد لان.دداافأعدداای ددصاس تددالل ااس لس واسمععنؽاددساوس تددالل ااسمعددامياب

                                                           

ا48لسمعالضعؼاحالؽناسمب  یسلاع ا تا تعأسات لاا3>>37/4/:3سمعؽسن اااا4743 .ضانا45سمعي خانياا;3-3>حالؽنا حػاا1/
ا;;7لصا3>>4لتنس
ا48لسمعالضعؼاحالؽناسمؽ یسلاع ا تا تعأسات لاا3>>37/4/:3سمعؽسن اااا4743 .ضانا45سمعي خانياا>3-3>حالؽنا حػاا2/

 837لصا3>>4لتنس
سمعالع  ابامب  یسات ىا="یعامااسمعا ساسمةعبياسمب  وا.ؼاش اا. سو   اسمةيوناسمناععساا;3-3>حالؽناا8;ن  ال  اسمعالتاا3/

سمعالع  ابامؽ یسات ىا="یعامااسمعا ساسمةعبياسمؽ اياععأعاا>3-ا3>.ؼاسملالؽناا88تؼاسم  نأالاسمع ن تام ب  یسا"الوسمعالتا
ا." تؼاط ا اسمع سومسسمةيوناسمالابعسا شال اصا  ا
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فددأفهػا.ددؼاشدد ااسم دد نأالاسمععنؽنددسام ؽ یددساباتالاا  دداا دديافدد مغاععاتددسا ح أعأددسام  ومددسلا
وسمد سا تاس لس اددساغ دد اسمعع فددمتامهددالان دد ال دد اسمعددالتاسيومددىالساعددااندديانل  هددااسم ا. ددساننا

ا. سمع ؽمسامهااحالؽلااسمؽ یسا ال شـانيافـا.اا لاس شال اص
ا1= وت أ ایعكؼان  ان ػا.عا  اس تالل ااسملالؽلأسافأعاای ي

 ع ددغاسمه ئددالاسمعة أددساندد اسمعاددال تلانهدديا ععددـابدد س تاوم دد طساسمؽصددایساسمال دد ی ا  -
ت دىانتعامهدااتدؽس اصد سنسانواضدعنااموتدنالؽمىال ستدسا د هاسمنلطدسا نلدااندياسمف ددـا

ا . سم الي
 ؽعأدددد اسيوس.دددد اوسمالع أعددددالاسم ددددابلساتددددؼاسمععددددـلا ـاننامددددأسام دددد طساسمؽصددددایساندددد ا -

سيصددـاسمعدداكا ددؽاستددالل مأساسماعاتددالاسمعة أددسانددياس  دداـاسملدد س سلاسمالدديا  س دداا.ناتدداسا
مهالاوای ران ؼاتؽسضس=ا"نل ا ایعكؼامإللس تاسمعة أدسا مدىاند ا صد س اسيوس.د افعداا

سيوس.دددد ا  ددددط كاا ددددؽاسمةددددااانددددياسم حابددددساسم ااتددددأساـمددددغاننا.عا تددددساتدددد طسا صدددد س 
باتدددالل ااس لس تاسمعة أدددساوا عدددساعدددؽ  اسم . فمادددسالف ددد "منعاافعددداا ایةددد ام ددد طسا

ام2سمؽصایساننا ع ااح س سلاسمه ئالاسمعة أس
وإـساح نددااباتددالل مأساسماعاتددالاسمعة أددسانهدد ساینادد اتندد ا .كالأددساستالدد سضا دد هاسيش دد تات ددىا

م عا دددساسمةدددعبياسمب ددد وا.ددد  اتدددؼا  ددد نالاسم ددد طساسمؽصدددأسانددديا.ؽسعهالهددداامن ددد انتطددديا
ط ا اسملالؽنان اسم اؽ ا مدىاسملضدا اضد افدـاحد س ای بد ابطد نانوا ند اسمع دالحسات دىا

حددالؽناسمب  یدددسا="ایعكددؼا ادددأساسمعا ددساسمةدددعبياا94سمع سومددسان ددد ال دد ات دددىاـمددغاسمعدددالتا
نوالتددؽراسمب د واونلدداام ةدد وطاوسي ددكاااسمعن دؽصات  هددااحالؽلددالاننای نددعا .داا ع عدداا لس ادداا

حضااأسان.اكاسماهالاسمع ال ساض اح س اسمؽسمياسم وای ب ابط نانوا ند اسمع دالحسات دىا
ا.". سومس

                                                           

ا45 .. عؽلا  هؽبلا. ععاتاب لاصاا1/
دمحما.ةعؽلاسمطعا.نسلالعػاس لس تاسمعة أسلاسمعفهؽكاواسمف  فساواسي  سفلاسمع اللىاسمع لياسيوا=العػاس لس تاسمعة أسانياسمؽطؼاا/2

ام44لصاا5336سمع ليلاسي لنلا
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 االقميسية الجساعات استقلل أشكال  :الثاني السبحث
عر ـــــ ـة عرفـنحوـــــحطعرفن م ـــــ ع ع ـــــ  ح  عرف ظــــ كح عأشــــإفــــتعفقعـبعـــــتعرف عــــفهعومــــتعالليــــــؾ

ر ـ ـة عوـــؾؼعم نلــضع : ر ـ ـةفيحعال ـح ف ؽعإانحفيـحعب ـكضع ريـثعثـععاـة عو ح ـفع ىـع
عـسعطـفهعالـمهعفيـذهعرفي ئـحطعرإلقمین ـ عبحف خصـی عرفنع ؾیـ ع عتنل ميـحعالـؽعرفعثـععرالو ـ

ؽعرخ صـح عثـععىــذهعرفـنحوــحطعالــوعال مـععال  خبع عر ـ ـة ع عیلـععظغيـفعمینـحعت غــتع ــ
 .ر  ـة عالحفععرفعحت دعالحعظسنثعبوعرفـحنؾنعاؼع عأخ 

 اإلقميسية  لمجساعاتو الهظيفي  العزهي  االستقلل :األول السطمب
  اـؾدعتؤكـت رف ـع رال ـ ـة  الغـحىف الـؽ الغيف رفن می  فمـنحوحط رفعـؾؼع رال  ـة  ظع بف
ع عفمؾالظـ  حكیــع  اـؾد ى ـح  كـحن إذر إال م  ــ  ال رفعــؾؼع ثحال ـ ـة    رفـنحوـحط ىـذه

 ىـذه الـ ث ثـع ال نلـض قـحنؾنع نغـحـ ى ـح  كـحن إذر إال رال ـ ـة  م  ــ  ال كنـح رفبمتظـ 
عرال ــ ـة عرالـحعال  خـب ال مـع الـمـس خـة  الـؽ تنل ميـح   رفنع ؾیـ  رف خصـی عرفـنحوـحط

رفـنحوــحطعذهعأنعتكـؾنعى ـح عرخ صح ـحطع ع ـةحیحطع عاليــحـعتنحر ــيحعىــیــبعمعرفؾعیلع
رفنصــحفثعرفن م ــ ع عىــذرعثــ عرفعحالــ ع عرفعحعد رعرئیسـعع ع ـمظحطعثعم ـ عثــععإدرر عرفنفیكـؾنعفيـ

 ـیفیحعالـحعنسـنیوعر ـ ـةالع ع
 الفرع االول : اإلستقلل العزهي لمجساعات اإلقميسية 

م نلــضعرإل ــ ـة عرفعـــؾؼعبــحإلو فرهعفمـنحوــحطعرإلقمینیــ عبحف خصــی عرفنع ؾیــ ع تنل ميــحعالــؽع
عطفهعالـحفسعال  خب عع

 السحمية اإلداریة لمهحدة السعشهیة بالذخرية اإلعتراف   :أوال
ثـعع رف فیـ  الـؽ قـتر فيـح ظ ــ  رفن میـ  فمي ئـحط ال  يـح   رفنع ؾیـ  بحف خصـی  رالو ـفره إن

الـحع ىـذر   رفنفكزیـ  رفسـمظ  الؾرايـ  ثـع بـو ت ن ـ  أن ظــب رفـذؼ رال ـ ـة  مـتوؼ   رف صـفه
ع.1رفـحنؾنی ع   رفلـيی  رف ححی  الؽ رفن می  فمؾحترط رفنع ؾی  رف خصی  تأك ت إفت مؤدؼ

 بحف خصی عرفنع ؾی  ت ن  .... " رفبمتظ    رفؾالظ  قحنؾنع ثع رئفؼعزعرفـ رفن فع  يح رو فه قت  
 هفررو ـ  ـت نع السـ ـم  إدرریـ  أشخح ـح رف غـحـ ىـذر  حـترط تع بـف ثـة  ".....رفنحفیـ  رفذالـ   

ع.1عرفـحنؾنی  بحف خصی  فيح رفن فع
                                                           

 .17ـح  ع  عثفیــت عالزیــحنعع عرفنـــحفسعرف ــعبی عرفن م ــ عثــعععــضعنغــحـعرف عتدمــ عرفسیح ــی عثــععرف  ــفی عرفـزرئــفؼع عالفاــ ع ـع1/
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 السعشهیة الذخرية تعریف -أ
 ال ـ ف عأ  غـف  فيـح رألشـخح  الـؽ الـنؾوـ  كـض " أنيـح ومـت رفنع ؾیـ  رف خصـی  وفثـ 

رفنكـؾن ؽع رألشـخح  فنـنؾوـ  تكـؾنع     العـ ؽ غـف  ف  ـ ـ  تف ـت رألالـؾر  الـؽ الـنؾوـ 
 فنـنؾوـ ع تكـؾنع     زرالـحطعبحالف  رف  نـض   رف ــؾقع الك سـح  قحنؾنیـ  أىمیـ  رفنـنؾوـ  فيذه

 .2عفيح رفنكؾن ؽفردعرألث الصحفث وؽ الس ـم  انحعی  الصم   رألالؾر    رألشخح 
 ائري ز الج التذریع في معشهیة كأشخاص البمدیة و الهالیة  -ب 

 ومیـوعرفعتمـت نصـ  الـح ىـذر   رفنع ؾیـ  بحف خصـی  ت ن عـحن إدرری ـحن  حتتحن رفبمتظ    رفؾالظ 
 الـحرسع 26 ثـع فيـح ال لـحق أ    ـتر ثــت رفؾالظـ  وـؽ رفـ كمؼ ثع ـت   رفــؾرن ؽ   رأل رالـف الـؽ

 ح ث 1969 الحؼ 38   حریخ رفصحدر  69 -38  رقؼ بحألالف رفؾالظ  قحنؾنع تبعو اؼ  1969
   ثـط الالفكزی   حت  ظع بفىح  فؼ رفبمتظحط   ؽ   رفت ف    ؽ تصض رف ع رفؾحت رفؾالظ عع رو بف

 فمنـؾرط  ؽ خـتالحتيح تـؤدؼ ح ـث   رفنفكزیـ  رإلدرررط ن ـح  تعكـس إدرریـ  درئـف  ىععأظـح  ض
 رفـنحو  ىع رفؾالظ  " رفـتمت رفؾالظ  قحنؾنع الؽ رأل فت رفنحد  نص نـت كنح 3.أكنضع او ومت

ع".رفنس ـم  رفنحفی  رفذال    رفنع ؾی  بحف خصی   ت ن   رإلقمینی عفمت ف 
رفنع ؾیـ ع حف خصـی ب ت ن ـ  الالفكزیـ  إدرریـ  ايـ  تع بـف كـذفػ ثيـع رفبمتظـ  وـؽ نـ كمؼ فنـح  

ع34رقـؼ بـحألالف رفبمتظـ  قـحنؾنع  ـتر اـؼ 1966 دظسـنبف 30 ثـع فيـح ال لـحق أ    ـتر ح ـث
 رفـتمـت رفبمتظـ  قـحنؾنع الـؽ رأل فـت رفنـحد  نــت كنـح   1967 اـحنلع 18   ـحریخ رفصحدرع-67
   رفنع ؾی  بحف خصی  ت ن     فمت ف  رفـحوتظ  رإلقمینی  رفـنحو  ىع رفبمتظ  " أنعومت ت ص
ع.4"رفـحنؾنع بنؾاب ت ت    رفنس ـم عرفنحفی  رفذال 

رإلشـــحر عإفـــتعأنعىـــذهعرف صـــؾ عرو فثـــ عبحف خصـــی عرفنع ؾیـــ عفمي ئـــ عرفن م ـــ عثــــعع عتــــترع
ع.ذرتيحع عفیسعفمنـمسعرفذؼعظنلميحع عىذرعاليؼعاتر

 
                                                                                                                                                                                     

عرفن عم عبحفبمتظ ع10-11الؽعرفـحنؾنعرقؼعع01رفنحد ع-ع1/
 رفن عم عبحفؾالظ ع07-12الؽعرفـحنؾنعرقؼعع01رفنحد ع-عع
 9ثفیت عقص فعالزیحنعع عالبحدغعرفـحنؾنعرإلدررؼعرفـزرئفؼع عالفا ع ح  ع ع ع.عع2/
 عع1988 عدمــؾرنعرفنظبؾوــحطعرفـحالع ــ ع عرفـزرئــفعع2اعلــفعأنــسعقح ــؼع عأ ــسعرف  غــیؼعرإلدررؼع عرإلدرر عرفن م ــ ع ــحفـزرئفع ع عع3/

ع50 ع
عرفن عم عبحفبمتظ ع10-11رفـحنؾنعرقؼعع4/
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 السحمية لمجساعات السعشهیة بالذخرية االعتراف نتائج -ج
رإلقمینیـ ع رفي ئـحط تنـ ث  ؾر ـظ يح رإلدرریـ  رفةالفكزیـ  أركـحن الـؽ ركـؽ رفنع ؾیـ  رف خصـی 

ع1: يح خح   ن حئج رفعحال  رفنع ؾی  بحف خصی  هفررالو  وؽ  ی فتب  رفـحنؾنع  اؾدىح
قـتع   رفخـح  رفــحنؾنع أشـخح    رفعـحـ رفــحنؾنع أشـخح  ث يـح ی ـ ف  ع:عةعاما نتاائج -أ

ع:ىع   ئفؼعزررفـ رفنتنع رفـحنؾنع تـن يح
  الحفی  ذال  
  رفـحنؾنع ظـفرىح رف ع أ  إن حئيح وـت ظع  يح رف ع رف ت د ثع أىمی 
 إدررتيح الفكز میو مؾات رفذؼ رفنكحن  ىؾ الؾطؽ  
 ثع الفكزىح ظع بف رفـزرئف ثع ن ح  فيح ع رفخحرج ثع رففئیسع الفكزىح ظكؾنع رف ع رف فكحط 

 رفـزرئف ثع رفترخمع رفـحنؾنع نغف
 دتيحرإرع وؽ ظعبف نحئب 
 ع.2عح عرف ـحيع

 3:نتائج خاصة -ب 
  حـح  أؼ ثـع تع ـع ال   الظمــ  تكـؾنع ال رال ـ ـةفی  ىـذه ع رفت فـ  وـؽ رفذرتیـ  رال ـ ـةفی 

 رفسیح ع أ  رفت  ؾرؼع رال  ـة 
  رفنفكزیـ  رفسـمظ   ـ ؽ رفعحالـ  رفسـمظ  الغـحىف تؾزیـ    رإلدرریـ  رفسـمظ  ثكـف  تل  ـ 

حـت دع ثـع تيـحزر رال یـح   رفعحالـ  رفسـمظ  الغـحىف تنـحرس تصـبث رف ـع رفن میـ   رفـنحوـحط
 فيح رفنن ؾح  رالخ صح حط

 وؽ الس ـم  رف ـحيع ثع رف   وحال  الع ؾی  أشخح  بحو بحرىح رفن می  فمـنحوحط ظكؾنع 
ت عمـ ع دوـح ػع  فثـ  ( رفنفكزیـ  رفسـمظ ) رفت فـ  الـحيـح  ثـع ح ـت رف ـ  فيـح   رفت فـ 

 و يح  حدر  ررط قفر ومت بحفنصحدق 

                                                           

ع.18ئــفؼع عالفاــ ع ــح  ع ع.عرزعثفیــت عالزیــحنعع عرفنـــحفسعرف ــعبی عرفن م ــ عثــعععــضعنغــحـعرف عتدمــ عرفسیح ــی عثــععرف  ــفی عرفـع/1
 2007الؽعرفـحنؾنعرفنتنععرفـزرئفؼعفس  عع50رفنحد عع2/
ع. 19ثفیـت عالزیـحنعع عرفنــحفسعرف ـعبی عرفن م ـ عثـعععـضعنغـحـعرف عتدمـ عرفسیح ـی عثـععرف  ـفی عرفـزرئـفؼع عالفاـ ع ـح  ع ع.عع3/

 .108ثفیت عقص فعالزیحنعع عالبحدغعرفـحنؾنعرإلدررؼعرفـزرئفؼع عالفا ع ح  ع ع ع.ععع



   اإلقميسية الجساعاتلية استقل  الفرل الثاني:

04 

  تؾثف رفعحـع  رفـحنؾنع أ مؾ  ع رفعحال  رإلدرر  بأ مؾ  تس ف ع تترر رفن می  رفـنحوحط أالؾر 
 رفعحـ رفنح  حنحظ    حئض فيح

  الـؽع وم يـح رفنصـحدق  تنـ  فـؾ   ح ـت  يـح تـــؾ رف ـع رألونـح  وـؽ رفن میـ  رفي ئـ  تسـح
رتــحهع ال يـح تــ  رف ـع رفــحر  رألونـح  وـؽ السـؤ ف  تكـؾنع بحف ـحفع    رفنفكزیـ  رفسـمظ 

 .رألثعح  ىذه الؽ رفن ـفریؽ رألشخح 
   الـح بكـضرفــفرررطع ىـذه ت ن   أن ع رففئح ی  فمسمظ  رفخـؾع د نع ط فررررفـ رتخحذ ثع رف 

 رفت ف  وؽ رفصحدر  رفـفرررط بو ت ن  
  ع.ونؾال ؾنع الؾعلؾنع ىؼ رفعحال  رفنع ؾی  رألشخح  الؾعلع ع أونح

 مشتخب محمي مجمس طرف من السحمية الجساعات تسثیل  :ثانيا
 االتجاه السؤید لسبدأ االنتخاب -

ـــــفػعأ ــــ ح عىـــــذرعرالتــــــحهع ـــــ حذع ـــــمینحنعال نـــــتعرفظنـــــح ؼعإنعرالن خــــم ـــــ يؼعرأل ـ ـح ع الـــــؽع  
يـــف رؼعفكیـــحـعنغـــحـعالالفكـــزؼعبـؾفـــوع"عأنعاـــؾىفعرإلدرر عرفن میـــ عأنعظعيـــتعإفـــتعأ  ـــح عرفؾحــــت ع
ع ـــذفػعالـــؽعم  خبؾنـــوعنیحبـــ ع رفن م ــــ عرإلدرریـــ عأنعظ ـــبعؾرعححایـــحتيؼعرفن میـــ عبأنلســـيؼع رنعظـــــؾ

ع.1"عيؼوم 
 فكیحـعرفةالفكزی عرإلدرریـ ع عمـف نعأنعرإلدرر عتكــؾنععررعمفػعآخف نعأنعرالن خح عظعتعالعیحعكنح

ع.2الالفكزی عإذرعكحن عال  خب ع عالفكزی عإذرعكحن عالع   عالؽعطفهعرفسمظ عرفنفكزی ع
ـــ ـةفی ع ـــؽعأ ــــسعر ـ ـــحسعالـ ـــح عكأ ـ ـــتعفنبــــتأعرالن خـ ـــحهعرفنؤیـ ـــذرعرالتــ ـــ ح عىـ  عألنصــــحرع عأ ـ

  ن ؽعى حع  ذكفعثـطعرفـحنؾنی ع عرإلدرری 3رفـنحوحطعرفن می عحـجعقحنؾنی عإدرری ع ع یح ی ع
 : حجج قانهنية -أ

ـ عإلدرریـــــ عث  ــــــ عرالـــــؽعرف حح ـــــ عرفـحنؾن ـــــ عظكـــــؾنعرالن خـــــح عشـــــفطحعيـــــف ریحعفـ ـــــحـعرفةالفكزیــــ
الــــــحعإذرعكــــــحنعىــــــؤال عر ــــــ ـةفی عأوـــــــح عرفنـــــــحفسعرفن م ــــــ عوــــــؽعرفســــــمظ عرفنفكزیــــــ عوكــــــسع

رألوـــــح عالع  ـــ ؽع عإذعمبــــؾنعثـــععححفـــ عتبعیـــ عفمســـمظ عرفنفكزیـــ عالـــؽعخـــة عرففقحبـــ عرففئح ـــی ع
ع.رفنلف ي عوم يؼ

                                                           

 57 مینحنعدمحمعرفظنح ؼع عرفؾا زعثععرفـحنؾنعرإلدررؼع عدرر  عالـحرن ع عالفا ع ح  ع ع ع.عع1/
 .22 ع.ععثفیـت عالزیـحنعع عرفنــحفسعرف ــعبی عرفن م ـ عثــعععــضعنغــحـعرف عتدمــ عرفسیح ــی عثــععرف  ــفی عرفـزرئــفؼع عالفاــ ع ــح  ع2/
 .15 عع18  ع ع.ععی ع عتظبیـحتيحعومتعنغحـعرفبمتظ ع عرفؾالظ عثععرفـزرئفع عالفا ع ح  السعؾدعش يؾ ع عأ سعرإلدرر عرفن مع/3
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 : حجج إداریة تقشية -ب
عومـتعرفؾعیل عرإلدرریــ عرفنفتبظـــ عرإلدررعاللحدىـحعإنعرفةالفكزی  عبإ ــ حدعیـ عبحو بحرىـحعأ ـمؾ عظـــؾ
رفن م ـــــ عإفــــتعى ئـــــحطعإقمین ـــــ عالســــ ـم عوـــــؽعرفســــمظ عرفنفكزیـــــ عت ظمـــــبعأنعإشـــــبحععرف حا ــــحطع

بظبیعـــــ ععػعم ــــؾفتعتســــ  فعى ئحتيــــحعأ ــــ ح عرفنصــــم  عالــــؽع ــــكحنعرإلقمــــیؼعذرتــــوع عألنيــــؼعردرع
 ــــذفػعرقــــترعالــــؽعغ ــــفىؼعومــــتعتليــــؼععمیكؾنـــؾنعععفم ـــؤ نعرف ؾالیـــ ععححا ــــحتيؼعب كـــؼعالعحظ ـــ يؼ

فن م ـــ عالـــؽعايــ ع عالــؽعايــ عأخــفػعفكــؾنيؼعفيــؼعالصــحفثعالبحشـــف ع عمیكؾنـــؾنعأكلـــفعرفنصـــحفثعر
غ ـــف عومـــتعرفنصـــحفثعرفن م ـــ عف ــعؾرىؼعإنعن ــحئجعتســ  فىؼعتــ عكسعومــ يؼعكــذفػع عإذعرنــوعح ــتع
 فؾعتـؼعتع ـ ؽعىـؤال عرألوــح عالـؽع كحنعرإلقمیؼعثحنع الئيؼعمبــتعدرئنـحعفمسـمظ عرفنفكزیـ ع عالع

ضعرإلقمــــیؼعرفــــذؼعمتمف نـــــوعبــــــترعالـــــحعمينيـــــؼعإريـــــح عرؤ ـــــحئيؼع عكنـــــحعأنعأ ـــــمؾ عميــــؼعالســــ ـب
رالن خـــح عظخمـــ عرف ـــحثزعفـــتػعرفـنـــحى فعف ــــتـعكحثـــ عالســحوترتيحع عف ســحىؼعثــععونمیــ عرف  نیــ ع

ع1.رفن می 
 االتجاه السعارض لسبدأ االنتخاب -

مـــفػعأ ـــ ح عىـــذرعرالتـــــحهعأنعرالن خــــح عفــــیسعشــــفطحعالــــؽعشــــف  عق ــــحـعرفةالفكزیــــ عرإلدرریــــ ع
ـــــؽعرف ححیـــ عرفـحنؾنیـــ عم ب ـــععأنع ع عثنـتعر ـــــ ـة عرفـنحوـــــحطعرفن میـــثـــــةعظكـــــؾنعفـــــوعراـــــفعومــــ2

 يــحعرال ــ ـةفی ع ععت ن ــ عرفي ئـحطعرفن م ـ عبحال ـ ـةفی عب ـضعرف غـفعوـؽعرفؾ ــ م عرف ــععت ـــ 
فػعرأل ــ حذعرفعظــحرعرنــوع"عفــیسعانــ عالــحعظ ــؾ عد نعت ـ ـــ عرف غـــحـعرفةالفكـــزؼعوـــؽعطفیـــ ع یـــ

تع ـ ؽعىـؤال عرألوــح ع ؾر ـظ عرفسـمظ عرف  ل ذمــ عالــؽع ــ ؽع ــكحنعرإلقمــیؼعب ــف عأنعظكلــضعفيــؼع
 عف  ـ ــ عرفةالفكزیــ عىــؾعر ــ ـة عر ـ ـةف  يؼعثـععإدرر عالصحفثعرإلقمـیؼعرفذرتیـ ع عثحف ـف عرأل ع

رفي ئـحطعرفن م ــ ع عأؼع  ــ م عتــؤدؼعف  ـ ــ عىــذرعرف ــف عتعــتع ــحف  عثــععحــتعذرتيــحعف  ـ ــ ع
رف غـــحـعرفةالفكـــزؼع عالـــؽعاـــؼعظســـ ؾؼعأنعتكـــؾنعىـــذهعرفؾ ـــ م عرالن خـــح عأ عرف ع ـــ ؽعأ عرفـنـــ ع

ثـــحو بف رعرنـــوعالعيـــف ر عفةن خــح ععحلـيـــح عثــععثفنســـالـــحعذىـــبعإف ـــوعبعـــضعرفعـحع".ع عىـــؾ   ينــ
رفــــذؼعمــــفػعأنع"عع((walinثـــحف ؽع عرفةالفكزیـــ ع عالـــؽع  ـــ يؼعرفلكیـــوثــــععت ـــك ضعرفي ئـــحطعرإلدرریـــ

                                                           

 عالك ب عدررعع3ـ (ع خحفــتع ــنحر عرفزغبــعع عت ــك ضعرفنـــحفسعرفن م ــ ع عأاــفهعومــتعكلحم يــحعثــععنغــؼعرإلدرر عرفن م ــ ع)عدعرر ــ عالـحرنـع1/
ع49 ع عع1993حنعرألردنع عرفلـحث عفم  فع عرف ؾزی ع عون

 ئفؼع عالفا ع ح  عرزعثفیت عالزیحنعع عرفنـحفسعرف عبی عرفن می عثعععضعنغحـعرف عتدظ عرفسیح ی عثععرف  فی عرفـع2/
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ــــتأعرالن ــــععنلــــسرفنب ــــ ع"عكنــــحعمــــفػعث ــــ عرفنعیـــحرعرفـــــحط عفةالفكزی رفســــیحقعأنع"عع خــــح ععالعظ ـ
ع1."ـتدعرفنؾيؾوحطعرف ععظكؾنعفمي ئحطعرفن می عح عرفب عث يحوـرفةالفكزیـ عتـــحسعبأىن ــ ع ع

ع:  یبفرعأنصحرعىذرعرالتـحهع اي عنغفىؼعبحف ـجعرف حفی 
 حجج قانهنية -أ

ــــ ــــتالحعظع ــــفهع تراــــ عالــــؽعحفی  عالــــؽعرف حح ــــ عرفـحنؾن ــــ عظـــــنؽعرفن ــــفععر ــــ ـة عرفي ئــــحطعو ـ
ـتـعإالكحن ـــ عوـــزفيؼعخـــة عويـــتتيؼعمیــــنؽع ر ــ ـةفی عرألوـــح عرفنع  ــ ؽعكــأنعمـــ صعومـــتعوــ

 ـذفػعر ــ ـةف  يؼعرإلدرریــ عخــة عىــذهعرفعيــت ع عثــععىــذرعظـــؾ عرفلـ ــوعثــحف ؽع"عإذرعكــحنعالنلمــؾع
رف ـخصعرفنع ؾؼعرفةالفكزؼعقتعو  ؾرعالؽعقبــضعرف كؾالــ عثــحنعذفــػعالعظع ــععأنعىــذرعرف ــخصع

ىــــؤال عرفننلمــــ ؽعغ ــــفعقــــح م ؽعفمعــــز عأ ع بســــحط عالتســــ ظی عقـــــضعالالفكزیـــــ عشــــفیظ عأنعظكــــؾنعأ
ع2."رف كؾال عثصميؼ

 حجج إداریة تقشية -ب
قـــ عرفعمنـــعع عإذعرنـــوعالـــؽعرفننكــؽعقـــتعم فتـــبعومـــتعرألخـــذعبنبـــتأعرالن خـــح عن ـــحئجع ـــمبی عثـــععرفؾر

ؼع العخبــف عفيــأنعتـأتععونم ـ عرالن خـح عبأشـخح عغ ــفع ــحف  ؽعفعـــؾی عرفنـــحفسعرفن م ــ ع
بحفؾعیلـــ عرإلدرریـــ ع عوكـــسعرف ع ـــ ؽعرفـــذؼعظ ـــ ف عث ـــوعرفكلـــح  عرإلدرریـــ عرفةزالـــ عإيـــحث عإفـــتع
عقــترعالــؽعرفــؾوععرفسیح ــععرفســمیؼعفــتػعرف ــحخب ؽع عثــععحـــ ؽعأنعر ر ـــطع كـــؾنعرالن خــح عظســ مـز

ع3ععن حئجعرفعنمی ع.ب ع عرفع  ف عخح  عثععرفت  عرفن خمل عىععالؽعت  كؼعثفر عرفـ رفصـترق 
 اعتساد الجزائر أسمهب االنتخاب في تكهین الجساعات السحمية -

ح ــــثعنصــــ عع4رو نـــتطعرفـزرئــــفعأ ــــمؾ عرالن خــــح عثــــععرخ  ــــحرعالســــ فؼعرفـنحوــــحطعرفن م ــــ 
ومـــتع"عظنلـــضعرفنـمــــسعرفن  خــــبعقحوــــت عرفةالفكزیــــ ع عالكــــحنعع1996الـــؽعد ـــ ؾرعع19رفنـــحد ع

ع."ال ـحرك عرفنؾرط  ؽعثععتس  فعرف ؤ نعرفعنؾالی 

                                                           

ع27الفا ع ح  ع  . رئفؼعزعرفنـحفسعرف عبی عرفن می عثعععضعنغحـعرف عتدظ عرفسیح ی عثععرف  فی عرفـع ثفیت عالزیحنعع1/
ع26السعؾدعش يؾ ع عأ سعرإلدرر عرفن می ع عتظبیـحتيحعومتعنغحـعرفبمتظ ع عرفؾالظ عثععرفـزرئفع عالفا ع ح  ع ع ع.عع2/
عرفـحنؾن ـ ع عرالق صـحدظ ع عكم ـ عرف ــؾقع عاحالعـ عوـ ؽعشـنسعالع3/ صف عثـؤردعرفعظـحرع "عنغفیـ عرفةالفكزیـ عرإلقمین ـ ع" عالـمـ عرفعمــؾ

ع.44 ع.ع عع1966 عع01رفعتدع
عر4/  فسیح ی عحل ـز ع ـلؾحعع عنظـحقعر ـ ـةفی عرإلدرر عرفن م ـ عثـععرفـزرئـفع عالـذكف عالح ـ فعثـععرفــحنؾنعإدررؼع عكم ـ عرف ــؾقع عرفعمــؾ

 21ع الفا ع ح  ع عع2012 عاحالع عبسكف ع ع
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ــــح عرفنـــــحفسع ــــصعومــــتعرن خـ ــــفؼعنـ  رنظةقــــحعالــــؽعىــــذرعرفــــ صعم ـــــثعف ــــحعأنعرفن ــــفععرفـزرئـ
رإلطـحرعرفـذؼعظعبـفعمیـوعرف ـعبعرفن می ع عىذرعظعتعأكلفعدظنـفرطی عالنعرفنـمـسعرفن  خـبعىـؾع

 عح ــــثعنصــــ عع1وـــؽعإعرردتــــوع عقــــتع ــــترعقـــحنؾنعرفبمتمــــ ع عرفؾالمــــ عتظبیـــــحعإلحكـــحـعرفت ــــ ؾر
ومـــتعأنع"عفمؾالمـــ عالـمـــسعال  خـــبعوـــؽعطفیـــ عع07-12الــؽعقــحنؾنعرفؾالمــ عرفـتمــتع12رفنـحد ع

ع".ئعرالق ــفرععرفعــحـع عمتوتعرفنـمسعرف عبععرفؾال
 عثــــععقـــــحنؾنعرفبمتمـــــ عرفـتمـــــتعنصـــــ عرفنـــــحد عرفســـــحبع ع عبعـــــضعرفنـــــؾردعرألخـــــفػعومـــــتعذكـــــفع

ع.رالن خح رفنـمسعرف عبععرفبمتؼعثـطعد نعرف أك تعثععنصع فیثعومتعت ك موعوؽعطفی ع
ــــتعنــــصعرفنــــحد عرفلحفلــــ ع ــــفی حع ــــح عع الؤكــــترأالــــحعرفـــــحنؾنعرفســــح  عرفن عمــــ عبحفبمتمــــ عث ــ الن خـ

ع2"..... رفنـمسعرف عبععرفبمتؼ
 الثاني : اإلستقلل الهظيفي لمجساعات اإلقميسية فرعال

 أسالیب تحدید اختراصات السجالس السحمية اوال:
 كمنـحعتعـتدطع عـحئلعرفت فـ ع عرتســ ذفـػعرنـوععرفت فـ  مـفتبطعرف غـحـعرفةالفكـزؼعبحزدظـحدعن ـح ع

رف حبعــــ عفــــمدرر عرفنفكزیــــ ع عإ ـــــ حدعإدررتيـــــحعفمؾحـــــترطعثــــ عرفعنظحقيــــحعتعــــ ؽعر ــــ ـة عبعــــضعرفن
 عالؽعرفنعف هعثععكضعد ف عأنعرفن فععىـؾعرفنسـئؾ عوـؽعت تمـتعرفنصــحفثعرفن م ــ عع3رفن م ـ 

 .رفن می رف ـععت ـفهعوم يحعرفي ئحطع
ـتعرال ـمؾي ؽعأحـــتعثــععت تمــتعرفنصــحفثعرفن م ــ عرف ــععظـــؾزعفمي ئــحطعرفن م ــ عالنحر ـــ يحع یع نـ

ع4رف حف  ؽ:
 االنجمیزي( )األسمهبالتعداد التذریعي عمى سبیل الحرر  -أ

ثــععرأل ــمؾ عرالنـم ــزؼعظ ــتدعرفن ــفععومــتع ــب ضعرف صــفعرخ صح ـــحطعرفي ئـــحطعرفةالفكزیـــ ع
ثـــةعت ن ــ عرفي ئــ عرفةالفكزیـــ عرإلقمین ــ ع ـــذرطععالســ ـض تنـحرسعأؼعن ـح عاتمــتعإالع   ـفی عع ال

میكــــؾنعفكــــضعى ئــــ عرالخ صح ــــحطعرف ــــععحــــتدتيحععأخــــفػ رالخ صـــح عرفـــذؼعت ن ـــ عبـــوعى ــــأ ع

                                                           

ع.29دمــ عرفسیح ــی عثــععرف  ــفی عرفـزرئــفؼع عالفاــ ع ــح  ع ع.عثفیــت عالزیــحنعع عرفنـــحفسعرف ــعبی عرفن م ــ عثــعععــضعنغــحـعرف عتع1/
رفصحدر عع15 عرفـفیـت عرفف ـنی ع عوـتدعع1990أثفیـضع ـ  عع07رفن عمـ عبحفبمتمـ ع عرفنـؤرخعثـععع08-90الـؽعرفــحنؾنعرقـؼعع30رفنـحد عع2/

 1990أثفیضعع11ثعع
 44ثؤردعرفعظحرع عنغفی عرفةالفكزی عرإلقمینی ع عالفا ع ح  ع ع ع.عع/3
ع13ئــفؼع عالفاــ ع ــح  ع ع.عرزعثفیــت عالزیــحنعع عرفنـــحفسعرف ــعبی عرفن م ــ عثــعععــضعنغــحـعرف عتدمــ عرفسیح ــی عثــععرف  ــفی عرفـع4/
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فـــــذرعنـــــفػعثـــــعع فیظحنیـــــحعتعـــــتدع ت ـــــؾععرفي ئـــــحطعرإلدرریـــــ عذرطعرف خصـــــی ععرفخح ـــــ  رفـــــــؾرن ؽع
ع1. رفنع ؾی

ب ضعفكزیـــــ عومـــــتعبعـــــضعرفنصـــــحفثعت ـــــتدعومـــــتع ـــــكنـــــحعظـ صـــــفعرخ صـــــح عرفؾحـــــترطعرفةال
ــــذؼع رف صــــفع عثــــةعظـــــؾزعفمنـــــحفسعرف ــــععتنلــــضعىــــذهعرفؾحــــترطعأنعت ـــــح زعرالخ صــــح عرف
ـــ صع ـــؼعمـ ـــحعفـ ـــضعالـ ـــمؾ عأنعكـ ـــذرعرأل ـ ـــتعىـ ـــبعومـ ـــت ع عم فتـ ـــ صعاتمـ ـــؾرن ؽعإالع ـ ـــحعرفــ ر ـــن وعفيـ

حوـحطعرفن م ـ عظعـتع ـنیؼعرخ صــح عرفســمظ عرفنفكزیــ ع عىــذرعرفـــحنؾنعومــتعت ؾیمـوعإفـتعرفـن
رأل ـمؾ عالظبـ عثــعع فیظحن ــحع عرظظحف ــحع عح ــثعظخــــ عت تمـــتعرالخ صح ـــحطعرفن م ـــ عثـــعع

طعرق صـــحدظ ع عرا نحو ـــ ع عإدرریـــ عفكـــضعالـمـــسعال مـــعع عثـــععحـــ ؽعظ ـــتدعرر فیظحن ــــحعالو بــــحع
ع2ـ ع.ضعالـحطعـ عالـحعظ ح عالؽعرخ صح حطعطبـحعفةو بحعررطعرفسحبرفبففنـحنعفكـ

 ) الفرندي )األسمهبالسعيار العام  -ب
ت تمـــتعالــــنؾنوعفمي ئـــحطعرفن م ـــ عع ی ـــف وحالـــحععررعمؾ عرفلفنســـععظــــ عرفن ـــفععالع ـــحثــععرأل ــ

عت ـــتدع ينؾابــوحطعبصــل عوحالــ عإذعتــؾزععرالخ صح ـعرفنفكزیــ   عرفســمظع إشــفرهت ــ عرقح ــ ع
ع3 می عبكضعرفختالحطعرف ععت عم عبحإلقمیؼ.ن ةحیحطعرفي ئ عرف

إذعظـعــــضعالــــؽعت تمــــتعرفنصــــحفثعع)رالنـم ـــزؼ( ثيـــذرعرأل ـــمؾ عالخ مـــلعوـــؽعرأل ـــمؾ عرفســـح  ع
رفن می عرفذؼعمتخضعثععرخ صح عرفي ئحطعرفن می عوحالحع عالظمـحعثـععكـضعالـحعم عمــ عب ــؤ نيحع

ــــ ل تع ــــحعر ـ ــــ ص إالعالـ ــــحطعع ـ ــــح عرفي ئـ ــــععإطـــــةقعرخ صـ ــــ عىـ ــــت عرفعحالـ ــــ  ثحفـحوـ ــــعععرفن م ـ ثيـ
ــــععرفنســـــحئضعرف ـــــعع ــــتـعرخ صح ـــــيحعثـ ــــ ل ح عىـــــؾعوـ ــــضعرف  ـــــحطحطع عرال ـ ــــ عأ ـــــةعبكـ الخ صـ

ث كؾنع ذفػعرفي ئ عرفن می ع ححب عرفؾالظ عرفعحال عثـععكـضعالـحعع فیث ر ــ بعتىحعرفـــحنؾنعب كضع
ع4ؼعرإلقمیؼ.مي

ع أحســـؽ) رفلفنســـعع)رأل ـــمؾ من ـــفععرفـزرئـــفؼعثــــتعرخ ـــحرعأ ـــمؾ عرفنع ـــحرعرفعـــحـعفع يحف ســـب 
رالخ  ــــحرعألنـــــوعرأل ـــــمؾ عرفـــــذؼعظع بـــــفعرف ــــؤ نعرفن م ـــــ عالـــــؽعرخ صـــــح عرفي ئـــــ عرفن م ـــــ ع ع

                                                           

ع73درر  عالـحرن ع عالفا ع ح  ع ع ع.ع مینحنعدمحمعرفظنح ؼع عرفؾا زعثععرفـحنؾنعرإلدررؼع عع1/
ع176خحفتع نحر عرفزغبعع عالفا ع ح  ع ع ع.عع/2
ع. 14 ع ع.عثفیـت عالزیـحنعع عرفنـــحفسعرف ــعبی عرفن م ــ عثــعععــضعنغــحـعرف عتدمــ عرفسیح ــی عثــععرف  ــفی عرفـزرئــفؼع عالفاـ ع ــح ع3/
ع.127عالســعؾدعشـ يؾ ع عأ ــسعرإلدرر عرفن م ــ ع عتظبیـحتيــحعومــتعنغــحـعرفبمتمــ ع عرفؾالمــ عثــععرفـزرئـــفع عالفاـ ع ـــح  ع ع.ع4/
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"عظعـــــحفجعرفنـمـــــسعع08-90مـــــ عرفســـــح  عالـــــؽعقـــــحنؾنعرفبمتع85ظغيـــــفعذفـــــػعثـــــععنـــــصعرفنـــــحد ع
ع1."رف ـعبععرفبمتؼعالؽعخة عالتر التوعرف ؤ نعرف حان عوؽعرفصةحیحطعرفنس ت عفمبمتظ 

ـــ عمـــ صعومـــتعنلـــسعرألالـــفعبأ ـــمؾ عأخـــفعع10-11كنـــحعنــــتعرفــــحنؾنعرفـتمـــتع رفن عمـــ عبحفبمتم
ح ـــثعنـــصعومـــتع"عظنـــحرسعرفنـمـــسعرف ـــعبععرفبمـــتؼع ـــةحیحتوعطبــــحعفمنبـــحدغعرفن ــــتد عثــــعع

 قــتعنصــ عرفنــحدت ؽعرفلحفلــ ع عرفـفرعبعـــ عومــتعأنعرفبمتمــ عع" الـؽعىـــذرعرفـــحنؾنعع4 ع 3رفنـحدت ؽع
ضعالـــحالطعرالخ صــح عرفنخؾفــ عفيـــحعبنؾاـــبعرفــــحنؾنعالـــ عرف أكـــتعحرسع ــةحیحتيحعثــععكــتنـ

الـــــؽعتـــــؾثفعرفنـــؾرردعرفنحفیـــ عرفــــف ری عفم كلـــضعبحألعبـــح ع عرفنيـــحـعرفنخؾفـــ عفيـــحعقحنؾنـــحعثـــععكـــضع
ع.ال ترن

ؼعرفن ـــفععرفســـح  عثـــععرو نـــحدعرأل ـــمؾ عرفلفنســـععثـــععقـــحنؾنعرفؾالمـــ عرفســـح  عأىـــذرع عظغيـــفعرع
رفلـــــف عرأل فـــــتعكنـــــحعممــــعع"عظعـــــحفجعرفنـمــــسعرف ـــــعبععرفـــــؾالئععان ــــ عرف ـــــؤ نعع55ـععرفنـــــحد عثـــ

ث ـــتعنلــسعرفنع ــتعع07-12أالــحعرفـــحنؾنعرفـتمــتعع" رف حبعــ عالخ صح ـوعوـؽعطفیــ عرفنتر فــ ع
ــــععنــــصعرفنـــحد ع طفیـــ عوـــؽع...... رفلــــف عرأل فـــتع"عظعـــحفجعرفنـمـــسعرف ـــعبععرفـــؾالئعع76ث

ع2"رفنتر ف 
 اختراصات السجالس الذعبية 

ـــــتعرخ صح ــــ ـــــفؼعثـــــععت تم ـــــ عالـــــؽعطـــــفهعرفن ـــــفععرفـزرئـ ـــــحعرأل ـــــمؾ عرفن ب ـحطعبعـــــتعأنعوفث 
ع: رفـنحوحطعرفن می ع   ظفقعإفتعالعفث عىذهعرالخ صح حطعمینحعظأتع

 أوال ( اختراصات السجمس الذعبي البمدي
ط ــــ عال م ــــحع عكــــذرعالنلــــضعقحوــــت عفرعرف عب ــــفعوــــؽعرفـــتظنـظعـــتعرفنـمـــسعرف ـــعبععرفبمـــتؼعايـــحزع

عرفــــحنؾن بنؾاـــبعع3ظعــحفجعالـــؽعخـــة عالتر التـــوع ـــةحیحطعكل ـــف عالســـ ت عفمبمتمـــ ععرفةالفكزیـ  
ع: ثععرفبح عرفلحنعع عىععت عم عبحفنـحالطعرف حفی ع10-11قحنؾنعرفبمتظ عرفـتمتعع قــتعحــتدىح

 :والتشسيةمجال التيیئة  -أ
ؾفتعح ــــــثعت ـــــعرفــــــحنؾن الــــــؽعنلــــــسعع112إفـــــتعع107ت ح فــــــ عىـــــذرعرالخ صـــــح عرفنــــــؾردعالــــــؽع

ــــععرفنـمـــ ــــ عث ــــ عالنلم ــــتؼعبإوــــتردعرفبــــفررفبمتم الجعرفســــ ؾی ع عرفن عــــتد عفمســــ ؾرطعـسعرف ــــعبععرفبم
                                                           

عرفن عم عبحفبمتظ ع08-90رفـحنؾنعرقؼعع/1
 رفن عم عبحفؾالظ ع07-12رفـحنؾنعرقؼعع2/
ع32حل ز ع لؾحعع عالفا ع ح  ع ع.عع/3
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ـذىحعتنحشـــــیحعالـــــ عرفصـــــةحیحطع عظصــــحدقعوم يـــــحع عظســـــيفعومـــــتعت ل ــــعويتتــــو رفنؾرثــــــ عفنــــت ع
رفنخؾفــ عفـــوعقحنؾنــحع عثـــععإطــحرعرفنخظـــطعرفـــؾط ععفم ي ئــ ع عرف  ن ـــ عرفنســ ترال عفمقمـــیؼع عكـــذرع

ع1.عرفـظحعی رف ؾا ي ـ عرفنخظظـحطع
 :التجيیزالقاعدیة و  واليياكلمجال التعسیر  -ب

ـتعر ـــ عنحفيحعكنـــحعيـــعع عقؾروــررعرألعحطمعـــبعرفبمتمـــ عد عررعىحالـــحعثـــععالفرقبـــ عرح ـــفرـعتخصیصــت
 غینــــحطعقبـــ عرفترئنـــ عفنظحبــــ عرفب حظـــحطعفم ـــف  عرفن ـــتد عثـــععرفــــؾرن ؽع عرف تســـيفعومـــتعرفنفر

ؼعومتعإن ــح عأؼعال ــف عععبععرفبمـترفنعنـؾ ع يحع عذفػعبحش فر عرفنؾرثـ عرفنسبـ عفمنـمسعرف 
إيـــحث عإفــتعحنحمــ عرف ـــفر ععبحفب ئــ  فررعرإليــنيحعرفبمتمــ عم ــــنؽعالخــحطفعالـــؽعشـــأ عومــتعتــفر

ع2رفلـحثع.عع عرفعنفرنـ
مجاااال التربیاااة و الحسایاااة االجتساعیاااة و الریاضاااية و الذاااباب و الثقافاااة  -ت

 :الدياحةو التدااامية و 
ح ــــثععرفنـــــحالط إفــــتعأىــــؼعىــــذهعع10-11الــــؽعرفـــــحنؾنعرفبمــــتؼعرفـتمــــتعع122أشــــحرطعرفنــــحد ع

قصــتعإنـــحزعالؤ ســـحطععفر رطت خــذعرفبمتظــ عطبـــحعفم  ــفی ع عرف  غــیؼعرفنعنــؾ ع ينــحعكحثــ عرإلاــ
ــــیؼعرال  ــــترئعع عيــــنحنع إيــــحث عإفــــتعتســــ  فعرفنظــــحوؼعرفنتر ــــی ع عيــــنحنعع ــــیحن ينح رف عم

تـؾث فع  ــحئضعنــضعرف ةال ـذع عرف أكـتعالـؽعذفـػع عكنـحعظنكـؽعفمبمـتظحطعثـععحـت دعإالكحن  يـحعرفكیـحـع
عبنحعممع

عرفنسحىن عثععرنـحزعرفيیحكضعرفـحوتظ عرفبمتظ عرفـؾرری عرفنؾاي عفم  حطحطعرففیحيی عع-
عال ح بعرف  ضع ر   تر ت ـی عونمیحطعرف ني ؽعع-
 عيــــنحنععتفر يــــح ررسعرفـفآن ــــ عرفن ؾراــــت عومــــتعرفنســــحىن عثــــعع ــــیحن عرفنســــحاتع عرفنــــتع-ع

عرفن حثغ عومتعرفنن مكحطعرفخح  ع عرفعبحد ع

                                                           

عرفن عم عبحفبمتظ ع10-11الؽعرفـحنؾنعرقؼعع107رفنحد عع1/
عرفسع/2 یح ـــی عاحالع عبسكف عدال عشـؾدررع عرفنحف ـــ عرفن م ـــ عثـــععرفـزرئـــفع عالــذكف عالح ــ فعثـععرفــحنؾنعرإلدررؼع عكم ـ عرف ــــؾقع عرفعمــــؾ
ع.08 ع ع.عع2012 ع
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 عاـحثـ عع رف ســمی ع رففیحيـــ ع رفلـحثــ ت ـــی عتفق ــ عرف فكــ عرفـنعؾیــ عثـــععال ــحدمؽعرف ـــبح عع-ع
 عالســـحوت عرفلئـــحطعرالا نحو ـــ عرفن ف الـــ عالع ـــینحعال يـــحعذ ؼعرالح یحاــحطععرف غحثــ ع عرفصـــ  

ع1.رفخح  
 البمدیة والطرقاتالرحة  وحفظمجال الشعافة  -ث

خح ــــ عبحف ســــب عفمن ــــحهععرفعنؾال ــــ  ت كلــــضعرفبمتمــــ عب لــــععرفصــــ  ع عرفن حثغــــ عغمــــتعرف غحثــــ ع
 الكحث ــ ععرفعنؾال ــ   عرفنیحهعرفـذر ع عرف لحظحطع عنغحثـ عرألغذمـ ع عرألالـحكؽععفم ف  رفصحف  ع

ع ع2رف مـؾ ع عحنحمـ عرفب ئـ ع
تبعـــحعفنـــحعتـــؼعذكـــفهعثحنـــوعظنكـــؽعر ـــ خة عأنعرفصـــةحیحطعرفنؾكمـــ عفمنـمـــسعرف ـــعبععرفبمـــتؼع

النعرفـ ـــحـع يـــحعظكـــؾنععذفــػعرف  ل ــذ اميــحعالعظعــتع راــبعع10-11 ثــ عرفـــحنؾنعرفبمــتؼعرفـتمــتع
ع3.حسـبعإالكحنی عرفبمتظ عأ عرفنسحوترطعرف ععتـتاليحعفيحعرفنصحفثعرف ـ ی عفمت ف 

 اختراصات السجمس الذعبي الهالئي ثانيا(
ع رالا نحعیــ ت ــنضعرخ صح ـــحطعرفنـمـــسعرف ــعبععرفــــؾالئععان ـــ عأونـــح عرف  ن ـــ عرالق صـــحدظ ع

ع:ثع عثممنـمسعأنعم تر  ع4رفب ئ عع حنحظ إقمیؼعرفؾالظ عع تي ئ ع رفلـحمی 
 عذ ؼعرالح یحاحطعرفخح  ع رألشخح رفظلؾف عع حنحظ رفص  عرفعنؾالی ع
  عرفسیحح
 ع رالتصح رإلوةـع
 ع عرف    ضع رففیحي رف بح عع رف كؾیؽ رفعحفععع رف عمیؼرف فيی ع
 عرفلةح ع عرففؼع عرف حبحطعرفؾالظ  رفسكؽع عرف عن فع عتي ئ عإقمیؼع
 عرفيیحكضعرفـحوتظ ع عرالق صحدظ عرف ـض رف ـحر ع عرأل عحرع ع
 عظـبعتفق  يحع رف عرف ـحالؽعالحع  ؽعرفبمتظحطعفلحئت عرفبمتظحطعرفن  حا ع
 عحنحظ عرفب ئ عرف حریخع رف فر عرفلـحثععرفنحدؼع عرف  فعالحدؼع ع
 ع5. تفقی عرفنؤىةطعرف ؾعی عرفن میعرفلـحمی   عع رالا نحعی رف  نی عرالق صحدظ ع

                                                           

 رفن عم عبحفبمتظ ع10-11الؽعرفـحنؾنعرقؼعع122رفنحد عع/1
ع170دمحمعرفص  فعبعمعع عرفـحنؾنعرإلدررؼع)عرف  غیؼعرإلدررؼع عرف  ح عرإلدررؼع(ع عالفا ع ح  ع ع ع.عع2/
ع171 ع ع.ععرفنفا عنلسوع3/
ع210رفنفا عنلسوع ع ع.عع4/
عرفن عم عبحفؾالظ ع07-12الؽعرفـحنؾنعرقؼعع76رفنحد عع/5
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 :االقترادیةالتشسية  -أ
نتػعرفن ؾ ـطع ــ ؽعرألىــترهع عم ؾفتعرفنـمسعرف عبععرفؾالئععإوتردعالخظظحطعرف  نی عومتعرف

الجعرفبمتمــــ عفم  ن ــــ ع عفـــ عثـــععإطـــحرعال ــــحری عرفت فــــ ع ع ــــفرالجع عرفؾ ـــحئضعرفنعبـــأ عالـــؽعرفت عرفبـــفر
كنـــحعع1ظع نـتعومیوعكإطحرعفم فقیـ ع عرفعنـضعالـؽعراـضعرف  نیـ عرالق صـحدظ ع عرالا نحعیـ عفمؾالظـ ع

ـ ؽعرفن عــــحالم ؽعظعنــــضعرفنـمـــــسعرف ــــعبععرفـــــؾالئععومــــتعتظــــؾیفعأونــــح عرف عــــح نع عرف ؾر ــــضع ــــ
ــــ ععرفن م ــــ   كــــؾیؽع عرفب ــــثعرفعمنــــعع عرإلدرررطعرالق صــــحدم ؽع عالؤ ســــحطعرف الــــؽعراــــضعتفق 

حالم ؽعرالق صـحدم ؽعرفـظحوـحطعرالق صـحدظ ع ع عظعنـضعومتعتفق ـ عرف  ـح رعالـ عرفن عــعرإل ـترععثع
ع2قصتعينحنعال یطعالةئؼعفم  لنحر.

 :الفلحة و الري  -ب
ـ ع ع عرفب ئــــــ فع عحنحمــــظبیع ــــ ع عرف  ــــأؼعتؾ ـــی ع عتفق ــــ عرفلةحــــ ع عرفؾقحمــــ عالــــؽعر ثــــحطعرف

ع. رف حبحطع عرفص  عرف  ؾرنی ع عرفنیحهعرفصحف  عفم ف ع عتظي فعرفنیحه
 :اليياكل األساسية االقترادیة -ت

ع : ذفػعبحفكیحـعبحألونح ع عرألن ظ عرف حفی 
رإلنـــحر عرففیل ـــ عتي ئــ عطــفقعرفؾالظــ ع ع ــیحن يحع عتصــ یليحع عتفقیــ علیحكـــضعر ـــ كبح عرألن ـــظ ع ع

ع. عثػعرفعزف 
 : التجيیزات التربهیة و التكهیشية -ث

ع3.ت ؾفتعرفؾالظ عرنـحزع ع یحن عالؤ سحطعرف عمیؼعرفلحنؾؼع عرف ـ عع عرف كؾیؽعرفني ع
 : الشذاط االجتساعي و الثقافي -ج

عرفنـمسعبعت عإونح عثععىذرعرفنـح ع عرفن نلم عأ ح حعمینحعممع  :ظــؾ
خح ـــــ عرف ـــــبح ع(ع عرنـــــحزعلیحكــــضعرفصـــ  عرفعنؾال ــــ ع عرفـ ــــحـعبإونــــح عرفؾقحمـــــ عرف  ــــ  ضع)ع

ـح عرفن  حاـــ عإفــتعروحمــ عرفنعــؾق ؽع عرفنســ  ؽع عإن ــعـ عحطعرالا نحو ــالســحوت عرفلئـعع ی عرفصـ
ع4 عرفلـحثعع عرفسیححععبحفؾالظ ع.فررفنؤ سحطعرفلـحمی ع عرففیحيی ع عبعثع عت نی عرف 

                                                           

ع16دال عشؾدررع عالفا ع ح  ع ع.عع/1
عرفن عم عبحفؾالظ ع07-12الؽعرفـحنؾنعرقؼعع83رفنحد عع/2
عرفن عم عبحفؾالظ ع07-12 عالؽعرفـحنؾنعرقؼعع92إفتعع84رفنؾردعالؽعع/3
ع212دمحمعرفص  فعبعمعع عرفـحنؾنعرإلدررؼع)عرف  غیؼعرإلدررؼع عرف  ح عرإلدررؼع(ع عالفا ع ح  ع ع ع.عع4/
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 : الدكن -ح
ــــــ ع عظســــــ ــــــحطعرفعـحریـ ــــــح ع عرف عح ن ـ ــــــحطعرفب ـ ــــــسع عظ ـــــــ عإن ــــــح عالؤ سـ حىؼعإذعظســــــحىؼعرفنـم

بحف  س  عالـ عرفبمـتظحطع عرفنصــحفثعرف ـ  ــ عرفنع  ــ عثــعع فنــحالجعرفــــح عومــتعرفســكؽعرفيــشع ع
ع1.غ ـفعرفص عع عال حري و

ع2النحع ب عذكفهعظنكؽعأنعنبتؼعرفنةحغحطعرف حفی ع:
ظ ــكضعرفنـمــسعرف ـــعبععفـــؾالئععى ئـــ عرتصـــح ع ـــ ؽعرإلدرر عرفنفكزیـــ ع عرإلدرر عرفن م ـــ ع عح ـــثع

ـــحنؾنعرفؾالمـــ عع79نصـــ عرفنـــحد ع ـــتع"عظــــتع07-12الـــؽعق ـــؾالئععر ومـ  عررعـعرفنـمـــسعرف ـــعبععرف
رفنةحغــحطعثــعععحـحطع عمبـتؼینـحطع ع عظنك ـوعأنعظــتـعرالق فررف ــععتـ ــ يحعرفــؾرن ؽع عرف  غ

ع.مؾالحع30كـضعالـحعظخصعشؤ نعرفؾالظ عإفتعرفؾزیفعرفنخ صع ع ذفػعثععراضعأقصحهع
ـــحب عرف ـــحطعرفنـمــــسعرف ــــعبععرفــــؾالئععت ن ــــزعبحفظـ ـػعأنعنكنــــضعفؾعیلــــ عرفبمتمــــ ع عذفــرخ صح ـ

مؾالمــ عتــ صعومــتعرفعتمـتعالــؽعأحكــحـعقــحنؾنعرفؾالمــ عرفن عمـــ عبحخ صح ــحطعرفنـمــسعرف ــعبععف
ـــــ عتــــــأنع ـــــععححف ـــــؾنعثـ ـــــؾالئععظكـ ـــــسعرف ـــــعبععرف ـــــتخضعرفنـم ـــــععحتـ ـــــح عفمطـــــحرعرإلقمینـ  زعرف  ـ
ع3.ال عرفبمتظحطعأ عدونحعفيحعررـتظحطعأ عفنـترتيحع عكنحعفيحعأنعت تخضعت سیـحع عت ح عفمبمـ

الــؽعقــحنؾنعرفؾالمــ عرفـتمــتعع2ثـــف عع76إيحث عفيذرعتــترع  ــحعرإلشــحر عإفــتعالــحعاــح عثــععرفنــحد ع
ح ـثعنصـ عومـتع"ع....عم ـتر  عحـؾ عرفنؾريـی عرف حبعــ عالخ صح ــوعرفنخــؾ عإظحىــحعبنؾاــبع

حعح رعومــتعرق ــفررف ـععتفثـ عإفیـوع  ــرفـؾرن ؽع عرف  غینحطع عكذرعكضعرفـــحظحعرف ـععتيـؼعرفؾالظـ ع ع
ع4."أوـحئوعأ عرئیسوعأ عرفؾرفع 1/3 امـثع

 اختراصات اليیئات التشفیذیة لمجساعات السحمية
   نــــحعرفي ئــــ عرف  ل ذمـــــ عع5ت نلــــضعرفي ئــــ عرف  ل ذمـــــ عفمبمتمــــ عثــــععرئـــــیسعرفنـمــــسعرف ــــعبععرفبمـــــتؼ

ع6.فمؾالظ عث  نلضعثععرفؾرفع
 

                                                           

ع عبحفؾالظ رفن عمع07-12الؽعرفـحنؾنعرقؼعع101 عع100رفنحد عع/1
ع212دمحمعرفص  فعبعمعع عرفـحنؾنعرإلدررؼع)عرف  غیؼعرإلدررؼع عرف  ح عرإلدررؼع(ع عالفا ع ح  ع ع ع.عع/2
ع .212دمحمعرفص  فعبعمعع عرفـحنؾنعرإلدررؼع)عرف  غیؼعرإلدررؼع عرف  ح عرإلدررؼع(ع عالفا ع ح  ع ع ع عع/3
عرفن عم عبحفؾالظ ع07-12رفـحنؾنعرقؼعع/4
عرفن عم عبحفبمتظ ع10-11الؽعرفـحنؾنعرقؼعع15رفنحد عع/5
عرفن عم عبحفؾالظ ع07-12الؽعرفـحنؾنعرقؼعع02رفنحد عع6/
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 الذعبي البمديأوال ( اختراصات رئيس السجمس 
م ن  عرئیسعرفنـمسعرف عبععرفبمـتؼعبحالزد را ــ عثــععرالخ صــح عح ــثعظنلــضعرفبمتمــ عتــحر ع ع

ع1.عظعنضعف سح عرفت ف عتحر عأخفػع
 : تسثیل البمدیة -أ

فنـــحعكحنــــ عرفبمتمــــ عت ن ــــ عبحف خصــــی عرفنع ؾیــــ ع عت  ـــحجعإفــــتعالــــؽعظعبــــفعوــــؽعإعرردتيــــحعر ــــ تع
ـــحنؾع ــرفــ ـــحعإفـ ـــ عتنل ميـ ـــتؼعالينـ ـــ عنعرفبمـ ـــضعبننحر ـ ـــثعم كلـ ـــتؼعح ـ ـــعبععرفبمـ ـــسعرف ـ ـتعرئـــیسعرفنـمـ

ع : رفصةحیحطعرف حفی 
ظنلــــضعرئـــــیسعرفنـمـــــسعرف ـــــعبععرفبمـــــتؼعرفبمتمــــ عثـــــععكـــــضعأونــــح عرف یــــح عرفنتن ـــــ ععالتسثیااااااال :

الــحـعرفـيــحطعرفــــحئی ع عثــععححفــ عتعـــحر عرإلدرریــ ع عكــضعرف غــحىفرطعرفف ــنی ع عكنــحعظنلميــحعأ
عرفنـمـــسع  ع ـــ ؽعرحـــتعرألوــــح عف نل ـــضعرفبمتمـــ عع الصـــم  عرفـــفئیسعالـــ عالصـــم  عرفبمتمـــ ع عظـــــؾ

ع2 .الؽعقحنؾنعرفبمتظ ع84ثععرف ـحيعع عرف عحقتع عكنحعت  فعرفنحد ع
ــعرئاسااااة السجمااااس : ـــسعرف ـ ـــ ح عرفنـم ـــحطع عأشـ ـــؾفتعإدرر عرا نحوـ ـــؽعح ـــثعم ـ ـــتؼعالـ ـعبععرفبمـ

ع3.الؽعقحنؾنعرفبمتظ ع79رف  ـ فعفمت ریحطع عرفتوؾ عفةنعـحدع عىذرعالحع ردعثععرفنحد ع
ت ـ ععم كلـضعرئـیسعرفنـمـسعرف ـعبععرفبمــتؼعإدارة أماهال البمدیاة و السحافعاة عماى حقهقياا :

ع : الفرعقب عرفنـمسعخح  عبنحعممع
عبحإلنلحقعتس  فعإمفردرطعرفبمتظ ع عرإلذنع-
رفـ ــــحـعبكــــضعرألونــــح عرفـحنؾن ــــ عرفن عمـــــ ع ــــأالة عرفبمتمــــ عالــــؽعح ــــثعرك ســــح يحع عر ــــ عنحفيحعع-

ع4.عر   ةفيح عرف صفهعث يحع عرفن حثغ عوم يح
ع.عت ل ذىحععالفرقب  لـحطعرفبمتظ ع ععفرـإ ع-
ع.عرفسمظ عرففئح ی عوم يؼعومتعتس  فىؼع ع النحر  عتؾعیفعالس ختالععرفبمتظ ع عرإلشفرهعع-
ع.عرفبمتظ عومتعرفنـمسع عاؼعرفكیحـعبن حبع عت ل ذىحعال زرنی ععفرحإوتردع عرق ع-

                                                           

ع.179دمحمعرفص  فعبعمعع عرفـحنؾنعرإلدررؼع)عرف  غیؼعرإلدررؼع عرف  ح عرإلدررؼع(ع عالفا ع ح  ع ع ع.عع/1
عرفن عم عبحفبمتظ ع10-11الؽعرفـحنؾنعرقؼعع84رفنحد عع/2
ع.عالؽعنلسعرفـحنؾنعع79رفنحد عع/3
ع.180دمحمعرفص  فعبعمعع عرفـحنؾنعرإلدررؼع)عرف  غیؼعرإلدررؼع عرف  ح عرإلدررؼع(ع عالفا ع ح  ع ع ع.عع/4
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ـــحفثع عرفنفرثــ ع عرفنؤ ســــحطعرفبمتمــــ عبن حبع يــــحع عالفرقب يــحععع-  عرفســــيفعومـــتع يــــعی عرفنصـ
ع1.ععالنحر  عرفؾ حظ عوم يح

ــــیسعرفنـمـــــسعرف ــــعبععرفبمــــتؼعبصــــل وعالنــــلةعت عـــــتدع ــــةحیحطع: تسثیااال الدولاااة -ب رئـ
ع :  عىعع95إفتعع85قحنؾنعرفبمتظ عثععالؾردهعالؽععفرح ـحع فمت فـ  عح ـثعذكفىـ

ــــحد ععالحالاااااة السدنیاااااة :(1 ــــل عع86حســـــبعنـــــصعرفنـ ــــ عثحنـــــوعفمـــــفئیسع ـ الـــــؽعقـــــحنؾنعرفبمتمـ
يــــــحبطعرف حفــــ عرفنتنیــــ ع عرف ــــععتخؾفـــــوعرفـ ـــــحـع  لســـــوعأ ع ـــــحف لؾیضعألحـــــتعنؾر ـــــوعأ عفنؾعـــــلع

ـتعتســــ ضعان ـــ عرطع عرفــــز رجع عرفؾث ـــحطع عإيـــحث عإفـــر ـــ ةـعتصــــفی حطعرفــــؾالدبحفبمتمـــ عالـــؽع
عع . عرألحكحـعرفــحئی عثعع ـةطعرف حف عرفنتنی عـحئ رفؾا
ــــتؼعبصــــل عيــــحبطعرف ــــفط ععالزاااابل القزااااائي :(2 ــــسعرف ــــعبععرفبم ــــ عرئــــیسعرفنـم م ن 

 عح ــثعم ـــؾفتع يـــذهعع10-11الــؽعقــحنؾنعرفبمتمـــ عع92رفـــحئی ع عىـؾعالــحعأشــحرطعإف ــوعرفنـحد ع
ـــل ع ـــحعثــــععقــــحنؾنعرإلاــــعت ل ــــذعان ــــ عرإلاـــفر رطرفصـ  عت ــــ عفر رطعرفـزرئیــ رفن صــــؾ عوم يـ

عرهعرف یح ـ عرفعحالـ ع عفع ــمظ عرفـؾرفعع عإش
ظنــــحرسعرئــــیسعرفنـمــــسعرف ــــعبععرفبمــــتؼع ــــةحیحتوعثــــععالـــــح عرف ــــفط ععالزاااااابل اإلداري :

الــؽعىــذرعرفـــحنؾنعع93رإلدرریـ عبحالو نـحدعومـتع ـمػعرف ـفط عرفبمتمـ ع عىـذرعكنـحعأشــحرطعرفنــحد ع
كنـــــحعظنك ـــــوعو ـــتعرالق ـــــح عتســـــخ فعقــــؾرطعرف ـــــفط عأ عرفــــتر عرفـــــؾط ععرفنخ صــــ عإقمین ـــــحعإذع

ـؾفتعرفن حثغــــ عومــــتعرف غــــحـعرفعــــحـعبنؾاـــبعرتخــــحذعرإلاــــفر رطع عرفـــــفرررطعرفكل مــــ عبـــــنحنعم ــ
ع2.عرف لحظعومتعرألالؽعرفعحـع عرفص  ع عرفسك   عرفعحال 

ععثانيا ( اختراصات الهالي
م ن ــ عرفــؾرفععبحالزد رایــ عثــععرالخ صــح ع عح ــثعظ ــؾزعومــتع ــمظحطعبصـــل وعالنـــلةعفمؾالمـــ ع

ع3ع .مظحطعأخفػعبحو بحرهعالنلةعفمت ف كنحعظنحرسع 
عرفؾرفععى حعبننحر  عرفصةحیحطعرأل ح ی عرف حفی  : الهالي مسثل لمهالیة -أ  :ظــؾ

                                                           

 .180رفنفا عرفسح  عع ع ع.عع/1
 احالع    رفسیح ی  رفعمـؾ   رف ـؾقع كمی    رإلدررؼع رفـحنؾنع ثع الح  ف الذكف    رفن می  رفـنحوحط ومت رإلدرری  رففقحب      بؾ  ومی ع2/

 .26 عالفا ع ح  ع ع ع.ع2012   بسكف 
 .214دمحمعرفص  فعبعمعع عرفـحنؾنعرإلدررؼع)عرف  غیؼعرإلدررؼع عرف  ح عرإلدررؼع(ع عالفا ع ح  ع ع ع.عع3/



   اإلقميسية الجساعاتلية استقل  الفرل الثاني:

48 

ىـــذرعبنؾاـــبعإ ـــتررعقـــفرررطع الئ ـــ ع: (تشفیااااذ مااااداوالت السجمااااس الذااااعبي الااااهالئي 1
ـــ ع ـــوعايـــحزعرفنتر ف )عرفنـمـــسعرف ـــعبععرفـــؾالئعع(ع الـــؽعبحو بـــحرهعايـــحزعت ل ـــذعفنـــحعظصـــحدقعوم 

ـــحعفمنـــحد ع ـــتعن ـــفعع102الـــتر الطع عتؾ ـــیحطعتظبیـ ـــؾرفععوم ـــتعرنـــوع"عظســـيفعرف رف ـــععتـــ صعوم
ع1 ".الـتر الطعرفنـمسعرف عبععرفؾالئعع عت ل ذىح

ومــتعرنــوع"عظصــترعرفــؾرفععقــفرررطعالــؽعراــضعع07-12الـؽعقــحنؾنعرفؾالمــ عع124 عت صعرفنـحد ع
ع"ع..... عـذعالتر الطعرفنـمسعرف عبععرفؾالئعت ل 
عقــحنؾنعرفؾالظ عرفــؾرفععبــف ر عرطـةعع عإوــةـعرفنـمــسعرف ــعبععرفـؾالئععع:(اإلعااالم 2  ممـــز

ع :  ؾيعی ع عن حطحطعرفؾالظ ع عذفػعوؽعطفی 
رطـــةععرئـــیسعرفنـمـــسعرف ـــعبععرفـــؾالئعع ـــ ؽعرفـــت ریحطعبحن غـــحـعوـــؽعالـــتػعت ل ـــذعالـــتر الطعع-

عتـتظؼعتـفیفعحؾ عالتػعت ل ذعرفنتر الطعو تعكضعد ر عوحدظ ع-ع-رفنـمسع
ــــععرفؾالمــــ عالــــؽعايــــ ع عع- ــــتظؼع  ــــحنع ــــ ؾؼعفمنـمــــسعم ـــــنؽعن ــــحطحطعالصــــحفثعرفــــت ر عث تـ

ـــــ عن ـــــحطحطعالصـــــحفثعرفؾالمــــ ـــــؽعال حق ـــــ عرثـ ـــــ جعوـ ـ عالـــــؽعايـــــ عأخـــــفػع ع عرفـــــذؼعظنكـــــؽعأنعم ـ
ع2تؾ یحطعإفتع زیفعرفترخمی ع عرفـظحوحطعرفنع ی ع.

ظنلضعرفؾالظ عخةثـحعفمبمتظـ عرف ـععظنلميـحعرئـیسعرفنـمــسعرف ــعبععرفبمــتؼع عع(تسثیل الهالیة :3
رفنتنیـــ ع عرإلدرریــــ عطبـــــحعفم  ــــفی عالــــؽعاـــؼعثـــإنعرفـــؾرفععظنلـــضعرفؾالظـــ عثـــععانیـــ عأونـــح عرف یـــح ع
ع07-12الــؽعقــحنؾنعرفؾالمــ عع106رفسـحرؼعرفنلعـؾ ع عكنـحعظنلميـحعأالـحـعرفـــح عبنؾاــبعرفنــحد ع

ع".ح ـثعنص عومتع"عظنلضعرفؾرفععرفؾالظ عأالحـعرفــح 
الـؽعقـحنؾنعرفؾالظـ ع"عت ـؾثفعع127ىذرعالحعأشحرطعإفیوعرفنحد عع(مسارسة الدمطة الرئاسية :4

ــــلعرفنصــــحفثعغ ــــفعرفننفكــــز ع رفؾالمــــ عومـــتعإدرر عتؾيـــ عت ـــ ع ـــمظ عرفـــؾرفعع ع عتكـــؾنعالخ م
ع3".ذفػعالفرقب فمت فـ عاـز رعال يحع ع عم ؾفتعرفؾرفععت  یطع عت س  ع ع

بحفؾالمـــ عومـــتع"عرفـــؾرفععرفن عمـــ عع07-12نــصعرفــــحنؾنعرقـــؼع : الااهالي مسثاال لمدولااة -ب
 4النلـضعفمت فـ عومـتعالسـ ؾػعرفؾالمـ ع ىؾعاللؾ عرف كؾال "ع.

                                                           

ع.رفن عم عبحفؾالظ ع07-12رفـحنؾنعرقؼعع1/
 215دمحمعرفص  فعبعمعع عرفـحنؾنعرإلدررؼع)عرف  غیؼعرإلدررؼع عرف  ح عرإلدررؼع(ع عالفا ع ح  ع ع ع.عع/2
 رفن عم عبحفؾالظ ع12/07رفـحنؾنعرقؼعع3/
 رفن عم عبحفؾالظ ع07-12الؽعرفـحنؾنعرقؼعع110رفنحد عع4/
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  عىؾعظنحرسع ةحیحتوعكننلضعفمت ف عمینحعممعع:
قااب نذاااط السرااالی ریاار السسر اازة لمدولااة السكمفااة بسختماا  یرایشذال الاهالي و یشداا  و 

ع : غ فعرنوعظس ل تعقطاعات الشذاط في الهالیة ،
 عرفعنضعرف فيؾؼع عرف  غیؼعثععالـح عرف فيی ع عرف كؾیؽع عرف عمیؼعرفعحفعع عرفب ثعرفعمنعع
 ع عت ص ميحعع وح عرفـفرئب
 عرففقحب عرفنحفی ع
 عإدرر عرفـنحر ع
 عالل  یوعرفعنضع
 عالل  یوعرفؾعیل عرفعنؾالی ع
  ع.1رفنصحفثعرف ععم ـح زعن حطيحعبحف غفعإفتعطبیع عأ عخصؾ ی عإقمیؼعرفؾالظ
ـــحد ععاإلداري:الزاااابل  (2 ـــ عومــــتعأنع"عرفــــؾرفععالســــؤ  عع114نصــــ عرفنـ الــــؽعقــــحنؾنعرفؾالمـ

ـــــز دع ـــــثعم ـــــ ع"ع عح  ـــــتعرف غـــــحـع عرألالـــــؽع عرفســـــةال ع عرفســـــك   عرفعنؾال  ـــــتعرفن حثغـــــ عوم ومـ
ع. (بحفؾ ـحئضعرفب فی ع عرفـحنؾنی عرفةزال ع)الصحفثعرألالؽع عرف فط ع عرفتر عرفؾط ع

الــؽعقــحنؾنعرإلاــفر رطعرفـزرئ ــ ع ــمظحطعفمــؾرفععع28خؾفـ عرفنـحد عع:عالزاابل القزااائي3) 
ع2عالـح عرفـبطعرفــحئعع عال عإححط يحعبـنم عالؽعرفـ ؾدعالؽعأىنيح ثـعع

عـعالنحر  عرفؾرفعع مظ عرفـبطعرفــحئععثععححف ع قؾععا   عأ عا حظ عيتعرالؽعرفت ف عع
 قتعأخظفطع ؾقؾععرفـفین ـعوتـعومنوعأنعرفسمظ عرفــحئی ع

ح تعثععىذهعرف حف عثحنع مظ عرفؾرفععالـ ت عالؽعح ثعرفزالحنع عذفـػعرنــوعظـــبعومــتعرفــؾرفعع  
 ــــــحو ع عال خم ــــــحع ــــــذفػعوــــــؽعان ــــــ عع48أنعمبمـــــــع ك ــــــضعرفـنيؾریــــــ عخــــــة عالــــــت عأقصــــــحىحع

ع .فمسمظ عرفــحئی عرفنخ ص عفر رطرإلاـ
عبععرخ صح ــــحطعرفي ئــــحطعرف  ل ذمــــ عرفن م ــــ ع)عرئــــیسعرفنـمــــسعرف ــــالنــــحع ــــب عنةحــــععأنع  

رفبمــتؼع عرفــؾرفعع(عت ن ــ عبــحالزد رجعرفــؾعیلعع عذفــػعأنعكــضعال ينــحعظنلــضعرفت فــ عالـــؽعايـــ ع ع ع
اي ــوعرفن م ــ عالـــؽعايـــ عأخــفػع)عرفبمتمــــ ع عرفؾالمــ ع(ع عفكــؽعرفي ئــــ عرف  ل ذمــ عفمبمتمـــ ع)عرئـــیسع

سعرف ـــعبععرفبمـــتؼع(عال  خـــبعغ ـــفعأنعرفي ئـــ عرف  ل ذمـــ عفمؾالمـــ ع)عرفـــؾرفعع(عغ ـــفعال  خـــبعرفنـمــــ
                                                           

 رفن عم عبحفؾالظ ع07-12الؽعرفـحنؾنعرقؼعع111رفنحد عع/1
 214دمحمعرفص  فعبعمعع عرفـحنؾنعرإلدررؼع)عرف  غیؼعرإلدررؼع عرف  ح عرإلدررؼع(ع عالفا ع ح  ع ع ع.عع2/
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 ـضعىـؾعالعـ ؽعالؽعطفهعرفسـمظ عرفنفكزیـ عإيـحث عإفـتعرنـوعثـععالنحر ـ وعالخ صح ـحتوعكننلـضع
فمت فـــ عظغيـــفعوم ــــوعطــــحب عوــــتـعرف فك ــــزعرإلدررؼع عىــــذرعوكــــسع ــــةحیحطعرئــــیسعرفنـمــــسع

عفبمـتؼعثـععتنل ـضعرفت فـ ع عرف ـعبععر
فيذرعثيؾعظسـیظفعب ـكضعكب ـفعثـععتؾا يـوعفمنـمــسع عح ــثعظغيــفعىــذرعثــععكؾنــوعظعنــضعومــتع
 يــ عرفنعمؾالــحطع عرإلالكحنیــحطعرفةزالــ عت ــ عتصــفهعرئــیسعرفنـمــسعرف ــعبععرفبمــتؼعف ـــؤدؼع

عبإوـــتردعال ـــف ععرفن زرن ـــعاليـــحـعرفنـمــــسع عكنـــحعرنـــو مــــتعت ل ـــذىحع عكنـــحعظع بــــفع ع عظعنـــضعوظـــــؾ
عرئـــیسعرفنـمـــسع1رألالــفعبحفصــفهع عرفعحالــضعومـــتعت ل ـــذعالـــتر الطعرفنـمـــسع  عثـــععحـــ ؽعظـــــؾ

رف ـــعبععرفــؾالئعع فئح ــــ عرفنـمـــسع عرف لـــحظعومـــتعنغــــحـعرفنــتر الطعثــــععقحوـــ عرالا نحوـــحطع ع
ـــیسعرفنـمـــسعرف ـــعب ـــسعرئـ ـــتعوكـ ـــتردعومـ ععرفبمـــتؼعرفـــذؼعم ـــؾفتع  لســـوعرئح ـــ عرفـمســـحطع عإوـ

ع2 .طع ع عتس  فعإمفردرطعرفبمتظ ع عت ل ذعالتر التيحررعال ـف ععإونـح عرفت ع
عالؾرثــــ ع ـــسعرف ـــعبعع يـــذهعرالخ صح ـــحطعمبــــتعاـــز عالـــؽع ـــةحیحتوعظســـ مـز ـــ عرفنـم ـــؾعتن  ثم

الـــؽعرفـــحنؾنعع57طعخح ــ عرفن ــتد عثــععرفنــحد عرفـؾرفعع ع اللـح عذفــػعرفنصــحدق عومــتعرفنــتر ال
 ع عرف ـــععتع بـــفعأىـــؼعرفنـــتر الطعرف ـــععظنكـــؽعفمننلمـــ ؽعرفن  خبـــ ؽعالـــؽعخةفيـــحعت ـ ـــ عع3رفبمــتؼ

ع .البـتأعال حرك عرفنؾرط  ؽعثععتس  فعشؤ نيؼ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

عرفن عم عبحفؾالظ ع07-12الؽعرفـحنؾنعرقؼعع102رفنحد عع/1
عرفن عم عبحفبمتظ ع10-11الؽعرفـحنؾنعرقؼعع80رفنحد عع2/
 الؽعنلسعرفـحنؾنعع57رفنحد عع/3
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 إلقميسيةاالستقلل السالي لمجساعات ا  :نيالسطمب الثا
فمؾحـــترطعرفن م ـــ عظع بـــفعالـــؽعأىـــؼعوؾرالـــضعنـححيـــحعثـــععت ـ ـــ عرألىـــترهعرف ـــععإنعتـــؾثفعرفنـــح ع

ـــئ عالـــؽعراميـــحع ع عرف كـــؼعومـــتعنـححيـــحعأ عث ـــميحعظكـــؾنع ـــحف غفعإفـــتعالصـــحدرعالؾرردىـــحع أن ـ
ع1رفنحفی ع.

ــــــؾؼعد رعىــــــذهعرفـنحوــــــحطعثــــــعع ــــــؾرردعظــ ــــــذهعرفنـ ــــــتعقــــــترعكــــــحثععالــــــؽعىـ ــــــحعوم ــــــ عث ؾثفىـ النحر ـ
ـــؾرثفع ـــتـعتـ ـــ عوـ ـــععححفـ ـــػعثـ ـــسعذفـ ـــت عوكـ ـــ ع ع عظ ـ ـــ عرإلدرریـ ـــتوؼعرفةالفكزیـ ـــحتيحع عمـ رخ صح ـ
الـــــؾرردعالحفیـــ عالســـ ـم ع عإذعالعتســـ ظی عالنحر ـــ عرفصـــةحیحطعرفخح ـــ ع يـــحع ع عرفـزرئــــفعت ن ــــ ع

حــــترتيحعرفن م ــــ عالــــؽع ؾ ــــحئضعالحف ــــ عوتمــــت عتنك يــــحعالــــؽعت ـ ــــ عنغــــحـعالالفكــــزؼعا ــــتعظنكــــؽع ع
ع.عالنحر ـ عاليحاليـحعبع ـترعوؽع یظف عرفسمظ عرفنفكزی 

 الفرع األول : أسس التسهیل السحمي
ع:عأوال ( طبيعة السهرد السالية 

    ىعع2ى ح عال ظمبحطعظـ ـتعتؾرثفىحعثععرف نؾیضعرفن مع
 :  فایة السهارد السحمية و مرونتيا -أ

رفنـــؾرردعرفن م ـــ عكحث ـــ عفكـععتســ ظی عرفي ئــحطعرفن میــ عرفكیــحـعبكـــضع ــةحیحتيحعظــــبعأنعتكـــؾنع
دعنغــفرعفكلــف عرفخـــتالحطعرف ــععتـــتاليحعرفي ئــحطعرفن م ــ عف ثــفرـ ع ع عرح یحاحتيـــحعرفن م ــعفنؾراي 

ألنلــــحقعرفن مــــععمــــزدردعظـ ـــــععرألالــــفعأنعظكــــؾنعفيــــحعالــــؾرردعالحف ــــ عال عــــتد ع عكحث ــــ ع عث ـــــؼعر
 زیــــحد عوــــتدعرفســــكحنع عررتلــــحععالســــ ؾػعرفنعی ــــ ع ع عف  ظ  ــــوعظـــــبعأنعتعنــــضعومــــتعتــــت  فع

ـــــؾر عف ـــــ ع ـ ـــــ عرفكحث ـ ـــــفررفنـــــؾرردعرفنحف  ـــــف عيـ ـــــععأ عبلـ ـــــضعرفن مـ ـــــح عم نؾیـ عأ عإن ـ ــــــؾ ئبعأ عر ـ
وحنـــحطعالــــؽعقبــــضعرف كؾالــــ ع ــــؾر عكحنــــ عدرطع عأ ع  مـــــععرإلـحری عر ــــــ لنحری عفزیــــــحد عرإلمــــفرال ــــ

ع.إوحنحطعإانحفی عأ عالخصص 
 قدرة األجيزة اإلداریة السحمية عمى إدارة السهارد السالية -ب
أن تكهن السهارد السحمية خاضاعة فاي تحرایميا و إنفاقياا لمدامطة السحمياة  -ت

 السخترة
                                                           

ع.32سعرف ــعبی عرفن م ــ عثــعععــضعنغــحـعرف عتدمــ عرفسیح ــی عثــععرف  ــفی عرفـزرئــفؼع عالفاــ ع ــح  ع  .ثفیــت عالزیــحنعع عرفنـــحفع/1
 .32رفنفا عنلسوع  .عع2/
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 ثانيا ( وجهد إدارة مالية
ـــ ع ـــ عالـنؾوـ ـــحإلدرر عرفنحف ـ ـــتع ـ ـــؾر عظـصـ ـــ غؼعرألالـ ـــععتـ ـــ عرف ـ ـــترطعرفن م ـ ـــ عفمؾحـ ـــحئلعرإلدرریـ رفؾعـ

ع1ألاضعت ـ  عرفي ئحطعرفن می ع.
ـــحعرفـــــتر عومــــتعت ل ــــذعرفسیح ــــ ع ظـــــبعأنعتـ ــــفنعأ ــــسعرف نؾیــــضعرفن مــــعع ؾاــــؾدعإدرر عالحف ــــ عفيـ

ؾرردعرفن میــــ عبنــــحعظ ــــــ عرفنحفیــــ ع ــــؾر رعومــــتعالســــ ؾػعرإلدرر ع عرف  صــــ ضع عأ عر ــــ خترـعرفنــــ
ع. رفنصـم  عرفن می ع عكذرعكلحف عرففقحب عومتعر  خترـعرفنؾرردعرفن می 

عرإلدرر عرفنحفی عفمؾحترطعرفن می عبحفنيحـعرف حفی ع ع: عف ـححعنغحـعرف نؾیضعرفن مععتــؾ
 التخطيل السالي -أ

ـــحعرفي ئــــحطع ــــ عحفكــــ عرألالــــؾر ع ع يــــ عرفخظــــطعرفةزالــــ عررع ی نلــــضعثــــععد ف ســــ فعومــــتعال ؾرفيـ
ع.رفن می ع عت ـ عأىترثيحعبكلح  عوحفی 

ع :الرقابة السالية -ب
أنعتكـؾنعرإلدرر عرفنحف ــ عقــحدر عومــتعرفـ ــحـعبنيحاليــحعالــؽعرف حح ــ عرف  غین ــ ع عرفب ــفی عومــتعع-

ع.أحسؽع او
فمعنم ـــ عرفنحف ـــ ع ع عذفـــػع ؾاـــؾدعت غـــیؼععأنعتكـــؾنعرإلدرر عرفنحف ـــ عرفن م ـــ عفيـــحعرفــــتر عرفل  ـــ ع-

ال ح ــــبعع عرالو نــــحدعومــــتعرف  م ــــضعرفنــــحفععرفــــذؼعالــــؽعخةفــــوعمــــ ؼعرف أكــــتعالــــؽعالســــحف عالــــتػع
عر  لحد عرفي ئحطعرفن می عالؽعرفنؾرردعرفنحفی 

نحشــتع اؾدعرففقحبـ عرفنحفیـ عومـتعرفي ئـحطعرفن میـ عفم أكـتعالـؽعحفكــ عرألالــؾر عالــحعإذعكحنــ عت ع-
ع2.ال عالحعتؼع يعوعثععرفنخظطعرفنحفععأ عالع ع عرف أكتعالؽعرإلن فرثحطع عالعحفـ يح

 الفرع الثاني : مرادر التسهیل السحمي
تــــأتععالخ مــــلعرفنــــؾرردعرفنحف ــــ عفمـنحوــــحطعرفن م ــــ عالــــؽعالصــــتریؽعأ ح ــــ  ؽع عأ فينــــحعدرخمــــعع

ــــم نلــــضعثــــععرفــــ ــــ ع عرإلم عرفن م  ردرطعرف حتـــــ عوــــؽعر ــــ لنحرعالن مكحتيــــحع ع عفعفرعئـــبع رفف ـــــؾ
طع عرفؾ ـحظحعرفنـتالــ عالــؽعحخحراععم نلــضعثـععرفــف  ع عرإلوحنــحطعرف كؾال ــ ع عرفيبـاحن ينـحع

ع3 ع.ألشخح عرفخح ردعأ عرفعرألثـفهعط
                                                           

ع.عع34  .ـح  عثفیــت عالزیــحنعع عرفنـــحفسعرف ــعبی عرفن م ــ عثــعععــضعنغــحـعرف عتدمــ عرفسیح ــی عثــععرف  ــفی عرفـزرئــفؼع عالفاــ ع ـع/1
ع.35 عالفاــ ع ــح  ع  .ئــفؼعرفسیح ــی عثــععرف  ــفی عرفـزرثفیــت عالزیــحنعع عرفنـــحفسعرف ــعبی عرفن م ــ عثــعععــضعنغــحـعرف عتدمــ عع2/
 .25دال عشؾدررع عالفا ع ح  ع ع.عع3/
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 ( أوال ( السهارد السحمية ) الداخمية
 عتـتوتعأظــحع ـحإلمفردرطعرفنحف ـ عرفذرت ـ عأ عرفترخم ـ ع ع عظـصـتع يـحعالـنؾوـ عرفنــؾرردعرف حتـــ ع
عرفن م ـــ عإيــحث عإفــتعرفنـــؾرردعرف حتــــ عوــؽعت ــ  ضع عر ــ لنحررفنفرث ع وــؽعرفــفرئبع عرفف ــــؾ

ع.1رفن می عع
ع. غ فعابحئی  عت نلضعىذهعرإلمفردرطعثععإمفردرطعابحئی ع عإمفردرطع

 (ائب و الرسهمر اإلیرادات الجبائية : ) الز -أ
ــــحقعت ــــحعدرخــــضعرف ظـ ــــ عبســــببعتظبیـيـ ــــحعفمـنحوــــحطعرفن م ـ ــــ عالــــؾردرعذرت ـ ع بــــفعرإلمــــفردرطعرفـبحئ ـ

ع.رفن مععفمؾحترطعرفن می ع ع عت نلضعىذهعرإلمفردرطعثععرفـفرئبع عرفف ـؾ
ت ـحيـحىحعرفؾحـت عرفن میـ عومـتع ـب ضعرإلفـزرـعثـععإقمینيـحعىععكـضعابحظـ عالحفیـ ععالزرائب :(1

ع2.عالـؽعراضعت ـ  عرفنصم  عرفعحال 
ىــععرفنبــحفـعرفنحفیــ عرف ــععت ـحيــحىحعرفي ئــحطعرفن م ـــ عابـــفرعالـــؽعبعـــضعرألثـــفردعع(الرسااهم :2

عالـح ـضعالحعتـتالوعفيؼعالؽعختالحطع عت ل عرفـفیب عال عرفف ؼعثععرف حح   ؽعرف حف   ؽ:
عالؽعرألثفرد.ععوعرفؾحت عرفن می عابفربمـعالؽعرفنح عتـ ظـعكةىنحعال

عكةىنحعظس ختـعف  ظی عرف لـحطعرفعحال .ع-
عالـؽعىـحعالـحعىـؾعالؾاـوعكم ـحعفمـنحوــحطعرفن م ــ ع ع عثـحنعىـذهعرفــفرئبع عرفف ــؾ  عومـتعرفعنــؾ

ع3.ال يحعالحعىؾعالؾاوعازئیحعفيح
 : وىي تتسثل فيسا یمي السحمية.الزرائب و الرسهم السهجية  ميا لمجساعات 1

 الرسم عمى الشذاط السيشي:
ـــذى ععرفلـــفدؼع ـــذمؽعظع نـــت نعثـــععأن ـــظ يؼعومـــتعرفعنـــضعرف  عظ ــنضعىـــذرعرفف ـــؼعرألشـــخح عرف

ع4كحألطبح ع عرفن حال ؽع عرفني ت  ؽع عرفن ح ب ؽ....رفخ.
 

                                                           

عرإلنسـحنی ع عوـتدعفمـنحوــحطعرفن م ــ عثــععرفـزردرطعرفعحالــ عرإلمــفرعفخــفعالفغـحدع "ع1/ عع07ئــفع" عالـمـ عرفعمـــؾ  عكم ــ عرفعمـــؾ
ع03 ع ع.عع2005رالق صحدظ ع عرف س  فع عاحالع عبسكف ع عمیلفؼع

 .40ــح  ع  .ثفیــت عالزیــحنعع عرفنـــحفسعرف ــعبی عرفن م ــ عثــعععــضعنغــحـعرف عتدمــ عرفسیح ــی عثــععرف  ــفی عرفجعرزئــفؼع عالفاــ ع ع2/
ع27دال عشؾدررع عالفا ع ح  ع ع.عع3/
ع04فخـفعالفغحدع عالفا ع ح  ع ع ع.عع4/
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 الدفع الجزافي :
ثيــؾعظنــسعرفك مــ عرألافیـــ ع عع1.ؾیـــحطظظبــ عرفــتث عرفـزرثــععومــتعرفنفتبــحطع عرألاــؾرع عرف ع

ظظبـ عومـتعرألشـخح عرفظبیع ـ ؽع عرفنع ـؾی ؽع عرفي ئـحطعرفنكینــ عثــععرفـزرئــفع عمــ ؼعحســحبوع
%ومــــتعك مــــ عرألاــــفع ع عمفاــــ عبكحالمــــوعفصــــحفثعرفـنحوــــحطعرفن م ــــ عث عــــؾدعنســــب عع3  ســــب ع

رفن ـــ ف عرفـــذؼعمؾزويــــحع ـــت رهعومـــتعرفؾالمــــ عتعـــؾدعفمصــــ ت قعع%ع70فمبمتمـــ ع عرفبـــحقععع30%
فــؼعع2006 عرفبــحقععفمصــ ت قعرفن ــ ف ع ع فك ــوع عال ــذع ــ  عع%ع60 عرفبمتمــ ع %20  سـب ع

ع2%.1 تالعالؽعع%ع0ظعـتعفمـتث عرفــحثععأؼعد رعثععال زرنی عرفبمتظ ع عالنعالعتفوعأ بثع
 : الرسم العقاري 

  ی ـســؼعرفــتعنــؾو ؽعىنــحععرفف ـــؼع3 عرفنب  ـــ ع عرف  ـــفعالب  ـــ  عظلـــف عىـــذرعرفف ـــؼعومـــتعرألالـــة
رفعــــحرؼعومـــتعرفنن مكـــحطعرفنب  ـــ ع ع عرفف ـــؼعرفعــــحرؼعومـــتعرفنن مكـــحطعرف  ـــفعالب  ـــ  عثـــحأل  ع
ظ ســـبعومـــتعأ ـــحسعرفكینـــ عرإلظـحریـــ عرفـبحئ ـــ عفمنســـحح عرفن ؾراـــت عث يـــحعرفنمك ـــحطعرفنب  ـــ ع ع

 عأالحعرفلحنععمی سـبعومــتعرفنن مكــحطع عسبعرف  غیؼعرفنعنؾ عبوعفكضعال فعالفي ال تد عحع ىـع
ــــ ععغ ــــف عف رريـــععرفنب  ــــ عومــــتعأ ــــحسعرفكینــــ عرإلظـحریــــ عرفـبحئ ــــ ع عرفن ــــتد ع ــــحفن فعرفنفيـ

ـــفعرفــزعررعیــ ع عرفيك ــحرعفــ عرريــععرفــزعررعیــ ع ع عرف ــحتجعرفن عمـــ عبحفف ـــؼعرفعــــحرؼعومـــتع غ ـ
ع4كم ينـحعظخصـصع عمؾاوعبكحالموعفصحفثعرفبمتظ ع.

 :رسم التطيیر
 عظنلـضعرفف ـؼعومـتعرفـنحالـحطعرفن زف ـ ع ع عتلفیــعرفنـح عثـععرفنــحرؼعرفنحئ ـ ع عظ صــضعفلحئــت ع

ـــحطعرفن ـــؽعرفـنحوـ ـــ ل تعالـ ـــؼعرفنسـ ـــحعبح ـ ـــطع ع عظ ســــبعد ریـ ـــؾرطعرفصـــفهعثــ ـــحعق ـ ـــعع يـ ـــ عرف ـ  م ـ
رفصــــفهعرفصــــ ععالـــــؽعقبــــضعرفلئـــــ عأ عرفنؤ ســــ عرفنكملــــ ع  ؾزیـــــ عرفن ــــحهعرفصـــــحف  عفم ــــف عأ ع

ع5.رفص حعی ع رفن ــحهع
عمؾاتعر ؼعرإلقحال ع عر ؼعرإلوحنحطع عرألفؾرحعر ع.فني ی إيحث عفيذهعرفف ـؾ

                                                           

عع02ئـفع" عالـمـ عأب ـح عرق صـحدظ ع عإدرریـ ع عوـتدعرزعثـععرفـع ـةفی عرفنحفی عفمبمتظ وبتعرفـحدرعالؾث ع "عرال ع/1  عكم ـ عرفعمــؾ
ع100 ع ع.عع2007رالق صحدظ ع عرف س  فع عاحالع عبسكف ع عدظسنبفع

ع.28دال عشؾدررع عالفا ع ح  ع ع ع.عع2/
ع100وبتعرفـحدرعالؾث ع عالفا ع ح   ع ع.عع/3
ع29دال عشؾدررع عالفا ع ح  ع ع.عع/4
ع.06فخـفعالفغحدع عالفا ع ح  ع ع ع.ع/5
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 : عىععت نلضعمینحعممعالزرائب و الرسهم السهجية جزئيا لمجساعات السحمية : 2
 :الرسم عمى القيسة السزافة

تخـــــ عان ـــــ عونم ــــحطعرفب ـــــ ع عرإلشــــ ح عرفعـحریـــــ ع عتأدمــــ عرفخـــــتالحطعفمف ــــؼعومـــــتعرفكینـــــ ع
رفنـحث ع ع عالؽعانم عىـذهعرفعنمیـحطعرفن عمــ ع ــحألالة عرفن ـؾفــ عرألالــة عرفعـحریــ ع عإيــحث ع

ع1.رف ؾریترطعفملحئت عرف خصی ع عتأدظ عرفختالحط إفـتع
 الساليةالرسم عمى الذمة 

ومــــتععزرئفظخـــــ عفيــــذرعرفف ــــؼعرألشــــخح عرفظبیع ــــ ؽعرفــــذمؽعرخ ــــحر رعالــــؾط يؼعرفـبــــحئعع ــــحفـ
ــــحفـ ــــذهععزرئفرو بـــــحرعأالةكيـــــؼعرفنؾاـــــؾد ع ـ ــــ ع عخحرايـــــحع عح ـــــثعت ـــــتدعىـ رفــــــفیب عوـــــؽعطفیـ

ومــتعع2.5ـتع ـــععتفــوعرألومـ عظـــترعالعحطع(ع اــت  عتـــتریـععفنـنــؾععرفذالــ عرفنحف ــ ع)عرفنن مكــ
ع: الم ؾنعدجع عم ؼعتؾزیعوعكحألتعع50حسعيفیبعع عظلؾقعأ ـ

 % 60عنی عرفؾالظ فصحفثعال زرع
 20عنی عرفبمتظ عفصحفثعال زر% ع
 % 20ع2.رفؾط ععفمسكؽعفصحفثعرفص ت قعع

 :الرسم عمى الذبائی
 عم ن ـزع ىـؾعر ــؼعغ ـفعالبحشـفعظسـ   عفصـحفثعرفـنحوـحطعرفن م ــ عرف ـععت ــؾثفعث يــحعرفنــذربثع

ع3.ظلف عومتعرفن  ؾاحطعرال  يةكی وعبظحب عرفـفیب عغ فعرفنبحشف عألن
عمؾا ع.ررطتعر ؼعرفتال  عرفـبحئی عومتعرفسیحإيحث عإفتعىذهعرفف ـؾ

 األملك ، إیرادات االستغلل(اإلیرادات ریر الجبائية : ) مداخیل  -ب
تبعـــحعفعـــتـعكلحمـــ عرفنـــؾرردعرفنحف ـــ عرف حتــــ عوـــؽعرفـبحمـــ عرفن م ـــ عت ــــوعرفـنحوـــحطعرفن م ـــ عإفـــتع

ع: الؾرردعأخفػعغ فعابحئی ع عف تعیؼعالؾرردىحعإلشبحععرف حاحطعرفن می ع ع ىععت نلضعثع
 
 

                                                           

ع06فخـفعالفغحدع عالفا ع ح  ع ع ع.ع/1
ع. 32دال عشؾدررع عالفا ع ح  ع ع.عع/2
ع06فخغفعالفغحدع عالفا ع ح  ع ع ع.عع3/
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 : مداخیل األملك 1) 
رفن م ـــــ عومـــتعإمــــفردرطعأالــــة عال  ؾوــــ ع ع عىـــععت ــــ جعوــــؽعرال ــــ  ة ع عت ــــؾثفعرفـنحوــــحطع

ــــــ عت  نـــــــعع ــــــحعأشـــــــخح عرو بحریـ ــــــحع  لســـــــيحع عبحو بحرىـ ر ـــــــ عنح عرفـنحوـــــــحطعرفن م ـــــــ عألالةكيـ
ع1.رفعحـعأ عت ص ضعرف ـؾقع عرفـفرئبعالـح ضعر   ةفيحعالؽعطفهعرفخؾر نعفمـــحنؾع
 لإیرادات االستغل 2)

ــــ عوــــؽع  ــــ عال  ــــ ــــععوــــحر عوــــؽعرفنــــؾرردعرف حتــ ـــىـ ــــف عخــــتالحطعتؾثفىــــحعرفـنحوـ ـحطعـحطعأ عوـ
درطعبــحف  ؾعع عت كــؾنعالــؽعوؾرئــتعرفــؾزنع عرفك ــضع عرفكیــحسع عوؾرئــتعرفن میــ ع ع تــ ؼعىــذهعرإلمــفر

ع عأ عخلـــيحع عإيــحث عومـرفف ــؾ فممــفردرطعرف ـــععتعرفــذبثعرإليــحمی عرفن نلمـ عثــععخـ ؼعرفم ـــؾ
ع2.الصحفثعرف خزیؽعرفعنؾالعع عرفن ححلعرفعنؾالی ـحعتؾثفى

 ثانيا ( السهارد الخارجية
ــــــحعرفذرت ــــــ ع ــــــكحنيحعبنؾرردىـ ــــــ عححاــــــحطع ـ ــــــ عكحثـ ــــــ عت ظ ـ ــــــحطعرفن م ـ و ــــــتالحعالتســــــ ظی عرفـنحوـ

ع عإمـــــفردرطعرألالـــــة ع) ــــــؾ رفعحالـــــ عالعتكلـــــععرفترخم ــــــ (ع عىـــــذرعالنعحصـــــ م عرفــــــفرئبع عرفف ـ
ف  ل ــذعرفن ــحری ع عثإنيــحعتب ــثعوـــؽعالصـــحدرعأخـــفػعف نؾیـــضع عتأدمـــ عرفخـــتالحطعخـــحرجعنظـــحقع

ع3رإلمــفردرطعرفذرتی ع.
ع فعضعأ فزعىذهعرفنصحدرعىع:

 القروض : -أ
ــــتع ــــ عإف ــــ ل حئی ع عإذعتمـــــحعرفي ئــــحطعرفن م ـ ــــتعالــــؽعالصــــحدرعرإلمـــفردرطعرإل ـ ـــتعـ ــــف  عألاـ ـضعرفــ

ت ظیـــ عنلــــحطعبعـــضعرفن ـــحری عرف  نؾیـــ ع رف ـــععظعــــؾدعنلعيــــحعومــــتعرفســــكحنعثــــععرفنســــ ـبضع ع ع
رفعحدظـ عفمؾحـت عرفن م ــ ععرفن زرنی تسـ ختـعرفـف  عثععتنؾیضعرفن حری عرال  لنحری عرف ععتعـزع

ع4وـؽعت ظ ـ عنلـحتيح.ع
 
 

                                                           

ع88الل ت عمؾ لع عالفا ع ح  ع ع.عع/1
ع.88رفنفا عنلسوع ع ع.عع/2
ع.08فخـفعالفغحدع عالفا ع ح  ع ع ع.عع/3
ع.38ئــفؼع عالفاــ ع ــح  ع ع.رفسیح ــی عثــععرف  ــفی عرفـزرثفیــت عالزیــحنعع عرفنـــحفسعرف ــعبی عرفن م ــ عثــعععــضعنغــحـعرف عتدمــ عع4/
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 : اإلعانات -ب
عرفت فــ عبنــ ثعإوحنــحطعفصـــحف ثعرفبمـــتظحطع عرفؾالمـــحطعفنؾرايـــ عرفعــــزعرفـــذؼعقـــتعت عـــف عفـــوعتــــؾ

 ع عكـــذرعتنؾیـــضعرفن ـــحری عرالا نحو ـــ ع عرالق صـــحدظ عرف ـــععتســـظفىحعرفؾالمـــ ع عرفبمتمـــ عرفن زرنیــ ع
كـــضعومـــــتعحــــتػعثـــــععإطــــحرعالخظظحتيـــــحعرف  نؾیــــ ع ع عتيـــــتهعىــــذهعرفنســـــحوترطعإفــــتعتعنـــــیؼع
رففخـــــح عثـــــععالخ مــــلعال ــــحط عرفــــبةدع عرف ــــتعالــــؽعرفلــــؾررقعرفنؾاــــؾد ع ــــ ؽعرفن ــــحط عرفلـ ــــف ع ع

ع1رف حئ ـ ع عرفن ـحط عرف  ی ع عذرطعرفنؾرق عرفيحال .
عوععثععتـتظؼعرإلوحنحطعفمبمتظحطعالحعممع:فرعومتعرفت ف عأنعت

عرف لح طعثععالترخ ضعرفبمتظحطعع-
عزال رف ـصعثععت ظی عرف لـحطعرفةع-
ف مب ــ عرالح یحاــحطعرفن  ح ــب ع عرفنيــحـعرفنخؾفــ عفيــحعقحنؾنــحع عأنععرففرالیـ عرألىـترهعرفةزالـ عع-

ـــ ع ـــحطعومـــتعأ ـــحسعوـــتـعالســـح ر عالـــترخ ضعرفؾالمـــحطع عوـــتـعكلحمـــ عرف  ظ  تــــتـعرإلوحنـــحطعفمؾالم
ع. رفنحف ـ عفم لـحطعرإلابحری 

 مى استقلل الجساعات السحميةالفرع الثالث: أثر التسهیل السر زي ع
عرفن زرنیـــ ع ـــب ع عذكفنــــحعأنعرإلوحنــــحطعرفنـتالـــ عفمـنحوــــحطعرفن م ــــ عالــــؽعطـــفهعرفت فــــ عتــــؾرزنع

ع(. رفن می عفك يحعتيتدعرال  ـة عرفن معع عىذرعتظبیـحعفـحوت ع)عالؽعمتث عظـؾد
ـــ عأنعتـــتث عد نعأنعت كـــؼع عإالعتكـــؾع ـــوعومـــتعرفت ف ـــحففغؼعالـــؽعرن ع ع  نعقـــتعخفاـــ عوـــؽعالليــــؾ

ع2ثيحع. عإالعأنيحعالؽعاي عأخفػعالعتس ظی عأنعتتث عرألالؾر عد نعال حبع عكیفی ع فعرفةالفكزی 
فيـــذرعثـــحنعرإلوحنـــحطعرف ـــععتــــتاليحعرف كؾالـــ عفمؾحـــترطعرفن م ـــ عتكـــؾنعثـــععإطـــحرعقـــحنؾنععال ـــتدع

 عوم يـــــحعفــــــنحنعإنلحقيـــــحع عرففقح ـــــالــــ ثعرإلوحنـــــ ع عكیل ـــــ ع عبنؾابــــوعت ــــتدعإاــــفر رطعالســــبـحع
ر ـ  ةفيحعبنــحعظ ـــ عرفنصــم  عرفعحالــ ع ع ع ــذفػعت ــ لععرفســمظ عرفنفكزیـــ عب ـــ عرإلشــفرهع ع

ع.وع عرففقحب رف ؾا ــ
رفن م ـــ ععرفن زرنیــ الـــؽعخـــة عىـــذرعنليـــؼعأنعرفت فـــ عرغـــؼعرإلوحنـــحطعرف ـــععتــــتاليحعف ـــتعیؼعتـــؾرزنع

 ع عرفؾالمــــ ع ع ىــــؾعالــــحعظ ـــــ عالبــــتأعرفةالفكزیــــ ع عإالعأنيــــحعت لمــــ عالــــؽعايــــ عأخــــفػعالــــؽعفمبمتمــــ

                                                           

ع.38دال عشؾدررع عالفا ع ح  ع ع.عع1/
ع.172ـــ ع عرفؾالمـــ عثـــععرفـزعرئـــفع عالفاــ ع ـــح  ع عالســـعؾدعشــ يؾ ع عأ ـــسعرإلدرر عرفن م ـــ ع عتظبیـحتيـــحعومـــتعنغـــحـعرفبمتمع2/
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خـــة عال حبعــ عىــذهعرإلوحنــحطعالــؽعح ــثعالـــح ع ــفثيحع ع عبحف ــحفععال حبع يـــحعأ عبعبـــحر عأخـــفػع
ع. رففقح ـ عوم يـحع عى حعمؾاتعالسحسع عإخة عبح  ـة عرفـنحوحطعرفن می 

ع: وحنحطع عىذرعرف نؾیضعرف كؾالععمینحعممع ی نلضعتأا فعىذهعرإل
 أوال ( تهجيو القرار السحمي

إنعرفي ئـــحطعرفن م ـــ عت ن ــــ عبحف خصـــی عرفنع ؾیــــ ع عرال ـــ ـة عثـــععالنحر ــيحعفصــةحیحتيحع ع ع
ـــحرك عثـــعع رإلوحنــــحطعرف ـــععتــــتاليحعرف كؾالـــ عثـــععرال ـــ لنحعررطعرفن م ـــ عتبـــ ؽعرغب يـــحعثـــععرفن ـ

ــــذفػعتكــــؾنعرفي ئــــحطع ـــ عرف  ن یح ــــ ــــ ع عرفي ئــــحطعرفن م ــــ ع ع ع ـ ـ عرفن م ــــ ع عألنيــــحعتيــــؼعرفت ف
هع عرقح ـــ عرفســـمظ عرفنفكزیـــ عالـــؽعح ـــثعرخ  ـــحرعرفن ـــحری عرال ـــ لنحری ع عفررفن م ـــ عت ـــ عإشـــ

 ــــحدر ععحطعمــــ ؼعبـــفرررطع عتفق ــــ عرفبمــــتظعن ــــ فعررإلنلــــحقعرفنــــحفععوم يــــحع عثنـــــح عرف ي ئــــ عرفعنــ
ع1رفسمظ عرفنفكزی عال عر   حر عرفسمظحطعرفن می ع عألنيحعت ظمبعالؾرردعالحفی عكب ف . وــؽع

 ثانيا( تخريص اإلعانات
إنعتسـ  فعرفي ئـحطعرفن م ـ عم  ـــ ع ؾاــؾدعرفنــؾرردعرفنحف ــ عرفكحث ــ ع ع ثــععححفــ عوــتـعكلحمــ عأ ع

 ــثعتكــؾنعى ــح عإوحنــحطعتــتـعرف كؾالـ عإوحنـحطعفمؾحـترطعرفن م ــ ع عحوـتـعتـؾرثفعىـذهعرفنـؾرردع
ـــ عبنؾاـــبعرف ی عطعرفن م ـــ ع ع عإوحنـــحطعتخصیصــررع ـــةهعرفنـــحفععرفنخصـــصعفة ـــ لنحإانحف ـ

ع2رف  نی عرفن می .ع فرالجف  ظی عنلـحطعرف ـي زع عرال  لنحرعتن ثعف  ـ  ع
 ثالثا( الرقابة

إنعتمـــععرفي ئــحطعرفن میــ عفموحنـــحطعرفنفكزیـــ عمـــؤدؼعإفـــتعإخــــحويحعففقح ـــ عرفســـمظ عرفنفكزیـــ ع
كحففقح ـ عرف ـععتبحشـفىحعرفنصـحفثعرف ـ  ـ عو ـتعرف أشـ ف عرف ـ  ـ عومـتعرفن ـحری ع عال حبع يــحع عكنـــحع

عرفي ئــــحطعرفن م ــــ ع  ـــــتظؼعتـــــحریفعد ریــــ عفمســــمظ عرفنفكزیــــ  عوــــؽعنســــب عر ــــ ية عرفنبــــحفـعتم ـــــز
ع3رفؾررد عثععرف ةهعرفنحفعع عنسب عرنـحزعرفن ف ع. رفنحف ـ ع

                                                           

ع.40ـح  ع ع.ثفیــت عالزیــحنعع عرفنـــحفسعرف ــعبی عرفن م ــ عثــعععــضعنغــحـعرف عتدمــ عرفسیح ــی عثــععرف  ــفی عرفـزرئــفؼع عالفاــ ع ـع/1
ع.40عــضعنغــحـعرف عتدمــ عرفسیح ــی عثــععرف  ــفی عرفـزرئــفؼع عالفاــ ع ــح  ع ععثفیــت عالزیــحنعع عرفنـــحفسعرف ــعبی عرفن م ــ عثــعع/2
ع. 40رفنفا عنلسوع ع ع.عع/3
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 خاتمة 
 ختاما لماا ممااا  ان ماو ـة یااـ  تناا  لاااا ح  ظـاااا ظماااا  لـمالااا   لمنمفااـ ـدمااو  اا  ماا  

 لشااانهظ ا  لمنمفاااـأل  ا فااای  ااا  ظااا    لامااااا ظاااى  إلمميميااـتنقفاااا  یاااتقكف ـدتااای تااااففـ  لـمالاااا  
ـكزياااـ الیااااتقكف  لاااا ـ ـجتوااااـ  ااااىظـ    لااااام ـ ـماةیاااام  ااا ان ـدمااااو ه الیااااتءاان ماااا  إلـ ةياااـ  لكم

ـكزيااـ  ـهج لااو مت ااىا  ـمفا شااكی   ل فئا ـمابااـ لمااى ظاا ه لم لم ـكزيــه   لخاا  . لكم
ـماباااااـ  ـال  حـ تـااااااهي  ااااا  مماةیاااااـ ظااااا ه  ل حتماااااا  لاااااى  إلخاااااكف  موااااا ح  لتاااااى ي  بااااافو   ااااـن

ــ لمفااااااان ماااااااو ةماباااااا هماااااااا لممااااااااىا   الیااااااتقكف ـ ن لاااااااو ماااااااااة  هبالتاااااااال اـ منااااااا ـ أل تتااااااا  الظنااااااا
ـكزيـ ظاا   مااا حلاای  اا   لـز  ااـ  هلألیاا .  جفانظاى  لخ اأ  هظا  أل   یایيـفتت ا  ه ق  ظ ا  لكم

 ـف لاا هبااا خ  إلـ ـة  لمتامايه حقيقا بافو ماا مااا  مااو  یااتقكف ـدتاای تـاااف    لتى فاله  ته   ذ
ـكااا ــ ماااو  هبااافوأل فااني ـز  ااا  لااای ظمااااا الم  تاتفاا ملااا  تنقفاااا  الظااااـاا  ااا   هفاااــماااا  ااا

 : آلتيـذلن مو خكف  لاتا ج  تىضي  مدويه . هماظىظا  ـ ةيا ل هلـ  هحماــ لجامـ   لايایـ
  ـلاا  لـز هكخكفااااـ لمااااا یااااوا ــ  لـمالااااااا   لمنمفااااااـ  یااااااتقكال  تنقااااااا  لقاااااا  مااااااا  مشاااااا  اااااا

ـ   یاتقكف  لءكثاااـ ن ا تماااا  حـاااكال  لاام ـ  لىفااــ(أل كماا حخناج ا هماال أل هليتا  )لناى
ـكزيـ   . لم

  ــ مااااو خاااااكف ـ   لـز  ااااا ـ  اااان : فااىةتفو تـماااااى  اااا   لنااىيا یااااتقكال  ى ظفااانممااااا   لمشااااا  لت
تااافـ هياان  منمفااااـخافااااا ماااااتقك لمـمالااااا   ل ماظىظيااا لتاااا  تمااااا  كياظااااا   لمجاىيااـ  الشخلاايـ

 مـااااال    ل فئااااا مـتمج اااااا  لمنمااااا . كماااااا مءااااای ظااااا ه   ملاااااالن ا  لمنمفاااااـ هتجوإاااااـ لاااااو  ة ـ
 الیاااتقكفأل  ظاا ه  لمـاااال  هظااا   مااا ـجااازي  ختياااةماتخباـأل حفااع  لتما  حیاامىخ  الظتخاااخ  ا  

ـ   اا   لىمااف ظتااا  لمىالـاـ  لتاتف ـاـ ل فئاـ   ختيااةتواااى حیاامىخ  لتجفاافو ه قااي  اا   نلكاو  لمشاا
ـكزيااـ ) لاى ل (أل هظا   حهف ماااس بتجففا اا لماى ل  ه   كاا    االیاتقكف.  ذ تاا خمف  لااام ـ  لم

ـكزيـ بج ظا مو مااة  ظ    لت خی ال  . إلـ ةيـ  لكم
  ــ  یاااتقكال هليتااا  ه ذلااان  مانااان  ختلافاااا  خافاااـ  الـمالاااا ـ   لـز  ااا  حضاااان  لمشااا

 ـمااااا  كىظااان   یااالف لماااى   یاامىخ  لجاااااأل هظاااى ح نااای  تن  اا ظاأل حفاااع  لتمااا   ااا   لمنمفااـ
ه ج  ل فئاااا    لااااىليت   لمنمفااااااـ حااااااا  لتاااااا خی ه ـاااااابا  حا ات ااااااا  لمنمفااااااـ ماظىظاااااااأل لكااااااو  الـي
ـا  لىال اااااـأل  ذ ــاااااا  لماااااى ل    لىليتاااـ  ااااانثـ لماااااى ظااااا    الیاااااتقكف خافاااااـ لماااااى مااااااتى  ظااااا

ـكفزياـ  كوفااـ لااام ـ  مماا  جای  لىال ااـ  اا  حالااـ خنااى   للكحيا  حغمويـلماى  هينىي لاكت
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  مااااو ـدتاااا لممـماااا   لشااااجو   لااااىال   ماتخاااا  مااااو ـااااأظن تنماااای مااااا ة اااي   لااااى ل  مااااد ه ااااـى
ة ایاـ  لمـما  ه   لقاااظى أل حفااع  تااىلى  ـااهأل لكاان  بقاى لاا ز  هيدتتا   ماا ماناان فكحيا 

  لنتاظ لمى ظماا  لم  هال .
  ـ حـ  ااا  ظلىفااان ـن بااان فااا ــ حـاااكاف  الیاااتقكف  ماااا  لتااا ـ   لـز  ااا   لقاظىظياـخاااته  لمشااا

ـلا  ماااااا مااااا  ظااااا   مااااااظى   لىال اااااـ ه مااااااظى   لوم  اااااـ)  ( ه ظاااااى  الیاااااتقكف  لماااااال أل لكاااااو یااااا
ـكزيااـ ( مااو  لاظاااا  ب ااا ن  لمنا ماااـ   الیااتقكف مااو خااكف مااا تماناان  لندىمااـ )  لااام ـ  لم

ظااااااا  لمنمفااااااـ كتاـااااـأل ظاااااا   لجاااااا ا  حتيا ات ااااا لكتاـااااـ لـمالااااااا   لمنمفااااااـ  مفز ظيااااـلمااااااى          مى ـة
  اااـ  هظاااا لااىلج مشاادی  لجـااز مااو   ااـ هخمااا مشاااكی  لماااااس  االیاااتقكف ماااو(أل  ل  خميااـ)

ـ أل  اإللاظااااا  تقاااا ا ه ااااا ـة یااااـ ه ـيااااـ  لـمالااااا   لمنمفااااـ تخ ااايي حخاااا  اااا   ماااااوا ـقفاااا  ح
ـ ما  یام ـ  ـن  ف ااأل حفاع ت ـن ظاا ه  إللاظااا  ه تتا ج ااا  لىفاــ لتلا ال  كأظماا مـااف فاا

 یاتقكالأل  لماى تاااففـ ـاانهظ ا باتااا ا مااد حظ ااا ماتخوااـ ه مانااف  لمنمفاـ ت اظفئاتءا  مقا ة  
ـماباااـ  هظاااا ـاااقي ظاتاا  حظ ااا  منتماااـأل لكاااو ال ـيهفااا  الیااتقكف  لمااال  ه تقفاا   لـمالاااا  ب

ــ تنقفا  للال   لجاا ه   منميـ. حا يا  تمويـ غ
 ـي ماو ح إ   ل ة یاـ ظا ه خاكف ماو لااا توافإو كماا أل  لامااا ظـااا ىماا مق حبا ـكاـز  ظاى  لكم

ـكزياـ أل هذلان ماو خاكف مماةیاـ ظا ه   لجكماـ هضاىا بافو  لـمالاا   إلمميمياـ ه  إلـ ة   لم
ـيـ أل  لـمالا  فكحيات ا  لمتجمقـ    مـاف مو  الیتقكف  تجتوـ  الیتقكليـ ظ ه    ه لن

ـ فوأل  ال بفو  لقا مـ  لجكمـ  ىظـ  حتاى م مقاـأل هغفاـ ـ  ظااويـهة   الیاتقكليـ ظا ه ح   ل 
حتاى  حظإان ه لتقاايه أل  ذ  الظتلااف مخاارـ مج اا تاأت   لتا   لايایايـ  الیاتقكليـ  لاى تاتقی ال
ـظااأل ه إل قاان  ا   الیاتقكليـ لماى  لمنا ماـ  اته  تمااةس  ل هلاـ لايایاـ  لجااا  لاا ج لماى حر

ـما ـ ـعيـأل هبالكيفيـ ح ـه    ظ ه  لـمالا  لمى  ل ـ ال  لت   لش   ـاىظـ  لماااس  لى تـن
 . الیتقكف لمى  لقا ه  لجكمـ
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 ملخص 
ـلجساعااااايـليم س اا يـلااارـي أالـااا يـضااام لي ااا يـضاااال  ييـضااالليل  يتشاولشاااي ااذي ااارايـل ـمضااا ي   ااا  

ي ي تط يشااااي ااذيـلألراااليـموهيـلاااـي أل ااا  ييضاااا يـلاااااـي رااااام  ـميـل ي اااااسييداااااسشاي اااااراحـلالشظااا ايـلرــم
ثاااييسشااايي حاااول  يتح  اا يتأ یااكيلي  كزیاا يـمرـمیاا يكسااايل شااايـ اا ـ يـلي  كزیاا يـلي  كزیاا يـلرـمیاا 

 أل ااا  يـل ـااا  يـلرـمیاا ي يح ااسييتكمسشاايعا  اايـلسححاسيـلناا ذيـيليم س ا  أل ا  يـلجساعاااايـيلالل  ا
اا  يـلرـمیا ي يكسااايل شاااي ي.ييـلطـ أا يـللا    ا يـ ا ـ  ايويا  شايتأ یألاايلمـ 

 حاااول  ييليم س ا تكمسشااي اذيـلسححاسيـموهيعاا ي أل اا  يـضااالليهيـلجساعاااايــ ايـلألرليـلنا ذي ل ي
ـ اايـلسأاا   يـلألل  ا يـل ـلا يعماـي زاس ني اارـيـمضااالليهي يتح  ا يتأ یافيليضالليهيـلسحمذيويـلا ـزي

اايـلسحم اااا ي يح ااااسيتط يشااااايـلااااـي ي ااااذيحااا  يعالجشاااااي ااااذيـلسححااااسيـلنااااا ذيـئااااكاهيـضااااالليهيـل   اااا
ـعالااا لي   ااااايـلسذااا  يـلج يكاااروهيـاااا م يليضاااالليهيـلسحمااااذي يشالذخراااا  يزيـمضاااالليهيـلأزااااـ  ـئااااـ 

 يويـل م اااا يـلسأش یاااا يل ااااارايـلجساعاااااااي يويلاااااي عالألااااذيـلسذاااا  يل اااارـي لااااديلااااليرعساااا يلالسن ااااليـلـم  اااا
يـلااـيثااا ذيـاا م ي عسماا يل اارـيـمضااالليهيتط يشااايشأااي . شسجماسي حماذي شالخا  يـمضااالليهيـلأزااـ 

وي ااااااذيـمضااااااالليهيـلاااااااـ  ألذيويـلااااااارـي ااااااشتي  ااااااا يـلسذااااااا  يلمدااااااامطاايـلسحم اااااا يـ الراـاااااااااايوي
ـ اااا  يل ااارـي اااشتيي ـااايح ااي اـاااا يل ااااي حاا ر ييا   ااايلالداا   يويـرـم ي رااالتيـل حاا  يـلسحم اا ي

ـعالاا ليل اااييليم س  ـيـلجساعااايـئا يـزيـلسذا  يـلج ذ  ي ال ا يكاار  يئااكليليضااالليهيـلسحمااذيويياا ي
ح ي اذيكالي ا ييااا  نيـلـم  ا يويـل م ا ي يلكا يـلعا ااايـلحع   ا يـلسل  ا يلمجساعااايـلسحم ا يـ يـا

تل  ااا يح یااا ي)يـلسحم ااا يتيتلااا  يو اااطيئااا و ي داااحل ي ااا يئااار  ايي  ااا ـزيـلس شغاا حيحااالي ذاااازليعجااازي
ي. ـل   ااايـلسحم ا ي اذيـرـءي  ا  ايشطيي 

ي

ي

ي

ي

ي

ي



In this study, we dealt with the issue of the independence of regional 

groups, which is considered one of the methods of administrative 

organization, where we divided this study into two chapters by presenting 

two chapters. The concept of administrative guardianship, where we 

provided a definition of administrative guardianship, as well as its 

objectives and legal nature. 

The second chapter we spoke in the first part, the concept of the 

independence of the regional groups trying to determine the definition of 

local independence and to highlight the most important criteria 

jurisprudential function on the content of this independence, while dealt 

with in the second section forms the independence of local bodies, where 

we dealt with the organic independence as the first image of the local 

independence recognized In which the Algerian legislator has the legal 

personality of these groups, and the legislator was not satisfied with this 

only, but also supported him by representing the municipality and the state 

in an elected local council 

After the organic independence, we touched on the second complementary 

form of this independence, which is the functional independence, in which 

the legislator granted the local authorities special powers and powers of 

their own, legally defined for the management and administration of the 

interests of the local unit. In addition to this grant Algerian legislature 

pending regional groups fiscal as the latest form of local independence and 

has been recognized explicitly in both municipal law and the state, but 

government subsidies for groups of local in order to solve the budget 

deficit problems (local) progress in accordance with the preconditions that 

will restrict the freedom of local bodies In performing its duties fluently. 


