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 انالحشكٛض ٔ اإلداس٘ انخشكٛض  : ًْا طٕسحاٌ اإلداسٚت نهًشكضٚت

 .اإلداس٘

   اإلدارية المركزية صور
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 ٚكٌٕ ال بسٛث انٕصساء، أٚذ٘ فٙ ٔخضئٛاحٓا كهٛاحٓا فٙ اإلداسٚت انسهطت حشكٛض ٔٚؼُٙ

 ٔٚخؼٍٛ األيٕس، حظشٚف فٙ سهطت أٚت األلانٛى فٙ أٔ انؼاطًت فٙ سٕاء نًًثهٛٓى

   .شٙء كم فٙ انؼاطًت فٙ نهٕصساء انشخٕع ػهٛٓى

 ٔزظش حدًٛغ ػهٗ حمٕو انخٙ انًطهمت انًشكضٚت ًٚثم اإلداس٘ انخشكٛض فاٌ تًث ٔيٍ

 فٙ يًثهٛٓى سهطت ٔاَؼذاو انًشكضٚت اإلداسة أػؼاء أٚذ٘ فٙ بشيخٓا اإلداسٚت األػًال

 .األلانٛى

  اإلداري التركيز

La Concentration Administrative  
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 اإلداسٚت، نهًشكضٚت انًخففت انظٕسة ْٕ اإلداس٘ انخشكٛض ػذو أٔ اإلداس٘ انالحشكٛض

 األيٕس نبؼغ بانُسبت انُٓائٙ انبج بسهطت انًشكضٚت اإلداسة يًثهٙ حًخغ بّ ٔٚمظذ

 . انشئاسٛت سهطخّ ظم فٙ رنك ٚخى أٌ ػهٗ انًخخض، انٕصٚش ئنٗ انشخٕع دٌٔ

 ٚؼٓذ أٌ بّ ٔٚمظذ ،التفويض ْٕ أساسٙ يبذأ ػهٗ اإلداس٘ انخشكٛض ػذو َظاو ٔٚمٕو

 أزذ ئنٗ انمإٌَ يٍ انًسخًذة اخخظاطاحّ ببؼغ اإلداس٘ انشئٛس أٔ انًسإٔل

 حى انز٘ االخخظاص أٔ بانؼًم انمٛاو األخٛش ْزا زك يٍ ٚظبر بسٛث انًشؤٔسٍٛ،

  . نهًفٕع انشئاسٛت انسهطت حسج ٔنكٍ فّٛ انخفٕٚغ

 

    اإلداري الالتركيز

La Déconcentration Administrative 
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 أطٛم زك ْٕ انخفٕٚغ زك كٌٕ فٙ حخًثم انخفٕٚغ ػُاطش فاٌ ٔبزنك

 يٍ خاَبا ئال ٚٓى ال خضئٙ زك ْٕٔ بُفسّ، ًٚاسسّ نهًفٕع

 حؼذٚم زك نّ ٚبمٗ انز٘ نهًفٕع، بٓا انًؼخشف انمإََٛت االخخظاطاث

 الخؼج ئرا سسبٓا أٔ ئنغائٓا أٔ ئنّٛ انًفٕع ؽشف يٍ انًخخزة انمشاساث

 . رنك انؼشٔسة
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 : ٚهٙ فًٛا انًخًثهت نهخفٕٚغ األساسٛت انششٔؽ ػهٗ ٔانمؼاء انفمّ اسخمش ٔلذ

 ٚظذس ٔأٌ انمإٌَ، أخاصِ ئرا ئال انخفٕٚغ ٚدٕص ال حى ٔيٍ بُض، ئال حفٕٚغ ال 

 .انغٛش أياو بّ ٚسخح كٙ ُٔٚشش بانخفٕٚغ، لشاس

 انًفٕع اخخظاطاث خًٛغ ٚطال ٔال خضئٛا ٚكٌٕ أٌ ٚدب انخفٕٚغ . 

 انًفٕػت انسهطاث فٙ حفٕٚغ ال . 

 : انخفٕٚغ يٍ َٕػٍٛ بٍٛ ػادة ضًٔٚٛ

  ،االختصاص تفويض أو السلطة تفويض -1

 . اإلمضاء أو التوقيع تفويض -2
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 كانخفٕٚغ ـ ٔظٛفت أٔ يؼُٛت نظفت ًُٚر بكَّٕ انسهطت حفٕٚغ ٚخًٛض

 ٔٚفٛذ .بزاحّ نشخض ٔنٛس ـ خاسخٛت يظهست نشئٛس أٔ يشكض٘ نًذٚش

 ئنٛٓا انًسُذ انسهطت أٔ انشخض يٍ االخخظاص أٔ انسهطت يٍ خاَب َمم

 ػهٗ األخٛش ْزا فٕٛلغ ( ئنّٛ انًفٕع) أخشٖ سهطت أٔ شخض ئنٗ أطال

 . ٔنسسابّ باسًّ انخظشف ْزا

  (Délégation de pouvoir: )تفويض السلطة -1
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 نّ حابغ نًساػذ االخخظاص طازب بسًاذ انخٕلٛغ حفٕٚغ ٚخسمك

 نزنك اإلداسٚت، انٕثائك أٔ انخظشفاث بؼغ ػهٗ ػُّ َٛابت باإليؼاء

 . انخفٕٚغ يٍ انُٕع ْزا فٙ ػشٔس٘ انثمت فؼُظش

 اإلمضاء تفويض أو التوقيع تفويض -2

(       (Délégation de signature   
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 : التفويض آثار

 انخفٕٚغ كاٌ أٔ انسهطت فٙ انخفٕٚغ كاٌ ئرا فًٛا انخفٕٚغ آثاس حخخهف

 : أٌ رنك ٔيؼُٗ , انخٕلٛغ فٙ

 انًفٕع ئنٗ انًفٕع يٍ االخخظاص َمم ئنٗ ٚإد٘ انسهطت حفٕٚغ 

 االخخظاص طازب انًفٕع زشياٌ ئنٗ ٚإد٘ فٕٓ تًث ٔيٍ ئنّٛ،

 أٌ زٍٛ فٙ انخفٕٚغ، يذة ؽٕال االخخظاص يًاسست يٍ األطٛم

  خاَب انٗ االخخظاص يًاسست يٍ انًفٕع ًُٚغ ال انخٕلٛغ حفٕٚغ

  . ئنّٛ انًفٕع
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 ٌٔٚخشحب بشخظّ، ال بظفخّ انشخض ئنٗ ٕٚخّ انسهطت حفٕٚغ ئ 

 شاغش حغٛش يٍ انشغى ػهٗ انخفٕٚغ بماء ْٙ يًٓت َخٛدت رنك ػهٗ

 ٚدؼهّ انز٘ األيش شخظٛا، ٚكٌٕ انخٕلٛغ حفٕٚغ أٌ زٍٛ فٙ انًُظب،

 . أزذًْا بخغٛٛش فُٛمؼٙ نّ انًفٕع ٔ انًفٕع بشخض يشحبطا
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 انخفٕٚغ، َٕع بسسب انشئاسٙ انخذسج ئنٗ بانُسبت انمشاس لٕة حخخهف 

 زٍٛ فٙ ئنّٛ، انًفٕع ئنٗ ُٚسب انسهطت نخفٕٚغ ئػًاال انظادس فانمشاس

 طازب انًفٕع ئنٗ ُٚسب انخٕلٛغ نخفٕٚغ ئػًاال انظادس انمشاس أٌ

 .انخٕلٛغ يسأنت ٚخؼذٖ ال ئنّٛ انًفٕع فذٔس األطٛم، االخخظاص
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 أٌ ٚؼُٙ (يسم انسهٕل) أ٘فاألخٛش ، يسم ٔانسهٕل انخفٕٚغ بٍٛ ًَٛض أٌ ٔٚدب ْزا

 يًاسسخّ دٌٔ ٚسٕل ياَغ بّ ٚمٕو أٔ األطٛم االخخظاص طازب ٚخغٛب

 راث ْٙ سهطاحّ ٔحكٌٕ نزنك، انُظاو ػُّٛ يٍ انمإٌَ بمٕة يسهّ فٛسم الخخظاطاحّ،

 يا ػهٗ ئنّٛ انًفٕع سهطاث حمخظش زٛث انخفٕٚغ خالف ػهٗ األطٛم، سهطاث

  .نّ انًسذدة انًذة ٔفٙ انخفٕٚغ َطاق فٙ فمؾ ٚذخم

 بخالف أخشٖ، ئسادة ػهٗ يخٕلفا ٔنٛس انمإٌَ بمٕة ٚمٕو انسهٕل فاٌ تًث ٔيٍ

 . انخفٕٚغ لشاس فٙ انًسذدة ٔبانًٕػٕػاث انًفٕع باسادة ٚخؼهك انز٘ انخفٕٚغ


