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 شكرام 
مامَ محمد بن عبد هللا وعىل آ هل وحصبَ  امحلد هلل محدًا يليق مبلامَ وامطالة وامسالم عىل هيب احلق وا 

 ومن والاٍ.. آ ما بعد..

ال آ ن آ ثلدم جبزيل امشكر وعظمي الابعد آ ن آ متت رساميت ال يسعين  ىل خامعة ا  امرشق ال وسط متيان ا 

ىل آ عضاء ُيئة امتدريس عىل ما كدمٍو يل من عون وثوحيَ ظيةل فرتة ادلراسة .  وا 

ىل هللا ثعاىل   عداد ُذٍ ادلراسة املتواضعة آ ن آ ثوخَ ا  ىهتيت بفضل هللا ورعايتَ من ا  فيسعدين وكد ا 

يأ  ابمحلد وامشكر، اذلي ُداين وآ انر امعريق آ مايم وآ مدين ابمعزم و  امتطممي ال متام ُذا امعمل امعلمي، ُو

ىل ظريق امطواب  يل من الاساثذٍ الاخالء وامعلٌلء ال فاضل من آ انروا يل سبيل امعمل وآ رشدوين ا 

ري  وآ خص ابذلكر ادلكتور محدي سلامين املبيالت مرشيف ومثًل ال عىل يف امعمل واملعرفة ادلكتور ُز

 كدورة...

 

 فلِم مين لك امشكر وامتلدير



 ه 

 اال ُداء

ىل من سعيا .....  ىل من حكيا سعاديت خبيوط مًسوخة من كلبهيٌل.. ا  ىل اميًبوع اذلي ال ميل امععاء .. ا  ا 

وشليا ميك آ هعم ابمراحة وامِياء.. اذلين مل يبخال  بيشء من آ خل دفعي يف ظريق اميجاح.. اذلين علٌلين آ ن 

 آ رثلي سمل احلياة حبمكة وضرب.. 

ىل وادلي وآ رومتَ وا  دليت امغامية""ا 

ىل من ساهدوين ودمعوين يف مشوار دراس يت..  ىل من حهبم جيري يف عرويق.. ويلِج بذكرامه فؤادي.. ا  ..... ا 

ميَ..  ىل ما وضلت ا   واذلين موالمه ما كيت ل ضل ا 

ذن هللا املدوة ُيمث سامل امعراوهة، امش يخ امباشا ُامش سام  "آ خواين ال عزاء.. وآ خص ابذلكر )املرحوم اب 

ىل آ عٌليم وآ خص ابذلكر امعم امغايل املِيدس آ سامَ ا معراوهة واملريب امفاضل ال س تاذ محمد سامل امعراوهة( وا 

 آ محد امعراوهة وامباشا ادلكتور حسني آ محد امعراوهة"

ىل من تاكثفٌا يدًا بيد وحنن هلعف  بداع.. ا  ىل من رسان سواًي وحنن وشق امعريق معًا حنو اميجاح واال  ..... ا 

رة  ثعلميا..  ُز

ىل آ يخ وآ خوايت"  "ا 

ىل من  ىل من علموين حروفًا من ذُب ولكٌلت من درر وعبارات من آ سٌل وآ خال عبارات يف امعمل.. ا  .... ا 

 ضاغوا يل علمِم حروفًا من فكرمه مٌارًة ثيري يل سرية امعمل واميجاح...

ىل آ ساثذيت املكرام"  "ا 
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 ممخص الدراسة

تكلف أملهة دراسة اكلكضكع كبحثم فن اإلحاطة بكافة اكجكالب اكلتعكقة باككصاهة اإلدارهة 
عكن اكمهئات اكاللركزهة فن األردف ، إضافة إكن إكقاء لزهد لف اكضكء عكهم كتستفهد للم اكجمات 

هة لف إدارة عالة كمهئات كلؤسسات عالة ككافة األفراد فن اكلجتلع إضافة إكن أملهة مذل اكلعل
 اكدراسة ككدارسهف كاكباحثهف فن مذا اكلجاؿ .

كترجع أملهة اكدراسة أهضا كشح اكدراسات كاألبحاث فمك لف اكلكضكعات اكحدهثة اكتن  
 لبم كاكخركج بلتائج كتكصهات .تحتاج إكن لزهد لف اكدراسات إلثرائم كاإلكلاـ بكافة جكا

 تسعن اكدراسة اكن تحقهؽ االمداؼ اكتاكهة : ك 

 اثراء لكضكع اكدراسة ككلم لف اكلكاضهع اكحدهثة اكتن كـ هتـ تلاككما بشكؿ تفصهكن  -1

 فن اكللككة االردلهة اكماشلهة .

لطاقما تسكهط اكضكء عكن سكطة اككصاهة اإلدارهة لف حهث اكتعرؼ عكن لامهتما كللمجهتما ك  -2
 كأساكهب تلفهذما كلظامرما كجماتما.

 اككقكؼ عكن حدكد اككصاهة االدارهة عكن اكمهئات اكاللركزهة اكلصكحهة فن االردف .  -3

كتلطكؽ اكدراسة لف اكفرضهة تتعدد االشخاص االعتبارهة فن اكتلظهـ االدارم اكاللركزم 
 قكهلهة كالعتبارات لرفقهة .كبلاء عكهة تللح اكشخصهة االعتبارهة اكعالة ألا العتبارات إ

 مشكمة البحث بصورة مختصرة من خالل التساؤالت التالية:كتكلف 

 لا اكلقصكد باككصاهة اإلدارهة؟ 
 كلا من جمات كلظامر مذل اككصاهة؟ 



 ط 

 كهؼ تترجـ مذل اككصاهة فن اكقكالههف اكتن تعلن باكلكضكع؟

 كتكصكت اكدراسة اكن لتائج أملما

كزهة اكلختصة اكرقابة عكن اكلؤسسات اكعالة أف تقكـ بإهقاؼ تلفهذ اكقرار أجاز اكلشرع ككسكطة اكلر  .1
اكصادر عف مذل اكلؤسسات كذكؾ فن حاكة لا إذا كاف فن ظامرل لخاكفان ككقالكف أك هتلافن لع 

 اكلصاكح اكعالة.
، إف إستقالؿ اكمهئات اكاللركزهة بقضن بأف تككف كمذل اكمهئات إختصاصات أصكهة تلارسما إبتداءن  .2

ككسكطة اككصاهة اكتعقهب عكن أعلاؿ كتصرفات اكمهئات اكاللكزهة اكتن تلارس بما مذل 
 االختصاصات.

 كأكصت اكدراسة بتكصهات أملما :

مضبطاكلصطكحا،فناكشؤملاكلحكهةمؤدارتماؿضرمرةحصراكحاالتاكتنهسلحككسكطةاكلركزهةككتدخ
،  تنتتسكبعدكاكهقهلاكقالملنمعدكاستخداكاكلصطكحاتاكفضفاضةماك،تاكتنتستخدكفنمذااكتحدهد

اكقراراتاكافةماكذنقررؤخضاع،اكعكهااألردلهةؿاكلصاكقالملناكماردفنقالمللحكلةاكعدؿضرمرةتفعه
 اكعكها .ؿإلدارهةككطعلألاكلحكلةاكعد
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Summary of the Study 

The importance of the study of the subject and his quest to take all 

aspects of guardianship administrative bodies decentralization in Jordan, in 

addition to shed more light on it to benefit from the concerned authorities of 

public administration bodies and public institutions and all individuals in the 

community in addition to the importance of this study for scholars and 

researchers in this field. 

The importance of the study is also the paucity of studies and research 

is of modern subjects that need further studies to enrich the knowledge of all 

aspects and come up with results and recommendations. 

The study seeks to achieve the following objectives: 

1 - enrich the subject of the study being modern topics that have not been 

addressed in detail 

In the Hashemite Kingdom of Jordan. 

2 - highlight the guardianship authority administrative terms of identifying 

what it is and its methodology, scope and methods of implementation and 

manifestations and destinations. 

3 - stand on the borders of administrative custody on decentralized bodies of 

self-interest in Jordan. 

The study starts from the premise multiple legal persons in the 

administrative organization of decentralized and therefore granted the legal 

personality of the general considerations and regional considerations elbow. 

The problem in brief search through the following questions: 

• What is the administrative guardianship? 



 ك 

• What are the views and manifestations of this guardianship? 

How to translate this in guardianship laws in dealing with the subject? 

The study came to the following conclusions 

1. The legislature passed a competent central authority control over the 

public institutions that you stop the implementation of the resolution issued 

by these institutions and in the case of whether seemingly contrary to law or 

contrary to the public interest. 

2. Independence decentralized bodies Bakda that these bodies be authentic 

specialties practiced starting, and custodial authority to comment on the 

actions and the actions of bodies Allamkzah practiced by these terms of 

reference. 

The study's recommendations, including: 

The need to limit the cases in which allows the central authority to intervene 

in local affairs, management, and control of the terminology used in this 

selection, and do not use the terminology vague and uncertain legal status, 

the necessity of activating the legal text contained in the law of the Supreme 

Court of Jordan, who decided to subject all administrative decisions to 

appeal in front of the Supreme Court. 
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 اإلطار النظري

 مقدمة الدراسة وأىدافيا وشكالتيا ومنيجيتيا

 مقدمة الدراسة.

 هتخذ اكتلظهـ اإلدارم فن اكدككة اكحدهثة صكرتهف ملا اكلركزهة كاكاللركزهة ، كملا
لظمراف هعكساف طبهعة اكلظـ اكسهاسهة كاالقتصادهة . كعكن اكرغـ لف تعارضملا 

 . صكر قهاـ اكاللركزهة إال فن كلؼ اكلركزهةفإلملا لتكالالف ، كال هلكف ت اكلظرم
كاألسككب األقدـ فن اكظمكر كاف مك اكلركزهة اإلدارهة، أم كاف لظاـ اكلركزهة اإلدارهة 
مك اكسائد قبؿ التشار اكلبدأ اكدهلقراطن باكلسبة كلظاـ اكحكـ ، كذكؾ قبؿ اكتكجم إكن 

ؽ تسههر كتدبهر دكاكهب اإلدارة  . بدافع عصرلة أساكهب كطر )1(لظاـ اكاللركزهة اإلدارهة
. كاكتن تضلف )2(بلا لف شألم تحقهؽ اكتقدـ االجتلاعن كاالقتصادم كاكحضارم كأللة 

ككدككة اككحدة فن اكسكطة اإلدارهة كفن اكقهاـ باككظهفة اإلدارهة، حهث تركزت اكسكطة 
ركزهة كاككظائؼ اكللاط بما فن عاصلة اكدككة، كدكف كجكد سكطات أدارهة أخرل الل

لستقكة عف اكسكطة اكلركزهة.كبلاء عكن ذكؾ، كالت اكلركزهة اإلدارهة من األسككب 
اكلختار كحدل كضلاف قكة اكدككة اكجدهدة، ككمذا كاف مذا األسككب اكلركزم مك اكلتبع 

كال هلكف أف هقكـ اكتلظهـ اإلدارم فن اكدكؿ اكتن تكحدت بعد تصفهة اكلظاـ االقطاعن 
صكرتن اكتلظهـ اإلدارم: اكلركزهة كاكاللركزهة، بؿ ال بد لف  ألم دككة عكن إحدل

ف كالت بعض اكدكؿ ُترجح اكلركزهة عكن حساب اكاللركزهة أك  األخذ بملا لعان، كا 
اكعكس، فإف ذكؾ هعكد إلعتبارات تتعكؽ أساسان باكلظاـ اكسهاسن ككدككة، فككلا اتجمت 
                                                 

 .83، اكرباط، ص 2001لكهكة اكصركخ، اكقالكف اإلدارم دراسة لقارلة،ط (1)
 .91، ص 2004لحلد هحها، اكلغرب اإلدارم ، (2)
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كزهة اإلدارهة، كاكعكس صحهح أهضا، اكدككة لحك اكدهلقراطهة، زاد تكجمما لحك اكاللر 
ستقرارما اكسهاسن، كدرجة كاككعن  باإلضافة إكن اعتبارات أخرل؛ للما علر اكدككة، كا 

 كاكرقن كدل شعبما. إذ تكجأ اكدككة إكن اكللط اكلركزم فن بداهة لشأتما كبسط لفكذما
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لما كتركهز قكتما، ككذكؾ إذا كالت اكدككة تعالن لف عدـ إستقرار سهاسن فإ
تجد فن اكلركزهة اإلدارهة لا هساعدما عكن تكطهد أركالما كبث سكطتما كمهللتما فن 
لفكس اكلكاطلهف، كككلا زاد اككعن كدل أفراد اكشعب، كاف ذكؾ لدعاة ككتكجم لحك 

 .)1( اكاللركزهة اإلدارهة كلظمر دلهقراطن هكبن طلكحات اكلكاطلهف

ؿ اكسكطات اكاللركزهة كحرهتما إف األصؿ فن اكلظاـ اكاللركزهة مك استقال
فن اكعلؿ كاككصاهة أك اكرقابة استثلاء هرد عكن األصؿ، ككمذا فإف سكطة اككصاهة ال 
تكجد إال بلص صرهح هقررما كال هتعدل لطاقما لا مك لقرر صراحة فن مذل 
اكلصكص كلعلن مذا إف اكسكطة اكلركزهة فن اكلظاـ اكاللركزهة ؿ هككف كما حؽ 

كف األشخاص اإلدارهة اكاللركزهة أك فرض رقابتما إال إذا كجد لص اكتدخؿ فن شؤ 
 صرهح هخككما مذا اكحؽ.

كرغـ اكتكجمات اكرسلهة اكمادفة إكن تطبهؽ اكلزهد لف سهاسات اكاللركزهة 
اإلدارهة  إال أف جزءان كبهران لف مذل اإلجراءات لازاؿ لظرهان ككـ هجد طرهقم بعد إكن 

أك لجاح عكن صعهد تطبهؽ سهاسات اإلدارة اكاللركزهة أرض اككاقع. إف أم تقدـ 
فاعكهة كتأثهران أكبر ككتخطهط كاكتللهة اإلقكهلهة فن حهاة  –كبدكف أدلن شؾ  –هعلن 

اكسكاف فن للاطؽ اكللككة اكلختكفة ، كذكؾ فإف لف اكضركرم اكلضن قدلان فن 
كن أف هككف ذكؾ تطبهؽ اكلزهد لف اكخطكات كاإلجراءات اإلدارهة اكاللركزهة ، ع

بشكؿ تدرهجن لستلر كضلاف اكسهطرة عكن أم آثار سكبهة قد تلجـ عف تطبهؽ لثؿ 
 مذا اكلكع لف لظـ اإلدارة .

 أىداف الدراسة:

 تسعن اكدراسة اكن تحقهؽ االمداؼ اكتاكهة : 
                                                 

 .18د. حلدم اكقبهالت، اكقالكف اإلدارم، اكجزء األكؿ ،  ص (1)
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 اثراء لكضكع اكدراسة ككلم لف اكلكاضهع اكحدهثة اكتن كـ هتـ تلاككما بشكؿ تفصهكن  -4

 كة االردلهة اكماشلهة .فن اكللك

تسكهط اكضكء عكن سكطة اككصاهة اإلدارهة لف حهث اكتعرؼ عكن لامهتما  -5
 كللمجهتما كلطاقما كأساكهب تلفهذما كلظامرما كجماتما.

اككقكؼ عكن حدكد اككصاهة االدارهة عكن اكمهئات اكاللركزهة اكلصكحهة فن االردف   -6
. 

 أىمية الدراسة 

كلكضكع كبحثم فن اإلحاطة بكافة اكجكالب اكلتعكقة تكلف أملهة دراسة مذا ا  
باككصاهة اإلدارهة عكن اكمهئات اكاللركزهة فن األردف ، إضافة إكن إكقاء لزهد لف 
اكضكء عكهم كتستفهد للم اكجمات اكلعلهة لف إدارة عالة كمهئات كلؤسسات عالة 

ف كاكباحثهف فن مذا ككافة األفراد فن اكلجتلع إضافة إكن أملهة مذل اكدراسة ككدارسه
 اكلجاؿ .

كترجع أملهة مذل اكدراسة أهضا كشح اكدراسات كاألبحاث فمك لف  
اكلكضكعات اكحدهثة اكتن تحتاج إكن لزهد لف اكدراسات إلثرائم كاإلكلاـ بكافة جكالبم 

 كاكخركج بلتائج كتكصهات .
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 أسئمة الدراسة :

لركزهة كبتاكن اكغاء فكرة أف تدخؿ سكطة اككصاهة فن اعلاؿ االدارة اكال      
 االستقالكهة كأحد لقكلات علؿ تكؾ االدارات : 

 لا تعرهؼ اكاللركزهة اإلدارهة كاككصاهة اإلدارهة ؟ -1
 لا طبهعة اككصاهة اإلدارهة ؟ -2
 لامن جمات كلظامر تطبهؽ مذل اككصاهة ؟ -3
ة فن لا اكقكاعد كاألحكاـ اكتن تحدد حدكد اككصاهة اإلدارهة عكن اكمهئات اكاللركزه -4

 األردف؟

 الدراسة : فرضيات 

تتعدد االشخاص االعتبارية في التنظيم االداري الالمركزي وبناء عمية تمنح 
 الشخصية االعتبارية العامة أما العتبارات إقميمية والعتبارات مرفقية .

تعد للارسة اكرقابة عكن أعلاؿ كأعضاء اكمهئات اكاللركزهة ضركرة ال غلن 
 ـ كاكتلسهؽ بهف أعلاؿ لختكؼ مذل اكمهئات اكلستقكةعلما كتحقهؽ االلسجا

هترتب عكن االستقالؿ اكلللكح ككمهئات اكاللركزهة، كأصؿ عاـ أف اكقرارات 
 كاألعلاؿ اكتن تتبلاما مذل اكمهئات كما قكة تلفهذهة بعهدان عف تدخؿ أهة مهئة أخرل.
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 مصطمحات الدراسة :

لف اكسكطات اكلحددة كاكلعترؼ بما لجلكعة  كتعرؼ عكن ألما الوصاية االدارية:
قالكلان كسكطة عكها عكن مهئة اللركزهة أك عكن أعلاكما بمدؼ حلاهة اكلصكحة 

 اكعالة

من جزء لف اكسكطات اكعالة اكقائلة فن اكدككة، إذ ال بد أف  :الالمركزية الييئات 
شراؼ اكحككلة اكلركزهة كضلاف اكت زاـ تكؾ تخضع مذل اككحدات اإلدارهة اكن رقابن كا 

اكمهئات بتحقهؽ اكسهاسة اكعالة ككدككة، ككذكؾ كضلاف اككحدة اكسهاسهة كاكقالكلهة 
 كاإلدارهة ككدككة.

 مشكمة الدراسة

تتلثؿ اكاللركزهة اإلدارهة بتكزهع اككظهفة اإلدارهة ككدككة بهف اكحككلة 
اكلركزهة فن اكعاصلة، كبهف مهئات أك أشخاص لعلكهة عالة أك لجاكس لحكهة 

تخبة أك لصكحة لستقكة، كتلارس جالبا لف تكؾ اككظهفة اإلدارهة عكن سبهؿ لل
االستقالؿ كتحت إشراؼ كرقابة اكحككلة اكلركزهة، تخفهفا ككعبء عف اكحككلة 
اكلركزهة كتسمهؿ أكبر قدر للكف لف اككفاءة كاكسرعة فن االلجاز، كبلا هتلاسب 

 كالكالات كظركؼ كؿ إقكهـ لف أقاكهـ اكدككة.

 ن تحديد مشكمة البحث بصورة مختصرة من خالل التساؤالت التالية:يمك

 لا اكلقصكد باككصاهة اإلدارهة؟ 
 كلا من جمات كلظامر مذل اككصاهة؟ 
 كهؼ تترجـ مذل اككصاهة فن اكقكالههف اكتن تعلن باكلكضكع؟ 
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  لا من حدكد سكطات اككصاهة اإلدارهة عكن اكمهئات اكاللركزهة اكلصكحهة فن
 األردف؟

 يجية الدارسة:من

كلف أجؿ اإلجابة عف مذل اكتساؤالت كاكلشكالت فإف اكباحث سهتبع فن مذل اكدراسة 
اكللمج اككصفن اكتحكهكن اكذم هقكـ عكن جلع اكلعككلات لف اككثائؽ كاالبحاث 
كاككتب ذات اكعالقة باكلكضكع كجلكة األبحاث كاكلؤكفات اكقالكلهة كعكن بعض 

كبعض اكقكالهف ذات اكعالقة باككصاهة اإلدارهة أحكاـ لحكلة اكعدؿ اكعكها 
 كاكلؤسسات اكعالة كتحكهكما.

 الصعوبات التي واجيت الباحث:

أثلاء اكقهاـ بإعداد اكبحث كاف ملاؾ عدد لف اكصعكبات كاكلعكقات اكتن 
 كاجت اكباحث لذكر للما:

ككف مذا اكبحث هلثؿ اك بحث هتلاكؿ لكضكع حدكد سكطات اككصاهة 
كن اكمهئات اكاللركزهة اكلصكحهة فن األردف كاكرقابة اكقالكلهة ككجماز، فقد اإلدارهة ع

كاجمت اكباحث اكصعكبة اكلتلثكة فن قكة اكلراجع اكعكلهة كاكدراسات اكبحثهة اكتن 
تلاككت مذا اكلكضكع بصكرة لستقكة كشالكة حهث تـ اككقكؼ عكن بعض اكدراسات 

ر لا هخدـ اكلكضكع اكرئهس كتكؾ اكتن تلاككت اكلكضكع بصكرة جزئهة فن إطا
 اكدراسات.
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 االطار النظري والدراسات السابقة 

 ماكسكطة اكلركزم اإلدارهة اكسكطة بهل اكحاجات ؤشباع تمزهع اكضرمرن لل أصبح
 كاكصحة اكمطلن اكطابع ذات اكعالة اكحاجات ؤشباع األمكن دمر فهكمل ؛اكلحكهة اإلدارهة
 فن اكلحكهة ككمهئات اكلحكن باكطابع تتسك اكتن تكق مترق .اكخ...ماكدفاع ماكتعكهك ماكعداكة
 اإلدارهة اكجمات عكن اكعالة اكحاجات ؤشباع فن اكصالحهة تمزهع أخرن مبعبارة. األقاكهك
 . بما ككللتفع اكخدلة جمة متقرهب اإلدارهة اكفاعكهة كلبدأ استلاداً ماكلحكهة اكلركزهة

 االعتراف مقمالما ؛اكلحكهة اإلدارهة اكاللركزهة هسلن لا عل اكحدهث بدأ ملا ملل
 لل للتخبة مهئات بماسطة تدار بحهث اكقالملهة باكشخصهة متلتعما اكلستقكة اكلحكهة باكحاجات

 ؿاالستقال لل لمعاً مللحما ،جزئهاً أك ككهان للتخبة سكاءن أكالت  اكلحكهة اكمحدة سكال ؿقب
 ؿقب لل ماكرقابة اإلشراف لل عكلم اكخضمع لع بلمالما اكقهاك لل كتتلكل ماكلاكن اإلدارن

 كألقاكهك االلفصاكهة اكلزعة خكق معدك اكمطلهة اكمحدة عكن اكحفاظ بمدف اكلركزهةاكسكطات 
 لل مباكرغك مككل. اكخ... مؤدارهاً ماجتلاعها اقتصادها اكشالكة اكمطلهة اكتللهة تحقهق بمدف
 للاطةً اكلملة مذل تبق كك حهث ،اكلقارلة اكلظك فن اإلدارهة اكمصاهة أساكهب فن ؿاكتحم

 فن اكرقابة اكصالحهة اككبرل اكلحكهة اكلجاكس بعض ؿتخمه تك مؤللا اكلركزهة؛ باكسكطات
 اكجمات تلمع فن األسكمب ممذا. للما حجلاً األصغر اكلحكهة اكلجاكس عكن ماإلشراف
 كبرلاك اكلحكهة اكلجاكس ككفلل  البثق ،عكهما ماكرقابة اكلحكهة اكحاجات ؤشباع عكن اكلشرفة

. أمكن جمة لل مذا اكلركزهة، اإلدارهة اكسكطة لل أكثراكلملة  مذل للارسة عكن األقدر من
 تحقهق ؤكن هؤدن اكذن األلر. اكلركزهة اكسكطات عكن اكلكقن اكعبءكتخفهف  ثالهة جمة ملل

 . اإلدارهة اكفاعكهة

 كمذل محلاهةً ،بشألما اكتمامل هلكل ال اكتن األساسهة اكلصاكح لل اكدمكة محدة ؤّل
 ؿاالستقال لل اكحد مذا ألل اكلطكق ؿاالستقال للحما هلكل ال اكلحكهة اإلدارة فإل اكمحدة
 اكلجاكس بتعدد ؤطارما فن اكلصاكح متعدد اكدمكة محدة دعائك تقمهض ؤكن لحاكة ال سهؤدن
 .(1)اكلحكهة

                                                 
قػالكف اإلدارة اكلحكهػة، اكحكػـ  . اكطمػراكم،225كلزهد حكؿ مػذل اكلقطػة الظػر شػطلاكم، اإلدارة اكلحكهػة، ص ( (1

، اكبػاز، اكاللركزهػة اكسهاسػػهة 134. اكلجػار، كاكدسػتكر كاإلدارة اكلحكهػة، ص141اكحكػن فػن األردف كبرطالهػا، ص
دراسػة تحكهكهػة  -، بطهخ، اإلدارة اكلحكهة فن اكلظاـ اكفهدراكهػة57اكدستكرهة فن دككة اإللارات اكعربهة اكلتحدة، ص

 .93اإللارات اكعربهة اكلتحدة، ص لع اكتطبهؽ عكن دككة
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 لسبهاً استقالالً تللح اكلجاكس اكلحكهة فإل ،اكدمكة محدة عكن اكخطر مذا ؿكلث متالفهاً
 كطبهعة مذل ممفقاً اكعالة اكحاجات ؤشباع فن كما اكلككككةباكلماك  اكقهاك لل تلكهلما لع تلاسبه

 مؤشراف كرقابة بخضمعما اكلحكهة اكلجاكس بم تتلتع اكذن ؿاالستقال لسبهة ؿمتتلث. اكحاجات
 تخضع اكتن تكق لل حجلاً مأكبر لطاقاً أمسع لحكهة لجاكس إلشراف أم اكلركزهة اكسكطات

اإلدارهة  اكمصاهة لصطكح اإلدارن اكقالمل فن عكهما هطكق لا من اكرقابة مذل ،بةككرقا
Tutela Administrativa،  اكاللركزم اإلدارن اكتلظهك أركافلل  أساسهاً ًتعّد ركلاماكتن 

 . اكلحكهة اإلدارة فن متحدهداً

 الًجد أثارت اكتن اكلمضمعات لل اإلدارهة اكمصاهة كلصطكح اكلفامهلن اكتحدهدهعّد 
 عكن ؿمككتدكه ،اكلقارل اكقالملن اكفقم بما ؿالشغ اكتن اكلصطكحات لل كال مكذا ،بشألما ماسعاً
 ال ؿاكلثا ؿسبه عكن ،اكلقارل اكفقم بما ؿقا اكتن اكتعرهفات بعض عكن اكمقمف هكفن ذكق

 مذا تبلاما اكتن اكتعرهفات ملل ،اإلدارن اكقالمل لمد اكفرلسن اكقالملن اكفقم لل ملبدأ ،اكحصر
 اكفقم: 

 أجمزة تلارسما اكتن اكرقابة: )بألما اإلدارهة اكمصاهة Rivero اكفرلسن اكفقهم هعرف
 اكفقهمال ألا(. اكقالمل هحددل كلا مفقاً اإلدارهة اكاللركزهة أجمزة عكن اكلركزهة اكدمكة

Maspelio y Laroque قالملاً بما ماكلعترف اكلحددة اكسكطات لجلمعة: )بألما فهعرفالما 
 اكفقهم ألا(. اكعالة اكلصكحة حلاهة بمدف أعلاكما عكن أم اللركزهةمهئة  عكن عكها كسكطة

 بعهداً اكلحكهة اكمحدات فن ككلماطلهل اكذاتن اإلدارن اكحكك: )بألما فهعرفما Enterria األسبالن
 . (اكدمكة فن اكعاك اكلظاك عكن ككحفاظ اكلركزهة اكسكطات إلشراف اكخضمع لع اكلركزهة عل

 للارسة ؤلكالهة عدك ممن ، كقماعد تخضع فإلما استثلاء، كذا من اكمصاهة أل
 اكسكطة ؿتخم اكتن اكلصمص تفسهر فن اكتمسع هلكل ال كذكؾ ،قالملن لص دمل اكمصاهة
 تفسر أل هجب اكلصمص مذل ؿفلث ،اكلحكهة اكمهئات عكن ماكرقابة اإلشراف صالحهة اكلركزهة
 اكمهئات عكن ماكرقابة كإلشراف آكهة عل عبارة من ةاإلداره اكمصاهة فإل. ضهقاً تفسهراً
 أم اكلشرمعهة رقابة بصمرة اكمصاهة مذل تلثكت سكاء ،ككقالمل مفقاً بماجباتما ككقهاك اكلحكهة
 لا فرلسا فن ؿاكحا مم كلا اكلحكهة كإلدارة اكقالملهة اكلظك بعض بم تأخذ كلا اكالءلة، رقابة

 . اكلحكهة اكمحدات قالمل ؿتعده ؿقب
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 الدراسات السابقة : 

 المجالس عمى اإلدارية الوصاية حدود (، بعنوان: "4442دراسة الحسبان، )
تعد اكاللركزهة اإلدارهة أحد صكر  ،مقارنة دراسة، المقارنة النظم في المحمية

اكتلظهـ اإلدارم اكتن تمدؼ إكن تقرهب جمة إشباع اكحاجات اكعالة كألفراد فن 
كمذل اكجمة لف االستقالؿ ككن تتلكف لف اكقهاـ باككاجبات  اكلحكهة، كال بد اككحدات

كككف كباكرغـ لف أف غاكبهة اكدساتهر تلصراحة عكن  اكقالكلهة اكلكقاة عكن عاتقما.
فن اكبعض  حرهة اكلجاكس اكلحكهة فن إشباع اكحاجات اكلحكهة كفقنا ككقالكف، فإلم

ة ككلشرع. كاككاقع اكتطبهقن اهخر لف اكدساتهر هلكف استخالصم لف اإلرادة اكضلله
كن كقت قرهب، حهث بقهت  كإلدارة اكلحكهة فن اكلظـ اكلقارلة هدؿ عكن خالؼ ذكؾ كا 

بتشكهؿ اكلجاكس  ذكؾ تلثؿ سكاءن اكسكطة اكلركزهة تتدخؿ فن إدارة اكشؤكف اكلحكهة 
أك بضركرة أخذ اكلكافقة اكلسبقة أك ضركرة اكتصدهؽ عكن اكقرارات أك تلكهكما 

مذل  كتمدؼ .لسكغأك اكتكسع فن حؿ اكلجاكس اكلحكهة دكف  اككرقة بمذل كاكضغط
اكدراسة إكن اككقكؼ عكن حدكد اككصاهة اإلدارهة عكن اكلجاكس اكلحكهة فن بعض 

كن أم تلت حلاهة لبدأ استقالؿ كحرهة اككحدات اكلحكهة  لدل اكلظـ اكلقارلة، كا 
 رم.كاكدستك  لف قبؿ اكلشرع أك اكقضاء اإلدارم  سكاءن 

-11في ظل قانون البمدية  (، بعنوان: " الـرقـابة الوصائية4414دراسة ىينيسة، )
تكعب اكرقابة عكن اإلدارة اكعالة دكرا لملا فن احتراـ لبدأ اكلشركعهة كسهادة  "، 14

اكقالكف، ذكؾ أف اكلظاـ اكرقابن هعلؿ عكن تحسس لكاطف اكخطأ، كلف ثـ تجلبما 
ذا كاف دستكر  كتفادهما فن اككقت اكللاسب. قد جعؿ لف اكرقابة كظهفة  1976كا 

لتلهزة بجالب اككظائؼ األساسهة األخرل )اككظهفة اكتلفهذهة، 
قد  2008اكلعدؿ فن  1996اكتشرهعهة،اكقضائهة....اكخ(، فإف اكدستكر اكحاكن 

ك تتلثؿ أمـ صكر اكرقابة عكن اإلدارة اكعالة فن: اكرقابة  خصص كما فصال كالال.
اكرقابة اكقضائهة، اكرقابة اكتشرهعهة )اكبركلالهة( كأخهرا اكرقابة اإلدارهة ك  اكسهاسهة،

من رقابة داخكهة،ذاتهة ك تلارس بكاسطة قرارات إدارهة تستكـز تكافر األركاف 
ك تتخذ اكرقابة اإلدارهة عكن أعلاؿ اإلدارة لظمرهف  كاكلقكلات اكقالكلهة اكالزلة. 
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بة اككصائهة ،ك هقصد بمذل األخهرة لجلكع اكسكطات ملا: اكرقابة اكرئاسهة ك اكرقا
اكتن هقررما اكقالكف ككمهئات اكلركزهة عكن أشخاص اكمهئات اكاللركزهة كأعلاكمـ 

فلا لدل سعة أك  كغرض حلاهة اكلصكحة اكعالة كضلاف احتراـ لبدأ اكشرعهة.
 خفتما ؟ضهؽ ماتم اكرقابة اكللارسة عكن اكمهئات اكلحكهة؟ك لا لدل كثافتما أك 

ككإلجابة عف مذل اإلشكاكهة فإللا سلتلاكؿ باكبحث اكلقصكد باكرقابة اككصائهة 
كتلههزما عف اكسكطة اكرئاسهة كلظامر مذل اكرقابة أك اككصاهة ضلف إطار لفامهلن 
،كلا سلتطرؽ إكن لجاؿ ك كسائؿ اكرقابة اككصائهة عكن اكمهئات اكلحكهة ،كلأخذ 

جكهكهة  3اكلؤرخ  10-11اكبكدهة اكحاكن : قالكف اكبكدهة كللكذج فن ظؿ قالكف 
كقد اعتلدلا فن بحثلا مذا عكن عدة للامج: اكلقارف، االستدالكن،  .2011

االستقرائن فن إطار اكتعدد كاكتكالؿ اكللمجن. ككلعاكجة اكلقاط اكسابقة اعتلدلا عكن 
كلظرم أك اكخطة اكتاكهة :كاكتن تتككف لف لبحثهف خصصلا اكلبحث األكؿ ككجالب ا

اكلفامهلن تحت علكاف:لفمـك اككصاهة اإلدارهة كفن اكلبحث اكثالن تلاككلا : 
 ( 10-11اككصاهة عكن اكبكدهة فن ظؿ اكتشرهع اكجزائرم)قالكف اكبكدهة

، كتلاككت باكتحكهؿ اكتخطهط اكتللكم 1997ُلشرت مذل اكدراسة عاـ  دراسة بوبو:
عكن لدل االرتباط كااللسجاـ بهف لكع اكاللركزم فن ألدكلهسها  حهث سكطت اكضكء 

كفاعكهة اكمهاكؿ اكلؤسسهة اكلعلهة بعلكهة اكتخطهط اإلقكهلن لف جمة كاستراتهجهات 
اكتللهة اإلقكهلهة اكلطبقة لف جمة أخرل، كقد اعتبرت اكدراسة علكهة اكتخطهط 

كجكالب اإلقكهلن ألما علكهة إدارهة باكدرجة األككن، كبرملت ذكؾ ببهاف درجة تأثهر ا
 . اد كتلفهذ خطط اكتللهة اإلقكهلهةاإلدارهة كعلكهة اكتخطهط عكن لدل لجاح إعد

ـ كهفهة إعداد 1996بهلت مذل اكدراسة اكتن ظمرت عاـ دراسة كروس وابرامبا: 
كتلفهذ خطط اكتللهة اإلقكهلهة فن ظؿ اكاللركزهة اإلدارهة فن جلمكرهة غالا، كقد 

ت األمداؼ اكتللكهة فن اكلستكهات اكلكالهة قالت اكدراسة عكن تحكهؿ لصفكفا
اكلختكفة )اككطلن، اإلقكهلن، اكلحكن(، كلف ثـ تقههـ اكمهاكؿ اإلدارهة اكلعلهة بإعداد 



 12 

مذل األمداؼ، كذكؾ كبهاف أثر اكجكالب اإلدارهة عكن فاعكهة علكهة اكتخطهط اكلكالن 
 كلدل لجاحما فن تحقهؽ أمدافما . 

ـ فن 1996ستعرضت مذل اكدراسة اكتن لشرت عاـ ا:  Muellerدراسة مولمر 
جالبما اكلظرم أملهة اكاللركزهة اإلدارهة فن علكهة اكتخطهط اإلقكهلن كاكلحكن، 
كاقترحت عدة للمجهات كآكهات هلكف تكظهفما فن لجاؿ اإلدارة اكاللركزهة كضلاف 

ا اكتطبهقن لجاح إعداد كتلفهذ خطط اكتللهة اإلقكهلهة . كتلاككت اكدراسة فن جالبم
اكتجربة اكغالهة فن لجاؿ اكتخطهط اإلقكهلن اكاللركزم، لبهلة اكلشكالت كاكلعكقات 

 اكتن هكجمما مذا اكتخطهط فن ظؿ اكتشرهعات كاكمهاكؿ اكلؤسسهة اكقائلة. 
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 الفصل االول

 الالمركزية والوصاية االدارية

 الالمركزية االدارية المبحث االول : 

ارهة تقـك عكن أساس تكحهد اككظهفة اإلدارهة فن كؿ إذا كالت اكلركزهة اإلد
لظامرما  كباكلسبة كجلهع أساكهب للارستما كلا هلكف أف تككدل مذل األساكهب لف 
حقكؽ كاكتزالات فن لكاجمة أفراد اكدككة جلهعا كباكلسبة كجلهع أقاكهلما، فإف 

ظهفة اإلدارهة اكاللركزهة تقـك عكن اكعكس لف ذكؾ، فمن تقكـ عكن أساس تكزهع اكك 
بهف اكحككلة اكلركزهة لف لاحهة، كمهئات إدارهة أخرل لتخصصة عكن أساس 
إقكهلن لف لاحهة أخرل، عكن أف تباشر مذل اكمهئات سكطتما فن اكلطاؽ اكلرسـك كما 
شرافما، كذكؾ فغاكبان لا هقترف لكضكع اكاللركزهة  فن اكقالكف، تحت رقابة اكدككة كا 

 )1(، أك لظاـ اكحكـ اكلحكن".بلظرهة "اإلدارة اكحكهة

كبعد أف اتسع لهداف لشاط اكدكؿ كأطكقت اكحرهة ككشعكب فن أف تحكـ لفسما 
بلفسما كفقا ككلبدأ اكدهلقراطن فقد أصبح لظاـ اكاللركزهة اإلدارهة مك اكلظاـ اكسائد 
فن دكؿ اكعاكـ بكجم عاـ فهلا عدا فترات لحددة لف تارهخما من فترات األزلات 

دهة  أك اكسهاسهة اكتن تلر باكدككة حهث كاف األلر هتطكب فن مذل اكحاكة االقتصا
تركهز اكسكطة فن هد كاحدة ككن تتلكف اكدككة بفضؿ مذا اكتركهز لف اكقضاء عكن 

عادة األكضاع اكطبهعهة ككبالد.  أسباب ألزلة كا 

دارهة هالحظ باكلسبة كتعدد اكسكطات اإلدارهة أف مذا اكتعدد قد هتلاكؿ اكسكطة اإل
اكلحكهة كهسلن فن مذل اكحاكة بلظاـ اكاللركزهة اإلدارهة اكلحكهة . كقد هتلاكؿ بعض 

                                                 

 .39طعهلة اكجرؼ، لبادئ فن لظـ اإلدارة اكلحكهة، لرجع سابؽ، ص (1)
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اكلرافؽ اكعالة اكتن تللح اكشخصهة اكلعلكهة ككن تستقؿ بإدارة شؤكلما بلفسما كهطكؽ 
عكن اكتعدد فن مذل اكحاكة اكاللركزهة اإلدارهة اكلرفقهة كككؿ لف اكلظالهف لزاهال 

ف تحقهؽ كعهكبم كقد أثب تت تجارب اكدكؿ فن تطبهؽ لظاـ اكاللركزهة اإلدارهة ، كا 
لزاها اكاللركزهة اإلدارهة فن صكرتما اكلحكهة كاكلرفقهة لع تفادم عهكبما هتكقؼ عكن 
تكافر شركط تلظهلهة لعهلة قد علن اكعكلاء بإظمارما كتحدهدما. كعكهم سلعاكج 

 كاكصكر. اكاللركزهة اإلدارهة لف حهث اكتعرهؼ كاألركاف

 تعريف الالمركزية اإلدارية وأركانيا :األولالمطمب 

 تعريف الالمركزية اإلدارية 

اكاللركزهة اإلدارهة من كجم لف أكجم اكتلظهـ اإلدارم فن اكدككة. كقد تعتلد اكدككة 
. )1(فن تخطهط سهاستما اإلدارهة، لظاـ اكاللركزهة اإلدارهة أك لظاـ اكلركزهة اإلدارهة

رة اكتركهز اإلدارم )اكلركزهة اكلطكقة أك اككزارهة( أك عدـ اكتركهز سكاء فن صك 
. أك غهر ذكؾ لف األلظلة اكتن ترل فهما )2( اإلدارم )اكلركزهة اكلسبهة اكالكزارهة(

 األسككب األفضؿ كاألكثر فاعكهة فن تلظهـ جماز اكدككة اإلدارم.

هـ جمازما اإلدارم، تتأثر كللا ال شؾ فهم أف اكطرهقة اكتن تعتلدما اكدككة فن تلظ
إكن حد بعهد باكلظاـ اكسهاسن اكذم تلتمجم كاكفكسفة اكسهاسهة اكتن تعتلقما. ففن 

                                                 

عرؼ اكدكتكر سكهلاف لحلد اكطلاكم اكلركزهة اإلدارهة بألما: "قصر اككظهفة اإلدارهة فن اكدككة اكلركزهة عكن (1)
اخرل فمن تقـك عكن تكحهد اإلدارة كجعكما للثكن اكحككلة فن اكعاصلة كمـ اككزراء دكف لشاركة لف جمات 

، 1982تلبثؽ لف لصدر كاحد لقرل اكعاصلة". اككجهز فن اكقالكف اإلدارم، لطبعة جالعة عهف شلس، اكقامرة، 
 .55ص 

اكلركزهة اكلسبهة اكالكزارهة )عدـ اكتركهز اإلدارم(: "من تخكن اكحككلة اكلركزهة عف جزء لف اككظهفة اإلدارهة (2)
عما اكتابعة كما فن اكعاصلة كاألقكهـ كللحما سكطة اكبث كاكتقرهر بشألما دكف اكرجكع إكهما كككف عكن إكن فرك 

أسااس لف اكخضكع كاكتبعهة اكرئاسهة كما فن لا تقـك بم لف أعلاؿ، ككهس عكن اساس االستقالؿ علما كككلما 
 لرتبطة بما ارتباطا لباشرا".
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اكبالد ذات اكلظاـ اكدهلقراطن لجد اكاللركزهة من اكلبدأ اكلتبع فن اكتلظهـ اإلدارم، 
كأف اكحرهات اكلحكهة لضلكلة كفن أكجما. بهللا تختكؼ اكصكرة فن األلظلة 

دادهة، حهث هصبح جماز اكدككة اإلدارم كاكسهاسن بقبضة سكطة كاحدة من االستب
 اكسكطة اكلركزهة، اكتن تتككن للفردة تسههر شؤكف اكبالد كافة.

كهلكف تعرهؼ اكاللركزهة اإلدارهة بألما: "تكزهع اككظهفة اإلدارهة ككدككة بهف األجمزة 
كحهة( لستقكة لسبها كتخضع اكلركزهة كبهف سكطات اللركزهة إقكهلهة أك لرفقهة )لص

. أك من كلا عرفما اكدكتكر سكهلاف لحلد اكطلاكم بألما: )1(كرقابة اكسكطة اكلركزهة" 
"تكزهع اككظائؼ اإلدارهة بهف اكحككلة اكلركزهة فن اكعاصلة كبهف مهئات لحكهة أك 
لصكحهة لستقكة بحهث تككف مذل اكمهئات فن للارستما كظهفتما اإلدارهة تحت 

كرقابة اكحككلة اكلركزهة". هتضح لف مذهف اكتعرهفهف أف اكاللركزهة اإلدارهة إشراؼ 
 )2( لكعاف أك صكرتاف كملا:

اكاللركزهة اإلدارهة اكلرفهة: كمن اكتن تقـك عكن كجكد أشخاص لعلكهة )لؤسسات  -
عالة( لتخصصة فن لكضكع لشاط لعهف، كمذا اكلكع ال هتعكؽ بلكضكع مذا 

 اكبحث.
كمن  –اكجلاعات اإلقكهلهة  –ن كمك اكاللركزهة اإلدارهة اإلقكهلهة ألا الكع اكثال -

لكضكع مذل اكدراسة فهلكف تعرهفما بألما: "تلظهـ اكجماز اإلدارم فن اكدككة بشكؿ 
هسلح بتعداد أشخاصما اإلدارهة عكن أساس إقكهلن، بلعلن أف هخصص فن شؤكف 

هة كباكلسبة كلجلكعة األفراد كؿ إقكهـ لف أقاكهـ اكدككة كعكن لستكل لصاكحة اكلحك
اكذهف هرتبطكف بمذا اإلقهكـ، جماز إدارم أك شخص لعلكم عاـ لحكن لف طبهعة 

                                                 

كهة كتطبقالما عكن لظاـ اكبكدهة كاككالهة فن اكجزائر، دهكاف اكلطبكعات د/ لسعكد شهمكب: أسس اإلدارة اكلح(1)
 .4اكجالعهة، اكجزائة، ص 

 .55د/ سكهلاف لحلد اكطلاكم: اككجهز فن اكقالكف اإلدارم، اكلرجع اكسابؽ، ص (2)
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. كملاؾ )1(مذل اكلصاكح كأكثر اتصاالن بما كلعرفة باحتهاجاتما لف اكحككلة اكلركزهة"
لف هرل أف لظاـ اكاللركزهة : "هقـك أساسا باعتراؼ اكقالكف ألعضاء للتخبهف لف 

جلاعة ذات شخصهة لعلكهة بسكطة اتخاذ اكقرارات فن كؿ أك بعض اكشؤكف قبؿ 
. تالحظ أف مذا اكتعرهؼ قد ركز )2(اكلحكهة كتككف مذل اكمهئة لسؤككة عف قراراتما 

عكن ثالثة علاصر كمن اعتراؼ اكقالكف كمذل اكمئهة باكشخصهة اكلعلكهة كباكسكطة 
 مهئة اللركزهة إقكهلهة. اكتقرهرهة كبعلصر االلتخاب، حتن تكصؼ بألما

كلا عرفما اكبعض بألما : "إف هعمد بسكطة اكبث فن بعض االلكر إكن مهئات تتلتع 
 )3(بلكع لف االستقالؿ اتجال اكسكطة اكلركزهة".  

كهقصد باكاللركزهة اإلقكهلهة كذكؾ: "استقالؿ جزء لف ارض دككة إلدارة لرافقم، 
اكحاكة اختصاص عاـ باكلسبة كجلهع كهككف ككشخص اإلدارم اكاللركزم فن مذل 
كاكلالحظة اكتن هلكف قككما حكؿ  )4( لرافؽ مذا اكجزء اكلحدد لف أرض اكدككة".

مذهف اكتعرهفهف األخهرهف، ألملا ركزا عكن االستقالؿ اكلحكن كمذل اكمهئة عف اكسكطة 
ة اكلركزهة. كلف اكطبهعن ألم ال هكجد بهف اكدكؿ اكحدهثة لف هتبع لظاـ اكلركزه

اكلطكقة، إذ ال هعقؿ أف تقكـ مهئة كاحدة بإدارة جلهع لرافؽ اكدككة بصكرة فعاكة. كلا 
ألم ال هلكف أف تلتد اكاللركزهة إكن كؿ اككظهفة اإلدارهة فن اكدككة. إذ ألم ال 
هتصكر تلظهـ إدارم هقـك عكن استبعاد كؿ سكطة لركزهة كتكزهع جلهع اككظهفة 

كلف ملا كاف اتجال لعظـ اكدكؿ لحك اعتلاد األسككبهف اإلدارهة بهف مهئات لستقكة. 
باكلظاـ اككسط  Eisenmannلعا اكلركزم كاكاللركزم. أم لا أطكؽ عكهم إهزللف 

                                                 

 .111، ص 1978د./ طعهلة اكجرؼ: اكقالكف اإلدارم، دار اكلمضة اكعربهة، اكقامرة، (1)
 .2002ن خطار شطلاكم، اإلدارة اكلحكهة، دار كائؿ ككلشر ، علاف/ راـ اهلل د. / عك(2)
إبرامهـ رابعن: استقالكهة اكلاعات اكلحكهة )اكضلالات كاكحدكد(، لذكرة لاجستهر، جالعة علابة، بككهة (3)

 .2، ص2005اكحقكؽ، 
لتكسط كللشكرات عكهدات، بهركت د./ خاكد قبالن: اكالللركزهة كلسأكة تطبهقما فن كبلاف، للشكرات بحر اك(4)

 .58، ص 1981بارهس، اكطبعة األككن، 
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حهث تتعادؿ أكتتكازف اكسطكة اكلركزهة لع اكسكطة اكاللركزهة، كهككف ككسكطة 
 .(5)اكاللركزهة حرهة تقرهر أعلاكما اإلدارهة

اكاللركزهة اإلدارهة تكزهع اككظهفة فن اكدككة بهف كبلاء عكن ذكؾ، هقصد ب
اكحككلة اكلركزهة كبهف أشخاص عالة أخرل لحكهة أك لرفقهة تتلتع باكشخصهة 
اكلعلكهة كباإلستقالؿ، كككف لع خضكعما كككصاهة اإلدارهة اكتن تلارس اكحككلة 

 اكلركزهة .

 Walineاكفرلسن  كقد تعددت تعرهفات اكفقم اإلدارم كاللركزهة فعرفما اكفقهم
عكن ألما تتلثؿ فن لقطة اتخاذ بعض اكقرارات اإلدارهة لف اكسكطة اكلركزهة إكن 

كلا عرفما اكطلاكم بألما " تكزهع اككظهفة )1(سكطات لحكهة أك لرفقهة لستقكة. 
اإلدارهة بهف اكحككلة اكلركزهة فن اكعصلة كبهف مهئات لحكهة أك لصكحهة لستقكة، 

تحت إشراؼ كرقابة  )2(ئات فن للارستما ككظهفتما اإلدارهةكحهث تككف مذل اكمه
هؤكد ألما " عبارة عف اعتراؼ اكدككة  Debbaschحككلهة ". ألا اكفرلسن 

 )3( كألشخاص اإلقكهلهة بسكطة إصدار قرارات إدارهة فن بعض اكحاالت "  .

كلف اكلالحظ أف جلهع اكتعرهفات تدكر فن حدكد علصرهف أساسههف : 
ألكؿ هتلثؿ فن لقؿ سكطة اتخاذ بعض اكقرارات اإلدارهة لف اكسكطة اكعلصر ا

اكلركزهة، كبلكجبم تللع اكسكطة اكلركزهة لف إدارة اكشؤكف اكلحكهة أك اكلرفقهة كلا 
كالت سابقان، كاكعلصر اكثالن هتلثؿ فن لقكما إكن مهئات لستقكة سكاء كالت مهئات 

                                                 
 .109عكن خطار شطلاكم، )لرجع سابؽ(، ص   (5)
 .17حسف عكاضم، اإلدارة اكلحكهة كتطبهقاتما، لرجع سابؽ، ص (1)
 .65سكلاف اكطلاكم، اككجهز فن اكقالكف اإلدارم، لرجع سابؽ، ص (2)
 .92، لرجع سابؽ، ص لكسن شحادة، اكقالكف اإلدارم(3)
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قهة، تحت إشراؼ كرقابة اكسكطة لحكهة أك إقكهلهة، أك مهئات لصكحهة أك لرف
 اكلركزهة.

إذ أكد عكن أف " تلثؿ لقطة اكبداهة  Rivevoكمذا لا علال اكفقهم اكفرلسن  
فن اكلظاـ اكاللركزهة فن اعتراؼ اكقالكف ألعضاء للتخبهف لف جلاعة ذات 

 )1( شخصهة لعلكهة لستقكة كتتخذ قرارات بكؿ أك ببعض اكشؤكف اكلحكهة ".

لف اكتعرهفات اكسابقة، إف اكاللركزهة اإلدارهة تعلؿ  كلا هتضح أهضا
بطبهعتما عكن خكؽ عدد لف األشخاص اإلدارهة اكعالة بجالب اكدككة، ككؿ للما 
ذلتم اكلاكهة اكلستقكة ككهالم اكقالكلن اكخاص، بحهث هككف لكظفكل لستقكهف عف 

مؤالء اكلكظفهف لكظفن اكحككلة اكلركزهة فن األقاكهـ، كتككف لسئككهاتم عف أعلاؿ 
لستقكة كذكؾ عف لسؤككهة اكدككة. كاألصؿ فن تككهف مذل األشخاص اإلدارهة 
اكلحكهة، أف هتخصص فن إدارتما لجاكس تتأكؼ لف لجلكعما أك فن أغكبما لف 
أعضاء للتخبهف بكساطة اكشعب فن اكلستكهات اكلحكهة اكلختكفة. كالتخاب أعضاء 

اإلدارهة عف اكلظاـ كلركزم فن صكرتم  مذل اكلجاكس مك لا هلهز اكاللركزهة
 اكلعتدكة اكلعركفة باسـ اكالكزارهة . 

كمكذا تتحكؿ اكاللركزهة إكن تعدد لف األشخاص اكلعلكهة اكعالة، فتظمر إكن 
جالب اكدككة أشخاص عالة لحكهة كأشخاص عالة لرفقهة أك لصكحهة، كتتكزع 

لكهة بلقتضن اكتشرهعات، كتسلن اككظهفة اإلدارهة فن اكدككة بهف مذل األشخاص اكلع
األجمزة اإلدارهة ككدككة باإلدارة اكلركزهة، بهللا تسلن األشخاص اكعالة اكلحكهة 

 كاكلرفقهة باإلدارة اكاللركزهة أك اكسكطات اإلدارهة اكاللركزهة.

                                                 

 .93لفس اكلرجع،ص (1)
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كلخكص للا تقدـ إف ككلظاـ اكاللركزم جالبهف، جالب قالكلن كجالب 
ذا كاف جالبم اكقال كلن هتلثؿ فن تفتهت ظامرة اكتركهز فن للارسة سهاسن، كا 

اكسكطات اكعالة فن اكدككة اكلعاصرة، فإف جالبم اكسهاسن هتلثؿ فهلا تقـك عكهم 
اكاللركزهة لف تكسهع كلفمـك اكدهلقراطهة حهف تلقؿ سكطة اكتقرهر اكلمائن فن اكشؤكف 

لة اكشعب فن اكعالة إكن مهئات لحكهة للتخبة تككف تطبهقان علكهان كلعلن لسام
 تحلؿ لسئككهاتم.

كبمذا تككف اكاللركزهة أسككب لف أساكهب اكتلظهـ اإلدارم، ككسهكة كدعـ 
اكلكاطف كلشاركتم فن علكهات اكحكـ كفن اككقت لفسم اكاللركزهة كسهكة فعاكة 
كتخفهؼ قلكات اتصاؿ سرهعة بهف اكلكاطف لف لاحهة، كلؤسسات كضع كتلفهذ 

أخرل. كمذا كالت اكحاجة لاسة كاللركزهة فن اكتلظهلات اكسهاسة اكعالة لف لاحهة 
اإلدارهة كمن تقـك عكن أساس تكزهع اكسكطات كاالختصاصات بهف اكلركزهة كمهئات 

 أخرل لستقكة قالكلهان، كهككف تكزهع االختصاصات عكن اكلحك اكتاكن :

تخفهؼ تركهز صلع اكقرار كلقكم إكن لستكهات لحكهة كبلكجبم تلتقؿ اكسكطة  -
اإلدارهة لف أجمزة اكحكـ اكلركزهة إكن لكاتب إقكهلهة أك لحكهة إدارهة، كهككف ملاؾ 

 فرص أكسع التخاذ اكقرار بشكؿ قرهب لف اكلستكهات اكلحكهة.
اكتفكهض حهث تعطن ملا لسئككهات كخدلات لحددة ككسكطات اكلحكهة  -

أحهالا  اكتلثهكهة كككف تحت إشراؼ صاـر لسبهان لف اكحككلة اكلركزهة، كتعطن
لسئككهات جلع اكضرائب كاكرسـك أهضا تحت األشراؼ اكلركزم، كتلهؿ اكحككلة 
كلركزهة فن مذا اكشكؿ إكن لعالكة اكسكطات اكلحكهة باعتبارما التدادا ككسكطة 

 اكلركزهة.
لقؿ اكصالحهات، حهث تلقؿ اكسكطات كاكصالحهات اكخاصة باكحكـ فعكهان  -

سهة فرعهة كاألقاكهـ كاكلدف كاكبكدهات كتعطن بإجراء ككن أك جزئن إكن كحدات سها



 20 

مذل سكطة اتخاذ اكقرارات دكف اكرجكع إكن اكسكطات اكلركزهة باستثلاء بعض األلكر 
اكلتفؽ عكهما لسبقان، كمذا اكشكؿ هلهؿ إكن اكدهلقراطهة اكاللركزهة كقد تككف اللركزهة 

 كرما الحقا .سهاسهة كاللركزهة إدارهة كسك لبهف اكاللركزهة اكسهاسهة كد
 األركان األساسية لنظام الالمركزية اإلدارية:

 وجود مصالح محمية متميزة عن المصالح القومية: .1

إف كجكد لصاكح لحكهة لتلهزة من األساس فن قهاـ اكاللركزهة اإلدارهة، كهعلن 
ذكؾ أف تككف ملاكؾ لصاكح خاصة ككؿ إقكهـ تختكؼ عف اكلصاكح اكقكلهة، للا 

إقكهلا لعهلا كهس باكضركرة أف تمـ اكدككة ككما أك األقاكهـ هعلن أف لصاكح 
 .(1)األخرل

كذكؾ لا هبرر اخضاع كؿ إقكهـ كلظاـ ال لركزم لستقؿ، بلا هتلاسب لع طبهعة 
 ذكؾ اإلقكهـ كظركفم كلكالم.

كأف لسأكة تقدهر لا إذا كاف ملاكؾ لحكهة لتلهزة عف اكلصاكح اكقكلهة، كتتطكب 
كزهة االدارهة، أك تحدهد لكعهة تكؾ اكلصاكح اكلحكهة. فأف ذكؾ تطبهؽ أسككب اكاللر 

اكتحدهد هعتبر لسأكة قكلهة مالة، كال هجكز تحدهدما اال بكاسطة اكلشرع كفن لص 
تشرهعن صرهح. كغاكبا لا هتضلف اكدستكر اكلبادئ اكرئهسهة كلا هجب أف هككف عكهم 

 .(2)لظاـ اإلدارهة اكاللركزهة فن اكدككة

كباف هلكف اككجكء ألحدملا بغهة تحدهد كتلهز اكلصاكح اكلحكهة عف كملاؾ أسك
 اكلصاكح اكقكلهة كملا:

                                                 
 .120، ص1اكظامر، خاكد خكهؿ، اكقالكف االدارم )دراسة لقارلة(، ط(   1)
 .80اكعكش، فكزم، اكقالكف اإلدارم، ص(   2)
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 األسموب االنجموسكسوني: (1

كفقا كمذا األسككب هقـك اكلشرع بتحدهد اختصاصات اكلجاكس اكلحكهة تحدهدا صرهحا 
عكن سبهؿ اكحصر، كال هجكز كتكؾ اكلجاكس أف تلارس اختصاصات كـ هلص عكهم 

 .اكتشرهع

أم أف اكحككلة اكلركزهة من صاحبة االختصاص األصهؿ فن للارسة 
اكلشاظ االدارم ككدككة، كأف اكلجاكس اكلخحكهة من االستثلاء اكذم ال هجكز كما 
اكتدخؿ إال بلاء عكن لص قالكلن صرهح، إذ لف اكجائز أف هخص اكلشرع بعض 

األسككب اكلطبؽ فن اكلجاكس بلسؤكهات لعهلة ال هعطهما ككلجاكس األخرل. )كمذا 
 الككترا(.

 األسموب الفرنسي: (4

هقـك اكلشرع فن مذا األسككب بتحدهد اختصاصا اكحككلة اكلركزهة عكن 
سبهؿ اكحصر، فال هحؽ كما للارسة أم اختصاص غهر للصكص عكهم صراحة فن 
اكتشرهعات، كهضع لعهارا عالا كهترؾ تحدهد لضلكلة ككمهئات اكلحكهة ذاتما تباشرل 

اؼ كرقابة اكحككلة اكلركزهة كهتلهز األسككب اكفرلسن بكحدة األسككب اكذم تحت إشر 
تدار بم األقاكهـ اكلحكهة فال تتعدجد أساكهب اإلدارة بتعدد األقاكهـ لملا اختكفت 
ظركفما كالكالاتما. كأف اإلدارة اكلحكهة فن فرلسا تخضع كرقابة أكبر لف قبؿ 

ترا، ككمذا تسلن فن فرلسا اككصاهة اكحككلة اكلركزهة لف اكذم تخضع كم الكك
 اإلدارهة ككهست اكرقابة اإلدارهة.
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كأف اكلجاكسن اكلحكهة فن فرلسا من اكللثؿ اكشرعن كسكاف األقاكهـ، كمن 
لسؤككهة عف إدارة جلهع ألكر األقاكهـ، كمن صاحبة اككالهة فن تكؾ األلكر كال تخرج 

 تصاص اكحككلة اكلركزهة. عف ذكؾ إال لا لص عكهم صراحة فن اكترهعات لف اخ

 وجود مجالس محمية منتخبة يعيد إلييا بإدارة المصالح المحمية: .4

هتككن تلثهؿ األشخاص اكقالكلهة اكلستقكة مهئات تتككن إدارة اكلصاكح كضلاف 
تحقهؽ أغراضما، تتجسد فن لجاكس لحكهة، أك إدارات اكمهئات كاكلصاكح اكعالة، 

باشرة لا تتلتع بم اكشخصهة اكلعلكهة لف حقكؽ، كلا كاكلجاكس اكلحكهة اإلقكهلهة اكل
تتحلؿ بم لف لسؤككهة. كفهلا هتعكؽ بتشكهؿ مذل اكمهئات كاكلجاكس، فقد هتـ عف 
طرهؽ االلتخاب كمك اكىقاعدة األصكهة، كقد هتـ عف طرهؽ اكتعههف أك عف طرهؽ 

 .(1)االلتخاب كاكتعههف لعا

حكهة عكن أساس إدارة أبلاء كرغـ أف فاعدة اختهار أعضاء اكلجاكس اكل
اإلقكهـ كشؤكلمـ بألفسمـ عف طرهؽ للثكهمـ فن تكؾ اكلجاكس، فإف دكؿ كثهرة ال تزاؿ 

 تختار أعضاء اكلجاكس بطرهؽ اكتعههف بكاسطة اكحككلة اكلركزهة,

كأسككب االلتخاب مك اكذم هتفؽ كهلسجـ لع اكللطؽ اكدهلقراطن، كككن 
أف تككف لختارة لف سكاف اككحدة اكلحكهة كذا  تكتسب اكسكطة اكصفة اكلحكهة هجب

لجد أف قكالهف اإلدارة اكلحكهة تشترط اإلقالة كشرط أساسن لف شركط اكلرشح 
كأساس ذكؾ مك أف هعمد إكن أبلاء اككحدة اإلدارهة كتحقهؽ لصاكحمـ اكلتغهرة بألفسمـ 

 أللمـ أعرؼ كأككن اكلاس بما.

                                                 
 .127اكظامر، خاكد خكهؿ، لرجع سابؽ، ص(   1)
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اللركزهة اإلقكهلهة فال قهاـ كلظاـ ال إف االلتخاب مك ركف أساسن لف أركاف اك
 لركزم إقكهلن دكف أف تككف اكلجاكس اكلحكهة لشككة بطرهؽ االلتخاب.

 الرقابة اإلدارية عمى الييئات الالمركزية: .3

كلف األركاف األساسهة كلظاـ اكاللركزهة اإلدارهة من كجكد اكرقابة اإلدارهة أك 
لظاـ اكاللركزهة اإلدارهة عف بعضما  اككصاهة اإلدارهة. كتختكؼ اكدكؿ اكتن تطبؽ

اكبعض، لف حهث درجة االستقالؿ اكتن تللحما كككحدات اإلدارهة فن إدارة شؤكلما، 
كمذا االستقالؿ هعتبر جزءا ال هتجزأ لف اكشخصهة اكلملكهة ككمهئات اكاللركزهة، 

 كتتحلؿ لسؤككهاتما كتسهر شؤكلما كتحقهؽ لصاكحما اكلحكهة.
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 :(1)رئيسيان لمرقابة اإلدارية ىماوىنالك أسموبان 

 األسموب االنكميزي: (1

تتلتع اكمهئات اكاللركزهة بلكجب مذا األسككب بقسط كبهر لف األسككب فن 
لكاجمة اكحككلة اكلركزهة، فتككف ككرقابة ملا لقصكرة عكن لجرد اكتفتهش عكن 

حكهة أف أعلاؿ اكمهئة اكاللركزهة، كاسداء اكلصح إكهما. بحهث هترؾ ككمهئات اكل
ذا خاكفت تكؾ اكمهئات اكقكالهف  تلارس لا هدخؿ فن حقؿ اختصاصما بحرهة تالة، كا 
اكتن تلظـ شئكلما، فإف لال تلككم اكحككلة اكلركزهة إزاء ذكؾ مك اكطعف فن 

 تصرفاتما ألاـ اكقضاء اكعادئ لثؿ لا هفعكم األفراد اكعادهكف.

ذم هقرر الشاءما كللحما كتخضع اكمهئات اكلحكهة كرقابة اكبركلاف، فمك اك
اكشخصهة اكلعلكهة، كهتككن تلظهلما كبهاف اختصاصاتما، ككهفهة لباشرة أعلامال، 
كمك اكذم لف حقم إكغاء اكقرارات اكصادرة علما كمك اكذم هلكؾ حؽ إكغاء كتعدهؿ 

 اكقكالهف اكخاصة بما.

 كمن تخضع أهضا كرقابة اكقضاء، كملا ال تتكقؼ رقابة اكقضاء علد لجرد
اكقرارات اإلدارهة اكلخاكفة ككقالكف كتعكهض األفراد علما بؿ تلتد إكن إصدار اكقاضن 

 االلككهزم األكالر كاكلكامن اكلكزلة إكن اإلدارة كعلاكما.

                                                 
 .85اكعكش، لرجع سابؽ، ص(   1)
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 األسموب الفرنسي: (4

األصؿ مك استقالؿ اإلدارة عف اكقضاء، كككف فن لفس اككقت لجد ألم 
اكرقابة اكقضائهة عكن أعلاكما اإلدارة، كلا باإلضافة إكن اكرقابة اكبركلالهة، ملاكؾ 

تلارس اإلدارة اكاللركزهة رقابة شالكة عكن اكمهئات اكاللركزهة، كعكن أعضائما لف 
لاحهة، كعكن تصرفاتما لف لاحهة أخرل، حهث تتلتع اكحككلة اكلركزهة بحؽ تعههف 

لللمـ،  ؟أعضاء تكؾ اكمهئات كرؤسائما، كهحؽ عزكمـ أك بقائمـ، حتن اكللتخبهف
 ككقؼ أك حؿ لجاكس تكؾ اكمهئات.

كتتلثؿ اكرقابة عكن تكؾ اكمهئات اكاللركزهة بحؽ اإلذف اكسابؽ أك اكتصدهؽ 
اكالحؽ لف اكحككلة اكلركزهة، بحهث ال تصبح تكؾ األعلاؿ لشركعة بدكلما، كهحؽ 
ككحككلة اكلركزهة كقؼ تكؾ األعلاؿ أك ابطاكما، ككما اكحككؿ لحكما فن للارسة 

ض اكتصرفات أك التخاذ قرار لعهف التلعت اكمهئة اكاللركزهة عف اتخاذل، كال هتـ بع
اكحككؿ إال بصكرة استثلائهة كفن حاالت لخاكفة اكمهئة ككقالكف كبشرط أف تشعر لف 

 قبؿ اكحككلة اكلركزهة التخاذ لا هكـز بلكجب اكقالكف.

 صور الالمركزية اإلدارية:

أشخاص لعلكهة بجالب اكدككة، لستقؿ فن تقـك اكاللركزهة عكن فلرة للح 
بعض لظامر اكلشاط اإلدارم، كهتحدد اختصاص مذل األشخاص اكلعلكهة إلا عف 
أساس إقكهلن أك عكن أساس لرفقن. كبذكؾ هأخذ لظاـ اكاللركزهة اإلدارهة صكرتهف 

 ملا:
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 الالمركزية اإلقميمية أو المحمية: .1

لركزهة كلختكؼ أقاكهـ اكدككة، هقـك مذا اكلظاـ بإلشاء كحدات إدارهة ال 
كللحما اكشخصهة اكلعلكهة ككن تتككن إدارة شؤكف اإلقكهـ اكلستقكة عف اكحككلة 
اكلركزهة فن اكعاصلة، كهعبر عف إرادتما كشخصهتما اكقالكلهة لجكس لحكن للتخب 
لف بهف لكاطلن اإلقكهـ ذاتم، كقد هضـ اكلجكس قسـ للتخب كقسـ لعهف لف قبؿ 

ركزهة، ككن تستكلؿ اكحككلة اكلركزهة لا هلقص اكلجكس اكلحكن لف اكحككلة اكل
 علاصر ذات خبرات أك كفاءات لعهلة ال هساعد عكن تكزفهرما األسككب االلتخابن.

كتضطكع اكمهئات اكاللركزهة اكلحكهة بإدارة جلهع اكلرافغؽ اكلحكهة اكتن 
ات كسكاف اككحدة تختص بإدارتما طبقا ككقالكف، كاكتن تتكؿ تقدهـ جلهع اكخدل

اإلدارهة لف صحة كتعكهـ كلكصالت ككمرباء كلاء كغهرما لف اكحاجات اكضركرهة، 
كتختكؼ درجات اإلدارة اكاللركزهة اكلحكهة تبعا كلدل اتساع االختصاصات اكلللكحة 
كما أك ضهقما، كقد بدأت فن برهطالها ثـ أخذت أسككب آخر فن فرلسا ثـ ترقن إكن 

 .(1)تتسع فهم اختصاصات اكمهئات اكاللركزهة اكلحكهةاكحكـ اكلحكن اكذم 

 الالمركزية المرفقية أو المصمحية: .4

ظمرت اكحاجة إكن أف تقـك اكدككة بالشاء مهئات كلؤسسات عالة كللحما 
اكشخصهة اكلعلكهة كاالستقالؿ اكلاكن كاإلدارم، كتختص فن لجاؿ لعهف لف ألشطة 

شراؼ اكسكطة اكدككة بعهدا عف أسككب اكركتهف اكحككلن ، لع خضكعما كرقابة كا 
 اكلركزهة.
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كقد تلشأ مذل اكلرافؽ أك اكلشارهع العتبارات لكضكعهة بحهث تختص كؿ 
للما فن لكعهة اكلشاط اكذم ألشئت لف أجكم، كاكللصكص عكهم فن قالكلما. كال 

 .(1)هجكز كما للارسة أم لشاط غهرل

تبارات فلهة، كحلاهة لشاط كقد كاف اكباعث اللشاء اكاللركزهة اكلرفقهة الع
لعهف لف تعقهدات اكجماز االدارم اكلركزم كاكركتهف، كفسح اكلجاؿ ألمؿ اكخبرة 
كهسملكا بادارتم بقدر لف اكحرهة كاالستقالؿ كاذا كالت االدارة اكلحكهة هلظلما قالكف 
كاحد هلطبؽ عكن جلهع األشخاص اإلقكهلهة فإف األشخاص اكلرفقهة، ال تخضع 

 حد، بؿ هكجد ككؿ لكع للما قالكلما اكذم هتضللما للذ لشأتما.كقالكف كا

 مزايا وعيوب نظام الالمركزية اإلدارية:

ظمرت اكاللركزهة اإلدارهة بجالب اكلركزهة اإلدارهة، بعد أف تعددت كتلكعت 
كاجبات كلماـ اكدككة، كأصبح لف اكصعب بؿ هستحهؿ أف تستطهع اكحككلة اكلركزهة 

ـ كاككاجبات كألسباب أخرل كلا سبؽ بهالما، أصبح األخذ بلظاـ تككن كؿ تكؾ اكلما
 اكاللركزهة األإدارهة ضركرة لف لتطكبات اكدككة اكحدهثة.

كلع ذكؾ، كجمت عدة التقادات اكن مذا اكلظاـ ككمذا سكؼ لذكر لزاها عهكب 
 اكلظاـ ككلا هكن:
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 مزايا الالمركزية اإلدارية: .1

ؼ اكعبء عف اكحككلة اكلركزهة فن لف أمـ لزاها مذا اكلظاـ مك تخفه
اكعاصلة، كخاصة فن إدارة اكلرافؽ كاكلشركعات اكلتزاهدة لتهجة تدخؿ اكدككة فن 

 األلشطة كافة.

ككذكؾ كتحقهؽ اكدهلقراطهة كاشراؾ اكلكاطلهف فن األقاكهـ إلدارة كتسهر ألفسمـ 
للتخاب، بألفسمـ، عف طرهؽ اكلجاكس اكللتخبة، كتدرهب اكسكاف كللارسة حؽ اال

كفن حصككمـ عكن اكخبرة كاكدراهة فن للارسة شؤكلمـ، كجعؿ األجمزة اإلدارهة قرهبة 
لف للبع االحتهاجات اكعالة كأعرؼ بطرؽ اشباعما، كذكؾ بقربما عكن أسمؿ اكطرؽ 

 كتللهة األقاكهـ.

كأخهرا تساعد عكن تبسهط االجراءات كاكقضاء عكن اكركتهف، كتقكهؿ اكلفقات 
فن اككقت، كمك لا هساعد عكن سرعة االلجاز كعكن اكلركلة فن كاالختصارات 

 االدارة كهحقؽ اكعداكة فن تكزهع اكعبء اكضرهبن عكن اكلكظفهف.

 عيوب الالمركزية االدارية: .4

إف لف أمـ اكعهكب اكتن كجمت اكن لظاـ اكاللركزهة االدارهة من ألم همدد 
كاكقالكلهة، لظرا كتكزهع اككظهفة كحدة اكدككة االدارهة، كباكتاكن كحدتما اكسهاسهة 

ف مذا اكلظاـ هؤدم اكن تغكهب  االدارهة بهف اكسكطة اكلركزهة كاكمهئات اكاللركزهة، كا 
اكلصاكح اكلحكهة عكن اكلصاكح اكقكلهة ككدككة، ألف كؿ مهئة لحكهة تمتـ بلصاكحما 

 اكخاصة اإلقكهلهة دكف اكلصاكح اكقكلهة.

هة تفتقر اكن اكخبرة اكفلهة إلدارة اكلرافؽ كلف اكعهكب أف اكمهئات اكاللركز 
كاكلشركعات، لقارلة بلا تتلتع بم اإلدارة اكلركزهة فن ذكؾ، ألف االلتخاب قد ال 
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هؤدم اكن اختبار اكعلاصر اكتن تتلتع باكخبرة اكفلهة كاالدارهة كاككفاءة اكالزلة كتحلؿ 
 اكلسؤككهة اكتن هتحلككلما.

اكاللركزهة قد فرضت كجكدما فن كافة ادكؿ  كرغـ كا لا ذكر فإف لزاها لظاـ
كفن حدكد لتفاكتة، فال تكاد دككة لف اكدكؿ تستبعد اكلظاـ اكاللركزم تلالا كتقههـ 

 لظالا، ففن كؿ اكدكؿ تكجد سكطات إدارهة اللركزهة اكن جالب سكطاتما اكلركزهة.

 كعكن أهة حاؿ فإف لا مك لطبؽ مك تكزهع كككظهفة االدارهة بهف اكسكطة
اكلركزهة كاكمهئات اكلحكهة أك اإلقكهلهة اكللتخبة، كتبقن اكسكطة اكلركزهة باعتبارما 
للثكة اكدككة تدهر اكلرافؽ اكقكلهة كتلارس اكرقابة االدارهة عكن اكمهئات اكلحكهة 

 كاكلرفقهة بلا هضفن حسف تطبهؽ اكقكالهف كهؤكد كحدة اكدككة ككؿ. 

 أركان الالمركزية المطمب الثاني : 

ملاؾ أركاف عالة كاللركزهة اإلدارهة بلكعهما اكلحكهة أك اكلرفقهة، ثـ ملاؾ 
أركاف خاصة باكاللركزهة اكلحكهة باكذات، كعكهم سكؼ لتلاكؿ مذل األركاف جلهعان 

 فهلا هكن :

 أركان الالمركزية اإلدارية بوجو عام

  كة كمك االعتراؼ باكشخصهة اكلعلكهة، حهث هتـ االعتراؼ كجزء لف إقكهـ اكدك
ركف جكمرم، إذ أف اكشخصهة اكلعلكهة من اككسهكة اكقالكلهة ككفاكة استقالؿ 

لشاء إرادة ذاتهة كم هعبر علما اكلجكس اكذم هدهرل  . ككقهاـ )1(اكشخص اكاللركزهة كا 
اكاللركزهة اكلحكهة بلعلاما اكصحهح هجب أف هعترؼ اكلشرع كجزء لف اقكهـ اكدككة 

تبارهة اكعالة، كقد هشلؿ لطاؽ اكشخص اإلقكهلن أك باكشخصهة اكلعلكهة أك االع
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كؿ إقكهـ اكدككة كذكؾ كلا مك اكشأف فن اكككهت حهث  -بصفة استثلائهة -اكلحكن
 .)1(هرجع ذكؾ كصغر لساحة اكككهت كمذا األلر كـ هشجع عكن كجكد تقسـ لركزم 

كهة فاكلتائج اكتن تترتب عكن االعتراؼ باكشخصهة اكلعلكهة، كمن اكذلة اكلا
اكلستقكة، كاألمكهة فن اكتصرؼ، كفن اكتقاضن، ككجكد مهئة خاصة باكشخص 
 اكاللركزهة تلثكم كؿ مذل اكلتائج كمن لظامر الستقالكم ُتحقؽ باكشخصهة اكلعلكهة .

 االستقالؿ فن إدارة اكلرافؽ اكلحكهة 
  لف جكمر اكاللركزهة االدارهة اقالة لكع لف اكتكافؽ كاكتالـؤ بهف لقضهف ملا
ل، استقالؿ اكشخص اكاللركزم لف لاحهة، كضركرة رقابة اكسكطة اكلركزهة عكهم  :

لف لاحهة أخرل، كاكلشرع مك اكذم هقهـ مذا اكتكافؽ بهف األلرهف طبقان ألسس كقكاعد 
للا  لستقرة فن اكفقم كاكقضاء. غهر أف االستقالؿ فن إدارة اكلرافؽ كهس لطكؽن، كا 

لهة فن للارسة لشاطما كلكع لف رقابة اكسكطة تخضع األشخاص اكاللركزهة اإلقكه
اكلركزهة كهطكؽ عكهما اسـ اككصاهة اإلدارهة، كذكؾ حتن ال تؤدم استقالؿ مذل 
اككحدات إكن اكلساس بكحدة اكدككة كسهاستما اكعالة. أك اإلضرار باكلصاكح اكلحكهة 

كعلصر اكلاكن ذاتما فن حاكة عجز األجمزة اكلحكهة عف إدارة لرافقما اكلحكهة كلقص ا
 أك اكفلن كدهما.

ككمذا هقتضن لظاـ اكاللركزهة اإلدارهة فن جلهع صكرل اكلعركفة فن اككقت 
اكحاضر بإخضاع اككحدات اإلدارهة اكلستقكة إكن لكع لف اكرقابة هطكؽ عكهم اكفقم 
اسـ اككصاهة اإلدارهة كاكتن من لجلكع اكسكطات اكلحددة اكتن هقررما اكقالكف كسكطة 

كن أشخاص أعضاء اكمهئات اكاللركزهة كأعلاكمـ بقصد حلاهة اكلصكحة عكها ع
اكعالة. كتمدؼ اككصاهة اإلدارهة إكن تحقهؽ غرضهف أساسههف كملا جكمر كؿ لظاـ 
إدارم سكهـ . كاكغرض األكؿ إدارم كمك ضلاف حسف إدارة اكلرافؽ اكعالة اكتابعة 
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ثالن سهاسن، هتلثؿ بصهالة اككحدة كألشخاص اكاللركزهة كزهادة قدرتما اإللتاجهة، كاك
اكسهاسهة، كضلاف كحدة االتجال اإلدارم اكعاـ فن جلهع ألحاء اكدككة. كعكهم هجب 
كتحقهؽ مذهف اكغرضهف شرط أساسن كلجاح اكاللركزهة اإلدارهة ذكؾ ، أف لجاح أم 
لظاـ إدارم فن اكعصر اكحدهث إللا هتكقؼ عكن لجاحم فن تقدهـ أحسف اكخدلات 

 ات ككجلمكر بأقؿ تكاكهؼ للكلة.كاكحاج

 األركان الخاصة بالالمركزية 

باإلضافة إكن األركاف اكعالة كاللركزهة علكلان، هتطكب صكرة اكاللركزهة 
 اضركرة تكافر ركلهف خاصهف هلبما، كملا :

 : االعتراؼ بكجكد لصاكح لحكهة لتلهزة عف اكلصاكح اكقكلهة -
قرار ذكؾ أف اكفكرة األككن اكتن تتأسس عكهم ا اكاللركزهة اكلحكهة من اعتراؼ كا 

اكلشرع اككطلن بأف ملاؾ لصاكحان لحكهة، هككف لف األفضؿ أف تباشرما اكمهئات 
 .)1(اكلحكهة اكلعلهة، حتن تتفرغ اكحككلة اكلركزهة إلدارة اكلرافؽ اكقكلهة كحدما 
كلحكهة، ال كلف اكلسكـ إف تحدهد اكلصاكح اكلحكهة اكتن تدهرما اكمهئات اكاللركزهة ا

هترؾ كمذل اكمهئات لفسما، كال إكن اكسكطة اكلركزهة بقرار للما، بؿ هتككن تحدهد 
اكلشرع أم اكقالكف، كهلتج عف ذكؾ إلم ال هجكز االلتقاص لف اختصاصات اكمهئات 

 اكلحكهة إال بقالكف أخر للاثؿ .

 التخاب للثكن اكشخص اكلعلكم اكلحكن  -
ان لحكهان للتخبان بإعتبار االلتخاب كسهكة فلهة هجب أف هلثؿ اكشخص اكلعلكم لجكس

للتازة تسمـ فن تحقهؽ االستقالؿ اكلحكن، كهعتبر علصر االلتخاب لف اكعلاصر 
ذات األملهة فن لظاـ اكاللركزهة اكلحكهة لظران تجاكبم لع األفكار اكدهلقراطهة كرفع 
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كهف اكقهادات. ذكؾ درجة كعن اكرأم اكعاـ كتربهة اكلكاطف سهاسها، كاكلساملة فن تك
أف غاكبهة اكفقم تذمب إكن ضركرة تشكهؿ اكلجاكس اكلحكهة بااللتخاب تعبهران عف مذل 
اكفكرة اكدهلقراطهة فن حؽ سكاف اككحدات فن إدارة لصاكحمـ اكلحكهة عف طرهؽ 
التخاب لجاكس لحكهة للتخبة باإلقتراع اكعاـ اكلباشر كتجمهز بعض اكدكؿ تعهف 

كبعض اكعلاصر ذات اكخبرة كاككفاهة فن اكلجاكس اكلحكهة بشرط اكحككلة اكلركزهة 
 أف تبقن األغكبهة ككعلاصر اكللتخبة .

إذف ال بد لف كجكد لف هلثؿ اكشخص اإلعتبارم، كللثكك اككحدات اإلدارهة اإلقكهلهة 
مـ إذف أعضاء اكلجاكس اكلحكهة. كجدهر باكذكر إف اكشخصهة اكلعلكهة أداة اكتعبهر 

ذا كاف هرل بعض رجاؿ اكفقم إف االلتخاب كهس الزلان فن عف إرادة ك شعب، كا 
اكمهئات اكلحكهة كككلمـ هضهفكف إلم قد هككف ضاران كذكؾ إذا كاف سكاف اإلقكهـ كـ 
هبكغكا درجة لعهلة لف اككعن كاكلضج اكسهاسن كحسف اكتقدهر، إذ سكؼ هأتن 

ا اككفاهة اكفلهة كاككعن االلتخاب فن مذل اكحاكة بعلاصر غهر صاكحة ال هتكافر كم
 اكالزلهف ككقهاـ باإلدارة اكلستقكة .

كهضاؼ لف لاحهة أخرل، إف اكحكـ اكلحكن شنء أكثر لف اكاللركزهة فمك اللركزهة 
ذا كاف تحقهؽ استقالؿ اكمهئات اكاللركزهة لتصكرا  كدهلقرطهة فن اككقت لفسم، كا 

اكعكس إف هتككن تسههر  دكف علكهة التخاب، فإف دهلقراطهة اإلدارة تقتضن عكن
اكلصاكح اكلحكهة لجكس هلثؿ اكشعب، كمك ألر ال هأتن بالتخاب أعضاء مذل 

 اكلجاكس.

 صور الالمركزية اإلدارية والمزايا والعيوب المطمب الثالث:

تلقسـ اكاللركزهة اإلدارهة إكن قسلهف اثلهف ملا اكاللركزهة اكلحكهة 
هلملا عكن أساس لكع االختصاص اكلحدكد اكذم كاكاللركزهة اكلرفقهة. كتقـك اكتفرقة ب
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اقتطع لف اكسكطة اكلركزهة كهللح إكن اكسكطة اكاللركزهة. فإذا كاف اختصاصما 
ذا كاف اختصاصما هتحدد  هتحدد إقكهلها كالت اكاللركزهة إقكهلهة أك لحكهة، كا 

  لكضكعها كالت اكاللركزهة لرفقهة أكلصكحهة.

 المرفقية أو المصمحيةوالالمركزية أواًل : الالمركزية اإلقميمية 

كلعلاما أف تللح اكسكطات اكلركزهة إكن جزء لف إقكهـ الالمركزية اإلقميمية:  -1
اكدككة جالب لف اختصاصاتما فن إدارة اكلرافؽ كاكلصاكح اكلحكهة لع تلتعما 

كتستلد مذل اكصكرة إكن فكرة  . باكشخصهة اكلعلكهة كاالستقالؿ اكلاكن كاإلدارم
اطهة اكتن تقتضن إعطاء سكاف اككحدات اكلحكهة اكحؽ فن لباشرة شؤكلمـ اكدهلقر 

كتأسهسان عكن ذكؾ، تستلد . كلرافقمـ بألفسمـ عف طرهؽ لجاكس للتخبة للمـ
اكاللركزهة اكلحكهة  إكن اكفكرة اكدهلقراطهة اكتن تقتضن بإعطاء سكاف كؿ كحدة 

هقرر اكلشرع بأف اكلجاكس لحكهة اكحؽ فن إدارة شؤكف كلرافقمـ بألفسمـ كلف ثـ 
اكتن تلثؿ إرادة األشخاص اكلعلكهة اكلحكهة هجب أف تككف للتخبة بهف سكاف 

 اككحدات اكلحكهة.
اإلقكهلهة أك اكلحكهة عكن ثالث علاصر، لصاكح لحكهة  إذف تقـك اكاللركزهة

 كأف هتككن سكاف اككحدات اكلحكهة إدارة مذل اكلرافؽ، كاستقالؿ أك إقكهلهة لتلهزة،
 اككحدات اكلحكهة.

 الالمركزية المرفقية أو المصمحية -4
هجد اكلشرع فن أحهاف كثهرة ألم لف اكضركرم أف هللح بعض اكلشارهع  

كاكلرافؽ كاكلصاكح اكعالة اكشخصهة اكلعلكهة كقدر لف االستقالؿ عف اإلدارهة 
اكلركزهة لع خضكعما إلشرافما ، كلرفؽ اكبرهد كاكتكفكف كاككمرباء كاإلذاعة 

   . كاكجلاعات، كتسمهؿ للارستما كلشاطاتما بعهدان عف اكتعقهدات اإلدارهة
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كتلارس اكاللركزهة اكلرفقهة لشاطان كاحدان أك ألشطة لتجالسة كلا مك اكحاؿ 
فن اكمهئات كاكلؤسسات اكعالة عكن عكس اكاللركزهة اكلحكهة اكتن تدهر اكعدهد لف 

تلد مذا األسككب عكن فكرة اكدهلقراطهة كال هس .اكلرافؽ أك األلشطة غهر اكلتجالسة
إللا من فكرة فلهة تتصؿ بكفاءة إدارة اكلرفؽ كعكن ذكؾ كهس لف حاجة كألخذ 

.  بأسككب االلتخابات فن اختهار رؤساء أك أعضاء لجاكس إدارة مذل اكمهئات اكعالة
مذا كهحرص اكلشركع دائلان تككف للارسة مذل اكلؤسسات كلشاطما ضلف اكحدكد 

ختصاصات اكتن أجازما كال هلكف لباشرة لشاط آخر أك اكتكسهع لف كاال
كتسلن األشخاص اكلرفقهة بتسلهات لتعددة أملما: اكمهئات اكعالة  . اختصاصاتما

 كاكلؤسسات اكعالة.

 الفروق بين الالمركزية المحمية والالمركزية المرفقية -3
كاللركزهة كلع ذكؾ فإلم تكجد فركؽ جكمرهة بهف اكاللركزهة اكلحكهة كا

 اكلرفقهة لكخصما فهلا هكن:

: لشأ اكشخص اإلدارم اكلحكن كرعاهة لصاكح طائفة لف اكلاس تقهـ فن بقعة  أوالً 
لعهلة لف أرض اكدككة دكف تحدهد، كهككف كم اختصاص عاـ هشلؿ جلهع اكلرافؽ 

 اكلحكهة كسكاف تكؾ اكبقعة لف أرض اكدككة دكف تفرقة بهلمـ.

شأ كحقهؽ غرض لحدد مك تلفهذ لرفؽ عاـ كاحد أك ألا اكشخص اكلرفقن فهل
عدد لحدد لف اكلرافؽ اكعالة كهككف كم تبعا كذكؾ اختصاص لحدكد ال هتجاكز 

 اكغرض اكلحدد اكذم ألشئ كتحقهقم. 

كحهف هلشأ اكلرفقن كرعاهة لصاكح طائفة لف اكلاس كلا مك اكحاؿ باكلسبة 
اكح  مذل اكطائفة كككلم هقتصر ككغرؼ اكتجارهة لثالن، ال هشلؿ اختصاصم كؿ لص

عكن رعاهة بعض لصاكحما فقط كمن اكلصاكح اكتن هحددما اكغرض لف إلشاء 
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اكشخص كلرفقن كمن فن اككاقع اكلصاكح اكتجارهة دكف غهرما لف اكصاكح ألفراد مذل 
 اكطائفة بكصفمـ تجار فقط.

كة كمؤالء :هتككف اكشخص اكلحكن لف عدد لف األفراد تجلعمـ لصاكح لشتر  ثانياً 
مـ سكاف اكدككة أك اكلحافظة أك كلدهلة فمك كهس لرفقان للح اكشخصهة اكلعلكهة. ألا 
اكشخص اكلرفقن فال هتككف لف لجلكعة أشخاص كككلم لرفؽ عاـ للح اكشخصهة 
اكلعلكهة. كاكشخص اكلرفقن ال هككف كم كجكد حقهقن قبؿ إلشاء اكلرفؽ كللحم 

جكدل لف اكلاحهة اكلادهة هسبؽ كجكدل اكشخصهة. ألا اكشخص اكلحكن فإف ك 
اكقالكلن. ذكؾ ألف سكاف اكلحافظة أك اكلدهلة لثالن كمـ كجكد حقهقن سابؽ عكن 
االعتراؼ ككلحافظة أك اكلدهلة باكشخصهة اكلعلكهة كتحكهكما بذكؾ إكن شخص لحكن 
حهث هعتبر اكشخص اكلحكن سكطة أعكن درجة كأكسع اختصاصان كسكطالان لف 

دارة جلهع اكلرافؽ اكشخص اكل رفقن فهلثؿ اختصاص اكشخص اكلحكن إلشاء كا 
 اكعالة فن بقعة لعهلة لف أرض اكدككة بلا فن ذكؾ إلشاء األشخاص اكلرفقهة.

: تلشأ األشخاص اكلحكهة بتأثهر عكالؿ سهاسهة أملما إلشاء األفكار  ثالثا  
حؽ حكـ لفسما اكدهلقراطهة كلبادئ اكحرهة اكسهاسهة اكتن تلادم للح اكجلامهر 

بلفسما. ألا األشخاص اكلرفقهة فتلشأ ألسباب كعكالؿ فلهة من اكرغبة فن إدارة 
اكلرافؽ اكعالة بطرهقة فلهة سكهلة تكفؿ تحقهؽ أكفر إلتاج للكف بأقؿ تكاكهؼ للكلة. 
كلف ملا كاف إلشاء األشخاص اكلحكهة خطكة فن سبهؿ حقهؽ اكحرهات اكعالة 

هعتبر إلشاء األشخاص اكلرفقهة فن سبهؿ تحسهف اإللتاج  كاكحكـ اكدهلقراطن، بهللا
 كخفض تكاكهفم.

ككمذل اكحقهقة أثر ظامر فن لظاـ اكاللركزهة اكلحكهة كاكاللركزهة اكلرفقهة 
ف كحقكؽ كاكحرهات ال تتلتع بما األشخاص اكلحكهة فحسب بؿ تتلتع بما أهضا  كمكا 
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كهة أك لعظلمـ هختاركف بطرهؽ األشخاص اكلرفقهة. فهالحظ لثالن إف اكلجاكس اكلح
االلتخاب بكاسطة سكاف األقاكهـ أك اكلدهلة ألفسمـ بهللا هختار أعضاء اكلؤسسات 

بطرهؽ اكتعهف بكاسطة اكسكطة اكلركزهة كلا إف اككصاهة  -اكعالة كقاعدة عالة
اإلدارهة عكن األشخاص اكلرفقهة أشد للما عكن األشخاص اكلحكهة. كاكعاصلة 

اكبت فن بعض األلكر.طاكلا أف مذل اككحدات ترتبط بقلة اكسكـ  كاإلقكهـ سكطة
اإلدارم برابطة اكخضكع كاكتبعهة بحهث ال تخرج عف مذا اكسكـ، األلر اكذم هحفظ 

 كحدة اكجماز اكلركزم كهكفؿ اكتجالس كااللسجاـ.

 كعكن ذكؾ فإف اكلركزهة تككف لتشددة أك لعتدكة بحسب اكلستكل اكذم
 .اصات اإلدارهةتلارس علدل االختص

 ثانيًا : مزايا وعيوب الالمركزية اإلدارية

   مزايا الالمركزية اإلدارية
هؤكد اكلبادئ اكدهلقراطهة فن اإلدارة : أللم همدؼ إكن اشتراؾ اكشعب فن اتخاذ  -1

دارة اكلرافؽ اكعالة اكلحكهة.     اكقرارات كا 
ظهفة اإلدارهة بهف اإلدارة هخفؼ اكعبء عف اإلدارة اكلركزهة . إذ أف تكزهع اكك   -2

اكلركزهة كاكمهئات اكلحكهة أك اكلرفقهة هتهح كإلدارة اكلركزهة اكتفرغ ألداء اكلماـ 
دارة اكلرافؽ اكقكلهة.     األكثر أملهة فن رسـ اكسهاسة اكعالة كا 

اكلظاـ اكاللركزم أقدر عكن لكاجمة األزلات كاكخركج للما . سهلا كأف اكلكظفهف -3
أكثر خبرة لف غهرمـ فن لكاجمة اكظركؼ كاألزلات اكلحكهة كاكثكرات فن األقاكهـ 

كاختالؿ األلف ، كلا تعكدكا عكهم كتدربكا عكن لكاجمتم كعدـ التظارمـ تعكهلات 
    اكسكطة اكلركزهة اكتن غاكبان لا تأتن لتأخرة.

تحقهؽ اكعداكة فن تكزهع حصهكة اكضرائب كتكفهر اكخدلات فن كافة أرجاء   -4
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ككة ، عكن عكس اكلركزهة اإلدارهة حهث تحظن اكعاصلة كاكلدف اككبرل بعلاهة اكد
    أكبر عكن حساب اكلدف كاألقاكهـ األخرل.

تقدـ اكاللركزهة اإلدارهة حالن ككثهر لف اكلشاكؿ اإلدارهة كاكبطء كاكركتهف   -5
اكلصاكح كاكتأخر فن اتخاذ اكقرارات اإلدارهة كتكفر أهسر اكسبؿ فن تفمـ احتهاجات 

 . اكلحكهة كأقدر عكن رعاهتما

   عيوب الالمركزية اإلدارية
هؤدم مذا اكلظاـ إكن اكلساس بكحدة اكدككة لف خالؿ تكزهع اككظهفة اإلدارهة بهف -1

   اككزارات كاكمهئات اكلحكهة.
قد هلشأ صراع بهف اكمهئات اكاللركزهة كاكسكطة اكلركزهة كتلتع االثلهف  -2

كألف اكمهئات اكلحكهة غاكبان لا تقدـ اكلصاكح اكلحكهة عكن  باكشخصهة اكلعلكهة
   اكلصكحة اكعالة.

غاكبان لا تككف اكمهئات اكاللركزهة أقؿ خبرة كدراهة لف اكسكطة اكلركزهة كلف ثـ  -3
   فمن أكثر إسرافان فن اإللفاؽ باكلقارلة لع اإلدارة اكلركزهة.

د كبهر كهلكف عالجما عف طرهؽ اكرقابة كال شؾ أف مذل االلتقادات لباكغ فهما إكن ح
أك اككصاها اإلدارهة اكتن تلارسما اكسكطة اكلركزهة عكن اكمهئات اكاللركزهة كاكتن 

   تضلف كحدة اكدككة كترسـ اكحدكد اكتن ال تتجاكزما تكؾ اكمهئات.
كفن جالب آخر هلكف سد اكلقص فن خبرة اكمهئات اكاللركزهة لف خالؿ اكتدرهب 

حككلة اكلركزهة للا هقكؿ لف فرص اإلسراؼ فن اكلفقات كاألضرار بخزهلة كلعاكلة اك
كهؤكد ذكؾ أف اغكب اكدكؿ تتجم اكهـك لحك األخذ بأسككب اكاللركزهة اإلدارهة  اكدككة.

  عكن اعتبار ألم األسككب األلثؿ ككتلظهـ اإلدارم.

 التمييز بين الالمركزية وعدم التركيز االداري 
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االدارهة لع عدـ اكتركهز االدارم فن الملا اسككباف لف تشترؾ اكاللركزهة 
اساكهب للارسة اككظهفة االدارهة فكال اكلظالهف هلتلن إكن جلس كاحد كمك كهفهة 

، فعدـ اكتركهز االدارم كاكاللركزهة تجلعملا خاصهة لشتركة (1)للارسة اككظهفة
ف هد اكسكطات تتلثؿ فن كاقعة أف سكطة اتخاذ بعض اكقرارات االدارهة تخرج ل

 .(2)اكلركزهة كتلارس لكقعها
كتتجكن أملهة اكتلههز بهف مذهف اكلفمكلهف فن أف اكرئهس االدارم األعكن 
هتلتع استلادا كسكطتم اكرئاسهة بسكطات كاسعة كشالكة ال هلكف تقرهرما فن حاكة 

فن  اككصاهة االدراهة. كهظمر االختالؼ بهف اكسكطة اكرئاسهة كبهف اككصاهة االدارهة
 اكعدهد لف اكلكاحن.

 أواًل : من حيث السند القانوني:
أف اكرئهس االدارم هستلد سكطتم اكرئاسهة لف  (3)لف اكلتفؽ عكهم فقما كقضاء

ذا كجد  لبادئ اكتلظهـ االدارم، كال داعن ككجكد لص قالكلن هللحم مذل اكسكطة، كا 
ر بلدأ لف لبادئ لثؿ مذا اكلص اكقالكلن فال هعدك أف هككف اكثر لف لجرد تذكه

اكتلظهـ االدارم. كذكؾ هقكؿ بعض اكلمتلهف كبحؽ أف اكرئهس االدارم االعكن بتلتع 
بمذل اكسكطة بحكـ اكقالكف، كدكف حاجة ككجكد لص قالكلن هللحم اهاما، فمن كهقة 

. ككذكؾ هستطهع (4)بصفتم كلستلدة لف اكلكالة اكتن هشغكما داخؿ اكمـر االدارم
. بهللا تستلد (5)اسهة لف تكقاء ذاتم حتن كك هلص اكقالكف ذكؾللارسة سكطتم اكرئ

اككصاهة االدارهة إكن لص تشرهعن هللح جمة لعهلة حؽ للارسة اككصاهة االدارهة 

                                                 
 .76عهف شلس، ص اكدكتكر: سكهلاف اكطلاكم، اككجهز فن اكقالكف اإلدارم، اكقامرة، لطبة  (1)
 .109عكن خطار شطلاكم، لرجع سابؽ، ص  (2)
 .111عكن خطار شطلاكم، لرجع سابؽ، ص   (3)
 .111عكن خطار شطلاكم، لرجع سابؽ، ص   (4)
 .111عكن خطار شطلاكم، لرجع سابؽ، ص   (5)
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فال هلكف افتراض كجكد اككصاهة االدارهة، فاككصاهة االدارهة عكن اكلجاكس اكلحكهة 
 .(6)ال تفترض افتراضا

األملهة، كمن أف عدـ لص اكلشرع عكن  كترتب عكن ذكؾ لتهجة فن غاهة
رقابة لعهلة بصدد اختصاص لعهف هجرد االدارة لف سالح اكرقابة اكذم تستطهع 
بلكجبم ابداء رأهما حكؿ للارسة مذا االختصاص، فال تلكؾ حهاؿ اكقرار اكصادر اال 

ذا لص اكقالكف طرؽ اكطعف اكقضائهة إذ ا تكافرت شركط قبككما بطبهعة اكحاؿ. كا 
كسهكة لعهلة ككرقابة عكن أعضاء أك أعلاؿ اكلجاكس اكلحكهة، فال تستطهع  عكن

سكطات اككصاهة استبداكما بغهرما، بلعلن أخر كهس كسكطات اككصاهة االدارهة 
استعلاؿ لا تشاء لف كسائؿ رقابهة، فال هجكز استبداؿ كسهكة للصكص عكهما فن 

 اكقالكف بكسهكة أخرل غهر للصكص عكهما.
ارة إكن حاكة كاحدة تتلتع فهما سكطات اككصاهة كاكرئهس االدارم كتجدر االش

، فلف (Lasubstiution)االعكن بذات اكسكطة، كمن سكطة اكحككؿ بسبب االلتلاع 
حؽ اكرئهس االدارم االعكن بلكجب سكطتم اكرئاسهة كلف حؽ سكطات اككصاهة 

بعلؿ أكجب اكقالكف االدارهة اكحككؿ لحؿ اكلرؤكس أك لحؿ اكمهئات اكلحكهة ككقهاـ 
أك اكلظاـ اكقهاـ بم، فشركط اكحككؿ كاحدة فن اكحاكتهف، إذ هتطكب اكحككؿ دكلا لكقفا 
غهر قالكلن أك غهر لشركع هتلثؿ فن االلتلاع عف اكقهاـ بعلؿ أكجب  اكقالكف أك 
اكلظاـ اكقهاـ بم، كلككف فن هاكحاكتهف بصدد سكطة لقهدة، بلعلن كهس كصاحب 

ل اكحاكة حرهة تقدهر لالءلة اصدار اكقرار أك اكقهاـ باكعلؿ، فمك االختصاص فن مذ
كلهة اكللصكص لكـز قالكلا باصدار اكقرار أك اكقهاـ باكعلؿ علدلا تتكافر اكشركط اكقال

ذا كاف س االلتلاع كاحد فن اكحاكتهف، ب للارسة سكطة اكحككؿ بسبب عكهما. كا 
ففن حاكة اكسكطة اكرئاسهة هستلد فاالختالؼ بهلملا كبهر فن اكعدهد لف األكجم. 
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اكرئهس حقم فن اكحكؿ لف سكطتم اكرئاسهة، فال داعن ككجكد لص قالكلن هجهز كم 
ذكؾ، ألا فن حاكة اكاللركزهة االقكهلهة فسلد مذل اكسكطة مك اكلص اكقالكلن ذاتم، 
فكهس كجمات اككصاهة االدارهة سكطة اكحككؿ لحؿ اكلجاكس اكلحكهة إال إذا كجد 

الكلن هجهز كما ذكؾ، بؿ أكثر لف ذكؾ هجب للارسة مذل اكسكطة اكحككؿ لص ق
بسبب االلتلاع فن حاكة اكاللركزهة االقكهلهة لحدكدة جدا، كتتلثؿ فن حاكة كاحدة أك 
حاكتهف للا هضفن عكهما اكطابع االستثلائن اكبحت، كعكن سبهؿ اكلثاؿ ال تتضلف 

هر كسكطات اككصاهة االدارهة اكحككؿ لحؿ قكالهف االدارة اكلحكهة االردلهة لصكصا تج
 اكلجاكس كلباشرة بعض االختصاصات باسلما ككحسابما كلهابة علما.

 ثالثًا: من حيث التكييف القانوني لمقرارات الصادرة.
هعتبر قرار اكرئهس االدارم اكعكن كسحب قرار أحد لرؤكسهم أك إلكغائم أك 

اكقرار االدارم كجكد قالكلن لستقؿ، كأف كاف كتعدهكم قرارا إدارها قائلا بذاتم، فكمذا 
هحؿ لحؿ قرار اكلرؤكس فن اككجكد أك اكلظاـ اكقالكلن ككدككة. فن حهف أف اككضع 
كهس بمذل اكبساطة فن حاكة اككصاهة االدارهة، فقد تطكر االجتماد اكقضائن اكفرلسن 

األككن اعتبر تطكران كبهران فن مذا اكلجاؿ كلر بلرحكتهف لختكفتهف: ففن اكلرحكة 
لجكس اكدككة اكفرلسن اكقرارات اكتن تصدرما سكطات اككصاهة االدارهة كقرارات 
اكتصدهؽ قرارات للدلجة كجزء ال هتجزأ لف قرارات اكلجاكس اكلحكهة تكشكالف لعا 

 .(1)قرارا إدارها كاحدان 
اكلرافؽ اإلدارهة من اكلرافؽ اكتن تقـك بأحد أكجم اكلشاط اكتقكهدم ككدككة 

كن األخص تكؾ األلشطة اكتن كالت تعمدما كتتكالما اكدككة قبؿ اكتطكرات اكحدهثة كع
اكتن طرأت عكن دكرما فن اكحهاة االقتصادهة، أم قبؿ أف تلتقؿ لف دككة حارسة إكن 
دككة لتدخكة كلسؤككة عف تحقهؽ اكتكازف االقتصادم كاالجتلاعن إذ أف دكر اكدككة 
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فقط دكف أف هصؿ مذا اكدكر إكن حد لزاككة كاف لقتصران عكن تقدهـ اكخدلات 
اكلشاطات ذات اكطبهعة اكصلاعهة كاكتجارهة. كبذا هقصد باكلرافؽ اإلدارهة تكؾ 
اكلرافؽ اكتن تلارس ألشطة تختكؼ فن طبهعتما كجكمرما عف لشاطات األفراد 
اكعادههف. كخهر لثاؿ عكن اكلرافؽ اإلدارهة، لرفؽ األلف، كلرفؽ اكقضاء، كلرفؽ 

 دفاع اكخارجن، كلرفؽ اكتعكهـ بجلهع لراحكم، كلرفؽ اكصحة.اك
كتلتاز مذا اكلرافؽ اإلدارهة بلزاككتما كلشاطات لغاهرة ككلشاط اكفردم؛ إذ أف 

، (2)اكلشاط اكذم تلارسم هلدرج بطبهعتم فن صلهـ اككظهفة اإلدارهة بلدكككما اكتقكهدم 
فن اكحهاة االدارهة، ألقدـ ظمكران اكلرافؽ اؽ بجكمر ككهاف اكدككة ذاتما. كمن كتتعك

فمن األصؿ فن بلهاف لظرهة اكلرافؽ اكعالة. كككف لدككؿ مذل اكلرافؽ اكعالة أضحن 
لفمكلان كلدككالن غالضان هصعب تحدهدل كضبطم بدقة. كمذا تحدد اكلرافؽ اإلدارهة 

تفن . كهك(3)بطرهقة سكبهة بألما اكلرافؽ اكتن تلدرج ضلف فئة اكلرافؽ االقتصادهة
اكقضاء اإلدارم حاكهان بمذا اكتحدهد دكف أف هككؼ لفسم علاء تحدهد لضلكف مذل 

 اكلرافؽ.
كللا ال شؾ فهم أف اكلرافؽ اإلدارهة تقدـ خدلات تلطكم عكن درجة عاكهة 
لف األملهة فن اكحهاة االجتلاعهة اكلعاصرة، فمن خدلات أساسهة كحهاة اجتلاعهة 

لفسما باعتبارما لسؤككة عف تحقهؽ اكرفامهة اكعالة عادهة لتحضرة. كذا تجد اكدككة 
لضطرة كلكزلة كتككن إدارة اكلرافؽ اكتن هعمد إكهما بلزاككة مذل اكلشاطات، كتتككن 
إدارتما بصكرة لطكقة كككهة بحهث ال هسلح كألفراد اكعادههف بارتهاد مذا اكلهداف، 

ة كألفراد لزاككة لشاط لرفؽ فتلارسم اكدككة بصكرة احتكار، إذ ال هعقؿ أف تترؾ اكدكك
لشاء جلاعات لسكحة تتككن اكلحافظة عكن اكلظاـ اكعاـ.  األلف، كا 

                                                 
 .133، ص 1987لحلكد حافظ،: اكقضاء اإلدارم فن األردف، علاف، للشكرات اكجالعة األردلهة   (2)
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كتتلهز اكلرافؽ اإلدارهة أهضان بخضكعما كبصفة أساسهة ألحكاـ كقكاعد 
دائرة لف دكائر اكحككلة، كتستعلؿ كسائؿ كاساكهب اكقالكف اكعاـ كأم  (1)اكقالكف اكعاـ

بما كاكلككككة إكهما، فكما حؽ استخداـ التهازات اكقالكف اكعاـ كتلفهذ اكلملات اكللكطة 
 أم اكتزالات اكسكطة اكعالة. (2)كتتحلؿ باكتزالات خاصة

كترتب عكن خضكع اكلرافؽ اكعالة اإلدارهة ألحكاـ اكقالكف اإلدارم اكعدهد لف 
 .اكلتائج اكقالكلهة اكلملة اكتن تعد فن اككاقع ككهدة خضكعما ككقالكف اإلدارم

o  هعتبر اكعالككف فن اكلرافؽ اكعالة اإلدارهة لكظفهف علكلههف تربطمـ
باكدككة عالقة تلظهلهة، كهخضعكف ألحكاـ لظاـ اكخدلة اكلدلهة 

 .(3)كهتلتعكف بضلالات اككظهفة اكعالة اكلقررة قالكلا
o  تعتبر األلكاؿ اكللكككة ككلرافؽ اكعالة اإلدارهة ألكاال عالة تخضع

أللكاؿ اكعالة. إذ ال هجكز اكتصرؼ فهما، كلا ال ككلظاـ اكقالكلن ك
 هلكف تلككما باكتقادـ، كلا ال هجكز اكحجز عكهما.

o  تعتبر اكعقكد اكتن تبرلما مذل اكلرافؽ عقكدان إدارهة تخضع ككلظاـ
اكقالكلن اكذم هحكـ اكعقكد اإلدارهة، فتلكؾ اإلدارة اكلتعاقدة حقكقان غهر 

إلشراؼ كاكرقابة، كحؽ اكتعدهؿ بارادة لأككفة فن اكقالكف اكخاص،كحؽ ا
للفردة، كحؽ فسخ اكعقد بارادتما اكللفردة، كلا تتحلؿ باكتزالات غهر 
كاردة كغهر لأككفة فن اكعقكد اكلدلهة )االكتزاـ باكتكازف اكلاكن ككعقد 

 اإلدارم(.
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o  إذ ألما تلكؾ اكلرافؽ اكعالة اإلدارهة صالحهة إصدار قرارات إدارهة؛
ة عف إرادتما اكللفردة بلا كما لف سكطة بلقتضن اكقكالهف تعبهر االدار 

كاأللظلة بقصد إحداث أثر قالكلن لعهف لتن كاف ذكؾ للكلان كجائزان 
قالكلان ككاف اكباعث عكهم ابتغاء اكلصكحة اكعالة. لامهؾ عف أف مذل 

 اكقرارات تخضع ككلظاـ اكقالكلن اكذم هحكـ اكقرارات اإلدارهة.
o  عالة اإلدارهة باكعدهد لف التهازات اكقالكف اكعاـ اكلرافؽ اكتتلتع

األخرل لثؿ لزع اكلككهة اكفردهة ككللفعة اكعالة )االستلالؾ(، 
 كاالسهالء اكلؤقت، كفرض رسـك لاكهة هكـز األفراد بدفعما.

o  تعتبر للازعات اكلرافؽ اكعالة اإلدارهة للازعات إدارهة هختص اكقضاء
 ما سكاء أكالت للازعات اإلدارم أساسان بلملة اكفصؿ فه
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كلا كالت اكحاجات اكهكلهة فن تكسع كتطكر ال لتلال، فقد أصبح لف غهر 
اكللكف عكن اإلدارة إشباعما باألسككب اكتقكهدم اكلبلن عكن أساس لركزهة اإلدارة؛ 

اع اكحاجات اكعالة اكلكقاة كذا بدأ اكتفكهر فن أساكهب أكثر فاعكهة ككفاءة فن إشب
عكن عاتؽ اإلدارة كذكؾ تسمهالن كتهسهران كككصكؿ إكهما لف قبؿ اكللتفعهف أك اكلتكقهف 

 . (1)كتكؾ اكخدلات. ككمذا بدأ اكتفكهر فن تقرهب اإلدارة كألفراد كألاكف تكاجدمـ

كتأسهسان عكن لا سبؽ، فقد أصبح لف اكضركرم تكزهع إشباع اكحاجات بهف 
اإلدارهة اكلركزهة كاكسكطة اإلدارهة اكلحكهة؛ فهككف دكر األككن إشباع اكسكطة 

اكحاجات اكعالة ذات اكطابع اككطلن كاكصحة كاكعداكة كاكتعكهـ كاكدفاع....اكخ. كترؾ 
تكؾ اكتن تتسـ باكطابع اكلحكن ككمهئات اكلحكهة فن األقاكهـ. كبعبارة أخرل تكزهع 

عكن اكجمات اإلدارهة اكلركزهة كاكلحكهة اكصالحهة فن إشباع اكحاجات اكعالة 
 استلادان كلبدأ اكفاعكهة اإلدارهة كتقرهب جمة اكخدلة ككللتفع بما.

كلف ملا بدأ اكحدهث عف لا هسلن اكاللركزهة اإلدارهة اكلحكهة؛ كقكالما 
االعتراؼ باكحاجات اكلحكهة اكلستقكة كتلتعما باكشخصهة اكقالكلهة بحهث تدار 

تخبة لف قبؿ سكاف اككحدة اكلحكهة سكاءن أكالت للتخبة ككهان أـ بكاسطة مهئات لل
جزئهان، كللما لكعان لف االستقالؿ اإلدارم كاكلاكن كتتلكف لف اكقهاـ بلمالما لع 
اكخضكع كلكع لف اإلشراؼ كاكرقابة لف قبؿ اكسكطات اكلركزهة بمدؼ اكحفاظ عكن 

كهـ بمدؼ تحقهؽ اكتللهة اككطلهة اككحدة اككطلهة كعدـ خكؽ اكلزعة االلفصاكهة كألقا
دارهان...اكخ. كككف كباكرغـ لف اكتحكؿ فن أساكهب  اكشالكة اقتصادهان كاجتلاعهان كا 
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اككصاهة اإلدارهة فن اكلظـ اكلقارلة، حهث كـ تبؽ مذل اكلملة للاطةن باكسكطات 
للا تـ تخكهؿ بعض اكلجاكس اكلحكهة اككبرل اكصالحهة فن اكرقابة  اكلركزهة؛ كا 

اإلشراؼ عكن اكلجاكس اكلحكهة األصغر حجلان للما. كمذا األسككب فن تلكع ك 
اكجمات اكلشرفة عكن إشباع اكحاجات اكحكهة كاكرقابة عكهما، البثؽ لف ككف اكلجاكس 
اكلحكهة اككبرل من األقدر عكن للارسة مذل اكلملة أكثر لف اكسكطة اإلدارهة 

كتخفهؼ اكعبء اكلكقن عكن اكسكطات  اكلركزهة، مذا لف جمة أككن. كلف جمة ثالهة
 اكلركزهة. األلر اكذم هؤدم إكن تحقهؽ اكفاعكهة اإلدارهة.

اككصاهة اإلدارهة بألما : )اكرقابة اكتن تلارسما  Riveroهعرؼ اكفقهم اكفرلسن 
 Enterriaأجمزة اكاللركزهة اإلدارهة كفقان كلا هحددل اكقالكف(. ألا اكفقهم األسبالن 

: )اكحكـ اإلدارم اكذاتن ككلكاطلهف فن اككحدات اكلحكهة بعهدان عف  فهعرفما بألما
اكلركزهة لع اكخضكع إلشراؼ اكسكطات اكلركزهة ككحفاظ عكن اكلظاـ اكعاـ فن 

 .(1) اكدككة(

كلف خالؿ مذل اكتعرهفات اكتن كضعما اكفقم اكفرلسن، لالحظ أف اكرقابة عكن 
اإلدارهة اكلحكهة، كعكهم؛ فال هلكف  اكمهئات اكاللركزهة تشكؿ أساس اكاللركزهة

اكحدهث عف اكاللركزهة اكلحكهة دكف اكحدهث عف اككصاهة، كأهضان ال هلكف اكحدهث 
عف اككصاهة دكف كجكد اللركزهة، بعبارة أخرل ملاؾ تالـز حتلن بهف االثلتهف. ككذا 

اكتلكع فإف اككصاهة اإلدارهة عكن اكمهئات اكلحكهة تعد أساس اكتكفهؽ بهف اكتعدد ك 
 اإلقكهلن كلطكب اككحدة اكتن تقكـ عكهما اكدككة كلصدر قكتما.

كتأسهسان عكن لا سبؽ، فإف عدـ كجكد اككصاهة اإلدارهة عكن اكمهئات اكلحكهة 
أك استبعاد تكؾ اككصاهة سهؤدم حتلان إكن اكخركج لف صكرة لف صكر اكتلظهـ 
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هـ اكسهاسن )اكاللركزهة اإلدارم )اكاللركزهة اإلدارهة( إكن صكرة لف صكر اكتلظ
 اكسهاسهة(.

ألا اكفقم اكعربن فهعرفكلما بألما : )سكطة رقابهة هلارسما شخص لعلكم 
لركزم أك ال لركزم عكن أعلاؿ كأعضاء شخص ال لركزم بمدؼ تحقهؽ اكلصكحة 

أك ألما : )عبارة عف للارسة كظهفة عالة تقكـ بما مهئات إدارهة   ،(1) اكعالة(
كما كتحدهد اختصاصاتما بلكجب قكالهف أك ألظلة، كلا تكتـز فن لركزهة هتـ تشكه

، (2) أعلاكما ككسائؿ رقابتما عكن اكسكطات اكلحكهة كلا تلص عكهما تكؾ اكتشرهعات(
كأهضان تعرؼ بألما: )اكسكطات اكلللكحة ككمهئات اكحككلهة اكلركزهة عكن اكمهئات 

 .(3) اإلدارهة اكاللركزهة(

اككصاهة اإلدارهة لف أملهة كبهرة فن لجاؿ اكتلظهـ  لظران كلا تلطكم عكهم
اإلدارم، هتعهف أف تخضع اكمهئات اكاللركزهة اإلقكهلهة كقدر لعهف لف اككصاهة 

 اإلدارهة اكتن تلارسما جمات أخرل.

تعددت تعرهفات اككصاهة اإلدارهة كتلكعت بصكرة كاضحة، كككلما تدكر 
كصكة كاكرابطة بهف جمتهف لختكفتهف. فهعرفما جلهعان حكؿ فكرة كاحدة تتلثؿ فن إبراز ا

جالب لف اكفقم بألما لجلكع ألكاع أك صكر اكرقابة اكتن هخضع كما لشاط شخص 
لعلكم عاـ أك أعضاء إدارتم لف لكظفن اكسكطات اكلركزهة أك لف شخص اللركزم 
هتلثؿ فن مهئة اللركزهة أكبر حجلان أك أكسع لطاقان لف اكمهئة اكاللركزهة لحؿ 

(. كهعرفما جالب آخر لف اكفقم بصكرة لختصرة جدان Waline, p. 209اكرقابة )

                                                 

(1)  Eduardo Garcia De Enterria, Los Orgines Del Municipalismo Moderno, Revista 
De Administraction Publica, RAP,N.33,1960,P.81 

 .226(  شطلاكم، اكلرجع اكسابؽ، ص2)
 .141كم، قالكف اإلدارة اكلحكهة، اكحكـ اكلحكن فن األردف كبرهطالها، ص(  اكطمرا3)
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بحهث تتلثؿ اككصاهة اإلدارهة فن اكرقاب اكتن تلارسما اكدككة عكن اكمهئات 
(. كتعرؼ حسب رأم اكبعض بألما سكطة رقابهة Debbasch, p. 209اكاللركزهة )

 .(Haurou, p.90)هلارسما بعض األشخاص اإلدارهة عكن اكبعض اهخر 

كلحف لف جالبلا لعرؼ اككصاهة بألما عبارة عف سكطة رقابهة هلارسما 
شخص لعلكم لركزم أك اللركزم عكن أعلاؿ كأعضاء شخص اللركزم بمدؼ 
تحقهؽ اكلصكحة اكعالة. كمذا تتلثؿ اكجمة اإلدارهة اكتن تلارس اككصاهة اإلدارهة فن 

اللركزم. مكذا تككف اكجمة اكتن تلارس جمة تابعة ككتلظهـ اكلركزم أك اكتلظهـ اك
 اكرقابة كاكجمة لحؿ اكرقابة تابعتاف ككتلظهـ اكاللركزم اإلدارم.

هستعلؿ اكفقم اكفرلسن كاكعربن اصطالح اككصاهة ككدالكة عكن خضكع 
اكمهئات اكاللركزهة ككرقابة، ككلمـ هجلعكف جلهعان عكن عدـ صدؽ كساللة مذا 

لهة، اذ هثهر فن األذماف فكرة األمكهة فن اكقالكف االصطالح لف اكلاحهة اكقالك 
اكخاص رغـ اكفارؽ اككبهر بهف مذهف اكلفمكلهف كمذا قهؿ كبحؽ كهس بهف مذهف 

(. كمذا هظمر Rivero, No. 323اكلفمكلهف قاسلان لشتركان إال االسـ فقط )
االختالؼ كاضحان بهف مذهف اكلفمكلهف فن عدة لجاالت لختكفة كعكن األخص لف 
حهث اكغاهة كاكمدؼ، إذ تستمدؼ اككصاهة فن اكقالكف اكخاصة حلاهة لصاكح 
اكشخص اكقاصر كلاقص األمكهة، فهجرم اككصن اكتصرفات اكقالكلهة لهابة عف 
اكشخص اكقاصر ككحسابم كلصكحتم، بهلملا تستمدؼ اككصاهة اإلدارهة تحقهؽ 

 غاهات كأمداؼ أخرل لختكفة اختالفان ككهان.

ختالؼ بهف لفمكـ اككصاهة فن اكقالكلهف اكخاص اإلدارم لف تتجكن أكجم اال
حهث أف لدككؿ اككصاهة كهس لرادفان كلدككؿ اكرقابة، فال هككؼ اككصن فن اكقالكف 
اكخاص برقاب اكشخص لاقص األمكهة، بؿ اكحككؿ لحكم ككتصرؼ بدالن للم 
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(Bathelemy, p.97 كككف كحسابم ككلصكحتم. كمذا هلتقد االستاذ .)Bonnard 
استعلاؿ اصطالح اككصاهة ككدالكة عكن اكرقابة اإلدارهة عكن اكلجاكس اكلحكهة، إذ 
ألم اصطالح غهر لكفؽ كغهر لالئـ كللا هلطكم عكهم لف اهحاء كاضح كفكرتن عدـ 
األمكهة كاكتلثهؿ اككتاف ال كحكد كملا اطالقان فن اكلظاـ اكاللركزم االقكهلن، فال كجكد 

مهئات اكاللركزهة االقكهلهة، كال كجكد اهضان كفكرة تلثهؿ مذل كفكرة عدـ امكهة اك
اكمهئات لف اكسكطات اكلركزهة، ككؿ لا ملاكؾ مك لجرد رقابة تلارسما سكطة عكن 

 (.Bonnard, 1943, p.323لشاط سكطة أخرل، كمك لفمكـ لختكؼ دكف شؾ )

تقالؿ كبلاءن عكهم لقكؿ بأف اكاللركزهة من عبارة عف شكؿ لف أشكاؿ االس
اكذاتن اكلحدكد فقط، كككف كف تصؿ بام حاؿ لف األحكاؿ إكن درجة االستقالؿ 
اكككن اكلطكؽ، فتخضع اكمهئات اكاللركزهة كقدر لعهف لف اكرقابة اكتن تلارسما 

(. أك اكمهئات اكاللركزهة عكن لشاطما Laubadere. 144اكسكطات اكلركزهة )
هر اكرقابة اإلدارهة بدالن لف اصطالح كأعلاكما كأعضائما، كذا لفضؿ استعلاؿ تعب

اككصاهة اإلدارهة كلا هثهرل فن اكذمف لف اشكاالت قالكلهة ال حصر كما، خصكصان 
أف اكفارؽ اككبهر بهف اكرقابة اإلدارهة اكتن تلارس عكن لشاط كأعضاء اكمهئات 

لاؿ اكاللركزهة كبهف اكسكطة اكرئاسهة اكتن هلارسما اكرئهس اإلدارم األعكن عكن أع
 كلشاط لرؤكسهم.

 

 أىداف الوصاية اإلدارية وغاياتياالمطمب األول: 

تعد للارسة اكرقابة عكن أعلاؿ كأعضاء اكمهئات اكاللركزهة ضركرة ال غلن 
علما كتحقهؽ االلسجاـ كاكتلسهؽ بهف أعلاؿ لختكؼ مذل اكمهئات اكلستقكة. فال تعتبر 

كسهكة كتحقهؽ غاهات كأمداؼ لعهلة اكرقابة اإلدارهة مدفان بحد ذاتم بؿ إلما لجرد 
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كبذا هبرز اكتساؤؿ عف لامهة مذل اكغاهات كاألمداؼ اكتن تستمدفما مذل اكرقابة 
 اإلدارهة. تستمدؼ اكرقابة تحقهؽ ثالثة أمداؼ أساسهة لختكفة تتلثؿ فهلا هكن :

: تستمدؼ اكرقابة اإلدارهة تحقهؽ كحدة كهاف اكدككة اكسهاسهة  اليدف األول
فظة عكهما، كلا تستمدؼ ضلاف احتراـ لبدأ اكلشركعهة كسهادة اكقالكف كاكلحا

(Rivero. No. 232 كبذا تتلثؿ اكغاهة األساسهة لف اكرقابة اإلدارهة فن حلاهتما . )
ككلصكحة اكعالة ذاتما بغهة اكحهكككة دكف كقكع أهة تجاكزات للكلة عكهما لف اكمهئات 

كقكاعد تكزهع االختصاص هلكف أف ترتكبما  اكاللركزهة، كللم أهة لخاكفات لحتلكة
 (.Laubadere, No. 149اكمهئات اكاللركزهة )

 .Vedelكمذا كبفضؿ اكرقابة اإلدارهة، الكف تحقهؽ احتراـ لبدأ اكلشركعهة )
P.855 ،فقد اجبرت اكمهئات اكاللركزهة عكن احتراـ مذا اكلبدأ كاكتقهد بأحكالم ،)

لسجاـ بهف أعلاؿ لختكؼ اكمهئات اكلحكهة كبفضكما ألكف تحقهؽ اكتلسهؽ كاال
(Laubadere. No. 149.) 

لخكص للا سبؽ إكن أف لقتضهات اكاللركزهة اإلدارهة تستكجب قهاـ مهئات لستقكة 
ذاتهان أم أف تككف لستقكة عف اكدككة اكـ، كككف مذا االستقالؿ كهس استقالالن لطكقان، 

لكع لف ألكاع اكرقابة، كآهة ذكؾ أف فال هعلن عدـ خضكع اكمهئات اكاللركزهة ألم 
االستقالؿ اكلطكؽ كاككالؿ همدد كحدة ككهاف اكدككة كهؤدم إكن عدـ االلسجاـ 
كاكتجالس بهف أعلاؿ اكمهئات اكاللركزهة ذاتما كبهف أعلاؿ مذل اكمهئات كأعلاؿ 
اكسكطات اكلركزهة. كمذا تستمدؼ اكرقابة اإلدارهة تالفن كتجلب لثؿ مذا اككضع 

 هكككة دكف كقكعم.كاكح

: تستمدؼ اكرقابة اإلدارم تحقهؽ غاهة عكن درجة عاكهة لف األملهة  اليدف الثاني
تتلثؿ فن حلاهة لصاكح سكاف اككحدة اكلحكهة لفسما، فخضكع اكمهئات اكاللركزهة 
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ككرقابة هحقؽ كهضلف حلاهة لصاكح سكاف اككحدة لفسما، خصكصان حهللا تسنء 
ة اكلماـ اكلكككة إكهما، أك حهللا ال تقكـ بكاجباتما خهر قهاـ، اكمهئات اكاللركزهة إدار 

 ,Benoitأك حهللا ال هتكافر علصران اكحهدة كاكلزامة فن قرارات كأعلاؿ مذل اكمهئات )
No. 211 مكذا تبرر لصاكح سكاف اككحدة اكلحكهة كجكد رقابة تلارس عكن .)

هذ لشركعات كأعلاؿ بامظة أعلاؿ كأعضاء اكمهئات اكاللركزهة ككحهكككة دكف تلف
(. مكذا Benoit. No. 211اكتكاكهؼ دكف داع كدكف جدكل اقتصادهة تبررما )

تعتبر اكرقابة اإلدارهة كسهكة كأداة ضركرهة ككتأكد كاكتحقؽ لف اختصاص اكمهئات 
اكاللركزهة كاالطلئلاف لف تكافر اكخبرة كدهما، كللع االملاؿ كاكتقصهر كعدـ اكحهدة 

 (.Vedel, P.855اكتن تتسـ بما عادة أعلاؿ اكمهئات اكاللركزهة )كاكلكضكعهة 

للا ال شؾ فهم أف عدـ خضكع اكمهئات اكاللركزهة ككرقابة قد هؤدم إكن 
االسراؼ فن االلفاؽ اكلحكن، كتبدهد األلكاؿ اكلحكهة فن أعلاؿ كلشركعات ال تخدـ 

كرقاب عكن اكمهئات سكاف اككحدة اكلحكهة، للا حلؿ بعض اكفقماء عكن اكقكؿ بأف 
اكلحكهة أداة ضركرهة تستخدـ كتحقهؽ لصاكح األفراد اكذهف هككلكف أحهالان بحاجة 

(. كمذا تعد اكرقابة Rivero. No. 325ككحلاهة لف اكمهئات اكاللركزهة لفسما )
اإلدارهة أداة قالكلهة لملة كضركرهة الجبار اكمهئات اكاللركزهة عكن احتراـ اكقكاعد 

كقائلة كاكتقهد بأحكالما، كبفضكما تتلكف سكطات اككصاهة اإلدارهة لف اكقالكلهة ا
إجبار اكمهئات اكاللركزهة عكن احتراـ لبدأ اكلشركعهة كضلاف لالءلة أعلاكما 

 كقراراتما.

: تستمدؼ اكرقابة عكن أعلاؿ كأعضاء اكمهئات اكاللركزهة تحقهؽ اليدف الثالث 
كؾ سكطات اككصاهة اإلدارهة اجبار كاكزاـ غاهة ثاكثة فن حلاهة لصاكح اكغهر. فتل

اكمهئات اكاللركزهة عكن اككفاء باكتزالاتما كتعمداتما اكلاكهة لع اكغهر، كتلفهذ عقكدما 
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اكلدلهة كاإلدارهة كاحتراـ أحكالما كشركطما. كذا تستمدؼ اكرقابة اإلدارهة قهاـ إدارة 
 ؿ كأفضؿ كجم للكف.حسلة كفعاكة تتككن تصرهؼ شؤكف اككحدة اكلحكهة عكن أكل

تتجكن املهة كفاعكهة اكرأم اكعاـ عكن سهر اكلجاكس اكلحكهة حهف التماء دكرة 
جراء االلتخابات اكجدهدة، فمك اككقت اكللاسب كلحاسبة كتقههـ أداء  اكلجكس اكلحكن كا 
اكلجاكس اكلحكهة كأعضائما، كعقاب األعضاء اكذهف كـ هككلكا عكن لستكل 

تجدهد التخابملخ كالتخاب اعضاء جدد بدالن للمـ. لامهؾ  اكلسؤككهة عف طرهؽ عدـ
عف إلكالهة لطاكبة اكسكطات اكلركزهة بحؿ اكلجاكس اكلحكهة اكتن تتعسؼ باستعلاؿ 
 سكطاتما كاختصاصاتما كتخرج عف لبدأ اكلشركعهة بصكرة دائلة كلستلرة كصارخة.

رقابة داخكهة  كتلارس أحزاب اكسهاسة اكتلظهلات اكلقابهة فن اكدكؿ اكحزبهة
عف طرهؽ اعضائما فن اكلجاكس اكلحكهة، فهعلؿ مؤالء األعضاء عكن للع 
كاكحهكككة دكف اتخاذ اكقرارات اإلدارهة أك اكقهاـ باألعلاؿ اكتن تتعارض لع لصاكح 

 سكاف اككحدة اكلحكهة، أك تكؾ اكتن ال تتحقؽ لصاكحمـ. .

للكحة كما قالكلان بعهدان األصؿ فن اكمهئات اكلحكهة أف تلارس اكصالحهات اكل
عف تأثهر اكمهئات اكلركزهة، سكاءن كالت مذل اكمهئات تشرهعهة أك تلفهذهة أك قضائهة، 
لف أجؿ تحقهؽ أمدافما اكلرسكلة كأملما تحقهؽ اكتللهة اكشالكة كككحدات كاألقاكهـ 

كج اكلحكهة، كاستلادان إكن مذا األصؿ اكعاـ، فألم كألجؿ تحقهؽ أمدافما كعدـ اكخر 
عكن اكللظلة اكقالكلهة اكلاظلة الختصاصاتما كغاهاتما، فإلما تخضع إلشراؼ 
اكسكطات اكلركزهة فن اكحدكد اكلرسكلة قالكلان. ككؿ ذكؾ آثرلا استخداـ لصطكح 
االختصاص اكقالكلن اكلللكح ككمهئات اكلركزهة كتلاظر لصطكح اكرقابة أك اككصاهة 

جمة أخرل، أشرلا إكن أف اكلحدد األساسن  عكن اكمهئات اكلحكهة مذا لف جمة، كلف
ككرقابة مك تحقهؽ حلاهة اكلصكحة اكعالة اكلتلثؿ باكخضكع كلبدأ اكلشركعهة لف 
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أجؿ اككفاء باالكتزالات اكلكقاة عكن عاتؽ اإلدارة أك اكمهئة اكلحكهة كاكلتلثؿ بإشباع 
بعة ككلجكس أك اكحاجات اكلحكهة كسكاف اككحدة اكلحكهة أك اكتجلعات اكسكالهة اكتا

اكمهئة اكلحكهة، األلر اكذم سهترتب عكهم تحقهؽ اكتللهة اكلحكهة كبلجلكع ذكؾ 
ستتحقؽ اكتللهة اكشالكة فن اكدككة، مذا عدا تحقهؽ اكتسمهؿ عكن اكللتفعهف سكاءن لف 

 حهث اككقت أك اكجمد ككذكؾ االقتصاد فن االتفاؽ كاكتخفهؼ عف كامكمـ.

ارة عف االختصاص اكقالكلن اكلللكح ككسكطة إف اككصاهة اإلدارهة من عب
اكلركزهة كرقابة اكمهئات اكاللركزهة، فإف اككصاهة اإلدارهة ال هلكف تصكرما دكف كجك 
اكاللركزهة، ككذكؾ فال هلكف اكحدهث عف اكاللركزهة دكف كجكد اككصاهة اإلدارهة؛ 

اكاللركزم، فإذا ألف مذل االخهرة تعد أحد األسس اكتن هقـك عكهما اكلظاـ اإلدارم 
العدلت اكاللركزهة فإلما ال شؾ تككف بصدد صكرة أخرل لف صكر اكتلظهـ 
اإلدارم، مذل اكصكرة من اكتلظهـ اإلدارم اكلركزم. فلا من طبهعة اكرقابة فن إطار 

 اكلظاـ اكلركزم؟. كلا من أكجم االختالؼ بهلما كبهف اككصاهة اإلدارهة؟

كالعتلاد عكن  Hauriouكعكن رأسم اكفقهم كقد اتجم اكفقم اإلدارم اكفرلسن 
طبهعة اكرقابة فن إطار اكتلظهـ اإلدارم ككتلههز بهف صكرتن اكلركزهة اإلدارهة 
كاكاللركزهة اإلدارهة، فإذا كالت اكرقابة تأخذ صكرة اككصاهة كلا بصدد اكاللركزهة 

اكرقابة بهف اإلدارهة ألا بخالؼ ذكؾ فإللا سلككف بصدد اكلركزهة، كاكتن تأخذ فهما 
فلا اكلقصكد  control jerarquicoأجمزة اإلدارة اكلركزهة صكرة اكرقابة اكرئاسهة 

 باكرقابة اكرئاسهة أك كلا تسلن أحهالان باكرقابة اكلابعة لف اكتبعهة اكرئاسهة ؟.

هلكف  اكقكؿ أف اكرقابة اكرئاسهة أك اكتبعهة تعلن اكصالحهة اكلللكحة ككرئهس 
إطار اككحدة اإلدارهة فن اكتعقهب كاكتكجهم عكن أشخاص كأعلاؿ  اإلدارم األعكن فن

كافة لرؤكسهم األدلن للم درجة سكاءن تلثؿ ذكؾ باكلكافقة أك اكتعدهؿ أك رفض 
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 Vedel yاكلقترحات اكلقدلة لف اكمهئات اإلدارهة اكلركزهة األدلن درجة ككلا هشهر 
Delvolve هر لشركطة فن تكجهم فإف اكرقابة اكرئاسهة من عبارة عف سكطة غ

األكالر كتعدهؿ اكلقترحات أك إكغاء األعلاؿ اكصادرة عف اكلكظؼ اإلدارم األدلن 
للا  درجة، بهللا اككصاها اإلدارهة فمن سكطة لشركطة دكف بككغ حد تكجهم األكالر، كا 
فقط عدـ اكلصادقة عكن أعلاؿ اكمهئات اكاللركزهة فن األحكاؿ اكتن هقررما 

 .(1)اكقالكف

رهغان عف ذكؾ هلكف اكقكؿ إف اكسكطة اكرئاسهة من األصؿ اكعاـ فن اكرقابة كتف
عكن األشخاص باستقالكهة أك فن إطار اكسكطات اكلركزهة، بهللا اككصاهة اإلدارهة 
من االستثلاء اكذم هرد عكن استقالكهة اكمهئات اكاللركزهة عف اكسكطات اكلركزهة، 

صاهة تفسهران ضهقان كلصكحة استقالكهة كعكهم هجب أف تفسر اكلصكص اكلاظلة ككك 
 اكمهئات اكاللركزهة كتعزهز قدرتما عكن تحقهؽ أمدافما اكلرسكلة قالكلان.

كككف باكرغـ لف إجلاع اكفقم اإلدارم عكن أف اكسكطة اكرئاسهة من األصؿ 
اكعاـ فن عالقة اكرئهس باكلرؤكس كاككصاهة من االستثلاء عكن استقالكهة اكمهئات 

فإف مذا اكفقم كـ هتفؽ عكن حدكد اكسكطات اكلللكحة ككرئهس اإلدارم تجال  اكلركزهة،
أعلاؿ كأشخاص لرؤكسهم. كعكن أهة حاؿ فإلم هلكف اكقكؿ إف لطاؽ اكسكطة 
اكرئاسهة هتلثؿ باكسكطات اكلللكحة ككرئهس اإلدارم فن تعههف كلقؿ كترقهة لرؤكسهم 

أخرل سكطتم فن تكجهم اإلرشادات كفقان ككقكالهف كاأللظلة مذا لف جمة. كلف جمة 
كاكتعكهلات كاألكالر كلرؤكسهم أك تعدهكما أك رفضما دكف أف هترتب عكن ذكؾ اكحؽ 

 .(2)فن االعتراض عكن قرار اكرئهس اإلدارم

                                                 

 كلا بعدما. 304(  فهدؿ كدكفككفهم، اكقالكف اإلدارم، ص1)
 (  كلزهد حكؿ مذل اكجزئهة الظر عكن سبهؿ اكلثاؿ : 2)
 .160-157شطلاكم، اككجهز فن اكقالكف اإلدارم، ص -
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كتأسهسان عكن لا سبؽ كبلا أف اككصاهة من االستثلاء عكن األصؿ اكعاـ 
أعلاكما، فإلم هلكف اكقكؿ أف  كاكلتلثؿ باستقالؿ اكمهئات اكاللركزهة فن للارسة

اككصاهة اإلدارهة هضهؽ لطاقما لقارلة لع اكرقابة اكرئاسهة فن إطار األلظلة 
اكلركزهة، تشكؿ األككن حاضلة أك بهئة للاسبة ككحرهة؛ أم كحرهة اكلجاكس اكلحكهة 
فن إشباع اكحاجات اكلحكهة فن إطار اكقالكف كبعهدان عف اكتدخؿ اكلباشر لف 

كلركزهة فن أعلاؿ اكمهئات اكاللركزهة، كقد أشار اكلشرع اكدستكرم إكن اكسكطات ا
ضركرة استقالكهة اكمهئات اكاللركزهة سكاءن تلثكت فن بكدهات أك لجاكس إقكهلهة، 

 .(1)كهعد لبدأ االستقالكهة لبدأ دستكرهان عالان كتحهؽ أمداؼ اكاللركزهة اإلدارهة

اكاللركزهة، كأصؿ عاـ أف اكقرارات كهترتب عكن االستقالؿ اكلللكح ككمهئات 
كاألعلاؿ اكتن تتبلاما مذل اكمهئات كما قكة تلفهذهة بعهدان عف تدخؿ أهة مهئة أخرل، 
كمذا أهضان هعّد فارقان أساسهان بهف اككصاهة اإلدارهة كاكتبعهة اكرئاسهة حهث لككف فن 
                                                                                                                                            

 .17-15ص شطلاكم، اإلدارة اكلحكهة، اكلرجع اكسابؽ، -
 .142اكطمراكم، اكلرجع اكسابؽ، ص -
 .169اكزعبن، اكقالكف اإلدارم، ص -
 .108-107اكقهسن، اككجهز فن اكقالكف اإلدارم، ص -
- Constitucion, Tratado De Derecho Municipal, vol 1, p. 79 
اكجرهدة  كاكللشكر فن 1978لف اكدستكر االسبالن كسلة  141ك 140، 137(  مذا لا لصت عكهم اكلكاد 1)

 137. حهث لصت اكلادة 29/12/1978بتارهخ  311رقـ  Boletin Oficial Del Estadoاكرسلهة ككدككة 
 عكن : )تتأكؼ اكدككة لف أقاكهـ كلحافظات كلقاطعات، كتتلتع كؿ للما باالستقالؿ اكالـز كتسههر لصاكحما(.

كاكتن تتلتع بشخصهة لعلكهة لستقكة، تحكـ  فقد قضت بأف : )اكدستكر هضلف استقالؿ األقاكهـ، 140ألا اكلادة 
دارة لف خالؿ بكدهات تتككف لف رئهس كأعضاء. هلتخب األعضاء لف قبؿ سكاف  كتدار لف قبؿ حككلات كا 
األقاكهـ بكاسطة االلتخاب اكعاـ اكحر كاكسرم اكلباشر كفقان كلا هحددل اكقالكف، بهللا هلتخب اكرئهس لف قبؿ 

 . كهلظـ اكقالكف اكشركط اككاجب تكافرما(.األعضاء أك لف قبؿ اكسكاف
( اكلحافظة من كحدة حكهة كما اكشخصهة اكلعلكهة كتتحدد بلجلكعة إقكهـ 1فتلص عكن : ) 141ألا اكلادة 

كتقسهلات ترابهة لف أجؿ اكقهاـ بجزء لف لماـ اكدككة، كأف أم تغههر هطرأ عكن حدكد مذل اككحدة هجب أف هككف 
( اكحككلة كاإلدارة اكلستقكة فن اكلحافظة تتككف لف مهئات 2عهة بكاسطة قالكف أساسن. )بلكافقة اكسكطة اكتشره

( إف اكجزر األرخبهكهة كما إدارة خاصة 4( هلكف إلشاء كحدات إقكهلهة. )3أك لجلكعات كما اكصفة اكتلثهكهة. )
 بما عكن شكؿ تجلعات اجتلاعهة اك لجاكس(.
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صادر عف اكمهئات  إطار اكاللركزهة بصدد تعدد اكقرارات اإلدارهة؛ قرار إدارم لمائن
اكاللركزهة كقرار إدارم صادر باكلصادقة عكن تكؾ اكقرارات اكلحكهة فن األحكاؿ 
اكتن هحددما اكقالكف. بهللا فن إطار اكتبعهة اكرئاسهة ال هلكف اكحدهث سكل عف قرار 
إدارم كاحد مك اكقرار اكصادر عف اكرئهس اإلدارم األعكن، كلا عدا ذكؾ فمن لجرد 

 .(1)دـ لف اكلرؤكس ككرئهس اإلدارهةاقتراحات تق

كبلاءن عكن ذكؾ، هلكف اكطعف ألاـ اكقضاء اإلدارم باكقرارات اكصادرة عف 
اكمهئات اكاللركزهة باستقالكهة عف اكقرارات اكصادرة عف اكسكطات اكلركزهة استلادان 

م كصالحهاتما اككصائهة بهللا ال هلكف اكطعف إال باكقرار اكصادر عف اكرئهس اإلدار 
فن إطار اكسكطة اكرئاسهة ألف لا عدال لف أعلاؿ ال تعدك أف تككف أعلاالن 

 تحضهرهة إلصدار قرار إدارم لف قبؿ اكرئهس اإلدارم.

عطفان عكن لا سبقت اإلشارة إكهم بمذا اكخصكص بأف األصؿ فن إطار 
اكتلظهـ اإلدارم اكاللركزم مك االستقالؿ، كككف لف أجؿ تحقهؽ كحدة اكدككة كعدـ 
تجزئتما، فإف اكمهئات اكاللركزهة تخضع كككصاهة اإلدارهة لف قبؿ اكمهئات اكلركزهة 
كتكرهس كضلاف اكخضكع ككللظكلة اكقالكلهة، كمذا اكخضكع مك استثلاء هترتب عكهم 

 عدة لتائج قالكلهة أبرزما :

إف االستثلاء ال هلكف األخذ بم إال إذا كاف ملاؾ لصان قالكلهان هسلح باكخركج عف  -1
األصؿ اكعاـ. بحهث هحدد اكلص اكحاالت اكتن تخضع فهما اكمهئات اكلحكهة إلشراؼ 
اكسكطات اكلركزهة، سكاءن لف حهث األشخاص أك األعلاؿ أك األلكاؿ اكتن تتخذ فن 
إطار اكاللركزهة اإلدارهة أك اكتن تلتلن أك تقكد كتكؾ اكمهئات. كهكف اكلص اكقالكلن 
                                                 

(1  )Fanlo. Op. Cit Pp 125,308 y 309 لف اكقالكف األساسن  51. بخصكص اكحاكة األسبالهة اكلادة
حهث تقضن مذل اكلادة  Ley Reguladors de Bases de 1985/7 7/1985كتلظهـ اإلدارة اكلحكهة رقـ 

 بأف : )األعلاؿ اكتن تصدرما اكمهئات اكلحكهة تكتسب اكقكة اكتلفهذهة حاالن(.
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لاء إلا لصان قالكلهان عادهان صادران عف اكسكطة اكتشرهعهة اكذم هعّد أساسان كمذا االستث
أك لصان قالكلهان فن إطار األلظلة اكتن تضعما اكسكطة اكتلفهذهة، كككف لشهر ملاؾ 
إكن ألم هتكجب أف هككف اكلص لتلتعان بذات اكقهلة اكقالكلهة اكتن تكرس األصؿ 

مـر تدرج اكقكاعد اكقالكلهة. كهعد ذكؾ اكعاـ، كذكؾ احترالان كلبدأ اكتراتبهة اكقالكلهة فن 
ضلالة الستقالؿ اكمهئات اكاللركزهة كللع اكسكطة اكلركزهة لف اكتدخؿ كاكمهللة عكن 
اكمهئات اكاللركزهة، األلر اكذم سهؤدم إكن إفراغ اكاللركزهة لف لضلكلما فتبقن 

صان حبران عكن كرؽ. كقد أكد اكلجكس اكدستكرم ذكؾ أم ضركرة أف هككف ملاؾ ل
قالكلهان هحد لف استقالؿ اكمهئات اكاللركزهة للذ لطكع اكستهلهات لف اكقرف 

 .(1)اكعشرهف
إف اكلصكص اكقالكلهة اكلتعكقة باككصاهة اإلدارهة، طاكلا ألما تؤدم إكن اكخركج عكن  -2

األصؿ اكعاـ، فإلما تخضع كقاعدة اكتفسهر اكضهؽ بحهث ال هلكف تأكهؿ تكؾ 
هتكجب تفسهرما دكلان كفؽ اإلرادة اكصرهحة ككلشرع كعدـ اكلصكص بلا ال تحتلؿ، ك 

كضع قهكد عكن استقالؿ اكمهئات اكاللركزهة كـ هردما كاضع اكلص اكقالكلن. كعكهم 
ال هلكف االستلاد إكن اإلرادة اكضللهة ككلشركع كتحلهؿ اكلص لا ال هحتلؿ. كلظران 

كلركزهة عكن اكمهئات كعلكلهة اكلصكص اكقالكلهة اكتن جددت صالحهات اكسكطات ا
، فقد أدل ذكؾ إكن لصادرة لبدأ االستقالؿ كتكؾ 1978اكلحكهة فن أسبالها قبؿ عاـ 

اكمهئات، كأكـز اكلحكلة اكدستكرهة األسبالهة بتأكهد عدـ دستكرهة تكؾ اكلصكص فن 

                                                 

 19/11/1975، كأهضان بتارهخ 12/5/1964: حكلم بتارهخ (  لف بهف أحكالم لذكر عكن سبهؿ اكلثاؿ 1)
، حهث اكد أف استقالؿ اكمهئات اكلحكهة كم حلاهة قالكلهة كذكؾ بضركرة خضكع 2/6/1976ككذكؾ بتارهخ 

سكطات اككصاهة دكلان كلص اكقالكف، كملا لالحظ أف اكلجكس اكدستكرم قد أسبغ عكن استقالؿ اكمهئات اكلحكهة 
كحلاهة اكتن تتلتع بما اكحقكؽ كاكحرهات األساسهة، كمذا لعلال أف اكلجكس اكدستكرم قد اعترؼ حلاهةن بلستكل ا

بفكرة اكحقكؽ األساسهة كألشخاص اكلعلكهة، كاعتبر استقالؿ اكمهئات اكلحكهة أحد مذل اكحقكؽ، كباكتاكن ال هلكف 
 تقههدما إال بلص اكقالكف.
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أكؿ اكطعاف اكتن قدلت ألالما، كباكتاكن اكحكـ بإكغائما، كخاصة تكؾ اكلصكص 
 .(1)كاكلتعكؽ بتلظهـ اإلدارهة اكلحكهة 1955لكف عاـ اككاردة فن قا

كتأسهسان عكن مذل اكقاعدة، فإلم إذا أسلدت اككصاهة اإلدارهة ككسكطة اإلدارهة 
اكعالة فن اكدككة ال هلكف تفسهر اكلص بحهث هتـ لقؿ أك تفكهض تكؾ اكصالحهة 

لهة اكلتعكقة كحكاـ اكللاطؽ ألف فن ذكؾ خركجان عكن قكاعد تفسهر اكلصكص اكقالك 
 باإللشاء.

 طرق الوصاية االردايةالمطمب الثاني: 
إذا تعددت كتلكعت طرؽ إدارة اكلرافؽ اكعالة فهلكف اكتلههز بهلما استلادان 
كلعهارهف اثلهف ملا.فاذا أخذلا لركز اكجمة اكتن تتككن إدارة اكلرفؽ باكلقارلة لع 

هقة االدارة اكلباشرة تتككن اكسكطة اكلختصة بالشاء كتلظهـ اكلرفؽ اكعاـ لجد طر 
بلقتضاما االدارة ذاتما تلظهـ كتسههر اكلرافؽ اكعالة بذاتما كبألكاكما كلكظفهما، 
كلجلكعة أخرل لف األساكهب اكتن تحؿ االدارة لحكما جمة أخرل لستقكة كلتلهزة 
علما كتلظهـ كتسههر اكلرفؽ اكعاـ كتقدهـ اكخدلة ككجلمكر، كتتلهز مذل اكطرؽ بطبهعة 
ذا أخذلا  اكعالقات اكقالكلهة اكتن تربط بهف اكسكطة اكعالة كبهف مهئة إدارة اكلرفؽ. كا 
بعهف االعتبار طبهعة األشخاص اكقالكلهة اكتن تتككن لملات ادارة اكلرفؽ اكعاـ، لجد 
إلا أف شخصان لعلكهان عالان مك اكدككة، لؤسسة عالة، مهئة لحكهة، مك اكلككؼ 

لا أف أحد أشخاص اكقالكف اكخاص مك اكلككؼ بادارة اكلرفؽ بادارة اكلرفؽ اكعاـ، كا  
 اكعاـ.

                                                 

الهة إكغاء أك عزؿ أعضاء اكلجاكس اكحكهة أك حؿ تكؾ اكمهئات (  حهث أكدت عدـ دستكرهة أم لص هقر بإلك1)
دكف كلصكحة تكؾ اككحدة اكلحكهة.. كباكتاكن فإف أعلاؿ سكطة اككصاهة ال هلكف أف تككف لخاكفة ككلصكص 

لف اكدستكر، مذا لف جمة كلف جمة أخرل فقد أكدت ضركرة قهاـ اكقضاء  140اكدستكرهة، ال سهلا لص اكلادة 
دكرل فن حلاهة حقكؽ اككحدات اكلحكهة لف تعسؼ سكطة اككصاهة اإلدارهة عكهما، كقد تلاكؿ اكفقم اإلدارم ب

 األسبالن مذا اكحكـ باكتحكهؿ كاكتعكهؽ.
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كلملا قهؿ حكؿ تصلهؼ طرؽ إدارة اكلرافؽ اكعالة فملاؾ طرؽ تتككن بلقتضاما 
اإلدارة اكعالة ذاتما لملات إدارة اكلرفؽ اكعاـ كتقدهـ اكخدلة كألفراد، كطرؽ أخرل 

 اكلرفؽ اكعاـ. هتككن بلقتضاما أشخاص اكقالكف اكخاص لملات إدارة
 اإلدارة المباشرة

هتككن اكشخص اكلعلكم اكعاـ اكذم هتبعم اكلرفؽ اكعاـ إدارتم إدارة لباشرة إذا 
قاـ بتلظهلم داخكهان كتكفؿ بتسههرل بألكاكم كلكظفهم. كتتحقؽ اإلدارة اكلباشرة إذا تككت 

. كبذا ال (1)اإلدارة بذاتما لملات استغالؿ اكلرفؽ اكعاـ بألكاكما كلكظفهما لباشرة
هكفن إطالقان إلدارة اكلرفؽ اكعاـ إدارة لباشرة أف هككف ككجمة اإلدارهة حؽ االدارة 
اكعكها، بؿ هجب أف تتككن زلاـ األلكر كتلظهـ كتسههر اكلرفؽ اكعاـ بألكاكما 

 .(2)كلكظفهما
هقـك اكشخص اكلعلكم اكعاـ اكذم هتبعم اكلرفؽ اكعاـ بجلع اككسائؿ اكلادهة 

للقككة ككسائؿ لاكهة الزلة كتكفهر اكتلكهؿ اكضركرم، كاألشخاص  لف ألكاؿ
اكطبهعههف كتلظهـ كتسههر اكلرفؽ اكعاـ كتقدهلم ككخدلات اكللكطة بم بصكرة دائلة 
كللتظلة كبأفضؿ اكسبؿ كاكطرؽ اكللكلة. كبذا ال تشكؿ اكلرافؽ اكعالة اكلدارة عف 

كلتلهزة عف اكشخص اكلعلكم اكعاـ  طرهؽ اإلدارة اكلباشرة أشخاصان قالكلهة لستقكة
اكذم هتبعم، فمذا اكشخص اكلعلكم اكعاـ مك اكذم هتلتع باكحقكؽ كهتحلؿ االكتزالات 
اكلتككدة عف اكلشاط اكذم هزاككم اكلرفؽ، مكذا تتبع مذل اكلرافؽ لف حهث تلظهلما 
ة اكسكطات اكلركزهة تبعهة لباشرة كتخضع كمهللتما كهرتبط اكعالككف فهما برابط

 .(1)اكتبعهة اكرئاسهة باككزهر

                                                 
 .270اكدكتكر عكن خطار شطلاكم، لرجع سابؽ، ص   (1)
 .270اكدكتكر عكن خطار شطلاكم، لرجع سابؽ، ص   (2)
 .270سابؽ، ص  اكدكتكر عكن خطار شطلاكم، لرجع  (1)
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كال تتلتع اكلرافؽ اكعالة اكلدارة بطرهقة االدارة اكلباشرة بأم استقالؿ لاكن 
عف اكشخص اكلعلكم اكعاـ اكذم تتبعم، فمك اكلسؤكؿ علما لاكهان، فعكهم هقع عبء 

مذا اكلفقات اكجارهة كاالستثلارهة كترصد االعتلادات اكلاكهة اكالزلة كذكؾ فن لكازلة 
اكشخص اكلعلكم اكعاـ فن اكلكازلة اكعالة ككدككة كهؤكؿ إكهم أهضان أم فائض لاكن 
هتحقؽ. فاكشخص اكلعلكم اكعاـ مك اكلسؤكؿ لاكها عف لفقات اكلرفؽ سكاء أكالت 
جارهة أـ استثلارهة حتن كاف كالت بعض اكلرافؽ تستطهع تلكهؿ لفقاتما اكجارهة 

 اكتن تحصكما لف اكللتفعهف لف خدلات اكلرفؽ.كاالستثلارهة ذاتهان لف اكعكائد 
تدار اكعدهد لف اكلرافؽ اكعالة اكلملة بطرهقة اإلدارة اكلباشرة كلرفؽ اكتعكهـ 
عكن لختكؼ درجاتم )االبتدائن كاالعدادم كاكثالكم كاكلعامد اكحككلهة( كلرفؽ 

قضاء اكصحة كاكلستشفهات اكحككلهة كلرافؽ اكدفاع اكخارجن كاأللف اكداخكن كاك
كاكعالقات اكخارجهة. ككعؿ اكباعث عكن إدارة مذل اكلرافؽ إدارة لباشرة مك الطكاء 
لشاطما عكن لفع عاـ كبهر كظامر كتلارس ألشطة تتعكؽ بجكمر ككهاف اكدككة. 
كككف هجب أف ال هفمـ لف ذكؾ أف ملاؾ تالزلان حتلهان بهف طرهقة االدارة اكلباشرة 

اكعالة. كاكدكهؿ عكن ذكؾ أف ملاؾ اكعدهد لف اكلرافؽ كبهف طائفة لعهلة لف اكلرافؽ 
االقتصادهة لدارة بطرهؽ االدارة اكلباشرة، كلا أف ملاؾ اكعدهد لف اكلرافؽ االدارهة 
لدارة بطرهقة االلتهاز. كباختصار كهس ملاؾ أم تالـز حتلن بهف االدارة اكلباشرة 

 اكعالة اإلدارهة.كلكعهة لعهلة لف اكلرافؽ اكعالة كعكن األخص اكلرافؽ 
فقد كجأت اكعدهد لف دكؿ اكعاكـ إكن مذل اكطرهقة إلدارة بعض اكلرافؽ 

. (2)اكصلاعهة كاكتجارهة اكلملة كلرفؽ اكتكفكف كاكتكغراؼ كلرفؽ اكبرهد كلرفؽ اإلذاعة
قد تكسعت  –ال سهلا اكلجاكس اكبكدهة  –كلا كجأت إكهما األشخاص اإلدارهة األخرل 

ف اكلرافؽ االقتصادهة لباشرة، لتكخهة فن ذكؾ لختكؼ األغراض، فن إدارة اككثهر ل
                                                 

اكدكتكر أحلد عبد اكقادر اكجلاؿ، اكقالكف اإلدارم اكلصرم كاكلقارف، اكقامرة، لكتبة اكلمضة اكلصرهة،   (2)
 .230، ص1955
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كاكحصكؿ عكن ربح تكاجم بم لفقاتما اكلتزاهدة، كاكعلؿ عكن خفض األثلاف عف 
 .(3)طرهؽ للافسة اكلشركعات اكخاصة

كتخضع اكلرافؽ اكعالة اكلدارة بطرهقة اإلدارة اكلباشرة كلظاـ اكقالكف اإلدارم، 
عات إدارهة تتدرج ضلف اختصاص اكقضاء اإلدارم. كلا هعتبر كتعد للازعاتما للاز 

اكعالككف فهما لكظفهف عالهف تربطمـ باإلدارة رابطة تلظهلهة ككهست تعاقدهة، 
كألكاكما ألكاالن عالة تخضع ككلظاـ اكقالكلن كأللكاؿ اكعالة، كعقكدما عقكدان إدارهة 

 تخضع ككلظاـ اكقالكلن ككعقكد اإلدارهة.
قة اإلدارة اكلباشرة بشدة عكن األقؿ فهلا هتعكؽ بإدارة اكلرافؽ كالتقدت طره

لف لشاطما، كتعكؽ حرهتما عكن  االقتصادهة. فاإلدارة لقهدة بقكالهف كألظلة تحد كثهرا ن
للافسة اكلشركعات اكفردهة اكتن تزاكؿ ذات اكلشاط. كاكلكظفكف هخشكف االبتكار 

تجلبان ككلسؤككهة، ألف ترقهتمـ فن اكلماهة كاكتجدهد كهلهككف إكن اتباع "ركتهف حككلن" 
تخضع كألقدلهة أكثر للا تخضع كالبتكار كاكتجدهد. كلا أف أساكهب اكلاكهة اكعالة 

 .(1)كتعقهداتما تعكؽ اكلرفؽ عف اكتقدـ

                                                 
، ص 1982اكدكتكر سكهلاف اكطلاكم، اككجهز فن اكقالكف اإلدارم، اكقامرة، لطبعة جالعة عهف شلس،   (3)
321. 

 .321ككجهز فن اكقالكف اإلدارم، ص اكدكتكر سكهلاف اكطلاكم، ا  (1)
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 الفصل الثاني

 الوصاية االدارية عمى الييئات الالمركزية في االردن

مزة اكحككلهة هتطكب للا اكبحث فن أف اكحدهث عف اكرقابة اإلدارهة عكن األج
اكرقاب اإلدارهة عكن األجمزة اكحككلهة ذات االستقالؿ اكلاكن كاإلدارم أك لا هعرؼ 
باكمهئات اكاللركزهة كلا كما لف خصكصهة تختكؼ فهما عف األجمزة اكحككلهة 

 اكلركزهة.

كتعرؼ اكرقابة اإلدارهة عكن األجمزة اكحككلهة ذات االستقالؿ اكلاكن 
إلدارم باككصاهة اإلدارهة كذكؾ تلههزان كما عف اكسكطة اكرئاسهة  فن لطاؽ األجمزة كا

 اكحككلهة اكلركزهة.

كهرجع لصطكح اككصاهة اإلدارهة أساسان ككقالكف اكخاص حهث أخذ لف لفمـك 
اككصن كاكلكصن عكهم فن اكقالكف اكلدلن، فاعتبر اإلدارة األلرهكهة )جمة اككصاهة( 

لا اعتبر اإلدارة اكاللركزهة )اكجمة اكخاضعة كككصاهة( بلثابة بلثابة اككصن، ك
 اكلكصن عكهم.

رغـ أف ملاؾ فارقان بهف اككصاهة اإلدارهة فن مذا اكلجاؿ كاككصاهة فن 
اكقالكف اكلدلن، فاألشخاص اكلشلككة باككصاهة اإلدارهة تتلتع باألمكهة اككالكة فن 

تما أم لقص كلا مك اكحاؿ باكلسبة لباشرة اكتصرفات اكقالكلهة كال هعترم أمكه
 ككلكصن عكهم فن اكقالكف اكلدلن.

كلا أف اككصن فن اكقالكف اكلدلن هلثؿ اكشخص اكلكضكع تحت اككصاهة 
كهتصرؼ باسلم فن حهف أف اكمهئات اكاللركزهة تلثكما كتتصرؼ باسلما اكلجاكس 

كهس حلاهة لصاكح كاكمهئات اكلختصة بإدارتما. إال أف اكلقصكد باككصاهة اإلدارهة 



 62 

للا مك عكن اكعكس لف  –كلا مك اكشأف فن اككصاهة اكلدلهة  -اكمهئات اكاللركزهة كا 
 ذكؾ حلاهة اكلصكحة اكعاـ اكتن تلثكما اكسكطة اكلركزهة.

كرغـ أكجم االختالؼ اكسابقة، فألم ال هكجد لا هللع لف أف هككف كلصطكح 
هختكؼ فهم لفمـك اككصاهة فن  اككصاهة فن اكقالكف اإلدارم لدكككم اكخاص اكذم

 اكقالكف اكلدلن.

كتعلن اككصاهة اإلدارهة رقابة اكدككة أك اكسكطات اكلركزهة فهما عكن اكمهئات 
اكاللركزهة، كتتلثؿ فن اكرقابة فهلا تلككم لف سكطات تلارسما ألا عكن ذات اكمهئات 

 اكاللركزهة أك عكن أشخاصما أك عكن أعلاؿ مذل اكمهئات.

قهد تلارسم اكسكطة اكلركزهة أك لف هلثكما عكن اكمهئات اكاللركزهة فاكرقابة 
علد للارستما الختصاصاتما، كذكؾ ككتأكد لف أف تصرفات كأعلاؿ اكمهئات 
اكاللركزهة تتفؽ لع اكقكالهف اكتن تحكلما كفن إطار اكغاهة أك األمداؼ اكتن ألشأت 

 ؼ.مذل اكمهئات كتحقهقما، تطبهقان كقاعدة تخصهص األمدا

كلف لزاها اككصاهة اإلدارهة ألما تمدؼ إكن اكلحافظة عكن كحدة اكدككة لف 
 اكلاحهتهف اكسهاسهة كاكقالكلهة حتن ال تصبح اكمهئات اكاللركزهة دكال ضلف اكدككة.

إال ألم هلبغن أال تككف اكرقابة لف اكقكة كاكشدة بحهث تفقد اكمهئات اكاللركزهة 
ض لف إلشائما، كلا هلبغن أال تككف لف حرهتما فن اكعلؿ كتقضن عكن اكغر 

 .اكضعؼ بحهث تلحرؼ مذل اكمهئات عف اكخط اكلرسـك كما فن سلد إلشائما 
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 الجيات المشمولة بالوصايا اإلدارية :المبحث األول: 

هعتبر أسككب اكلؤسسة اكعالة لف أكثر األساكهب شهكعان فن إدارة اكلرافؽ 
ف اكاللركزهة كتسلن عادة )اكاللركزهة اكلرفقهة اكعالة كلا هعتبر مذا األسككب لكعان ل

 أك اكلصكحهة(.

كتتلتع اكلرافؽ اكعالة فن مذل اكحاكة باكشخصهة اكلعلكهة، كذكؾ كهتحقؽ كما 
أكبر قدر للكف لف االستقالؿ كتلكهلما لف تحقهؽ كألمداؼ كاكلماـ اكللاطة بما إال 

 ؿ اكسكطة اكلركزهة.أف مذل االستقالؿ كهس لطكقان بؿ هخضع ككرقابة لف قب

كهلكف تقسهـ اكمهئات اكاللركزهة لف حهث خضكعما كككصاهة اإلدارهة إكن 
 لكعهف :

 الييئات الالمركزية )اإلقميمية( : .1

كتتلثؿ فن مهئات عالة ذات شخصهة لعلكهة عالة، كتدهر لصاكح عالة 
مدافما فن كتتلتع باالستقالؿ اإلدارم كاكلاكن اكذم هلكلما لف أداء لمالما كتحقهؽ أ

 حدكد اككصاهة اإلدارهة.

 الييئات الالمركزية )لمرفقية أو  المصمحية( : .4

كتتككن مذل اكمهئات إدارة لصاكح عالة لرفقهة تلارس لشاطات إدارهة لحددة 
فن ظؿ استقالؿ خاضع كككصاهة اإلدارهة. كهعمد فن اكعادة بإدارة مذل اكمهئات إكن 

كاللركزهة اكفلهة(، كلا تسلن اإلدارة لتخصصهف فلههف كذكؾ تسلن أحهالان )ا
 اكاللركزهة اكلتخصصة كمن اكلؤسسات اكعالة.
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كهجب اإلشارة فن مذا اكلقاـ إكن أف اكلرافؽ اإلدارهة تستطهع استعلاؿ كسائؿ 
اكقالكف اكخاص، كإبراـ عقكد لدلهة عادهة كأم فرد عادم، كتلكؾ تعههف بعض 

كخاص، كتعد عقكدما لدلهة، كاكعالككف كدهما اكعالكهف كفقان ألحكاـ كقكاعد اكقالكف ا
علاالن خاضعهف كقالكف اكعلؿ، كاكللازعات اكلاشئة للازعات لدلهة هختص اكقضاء 
اكلدلن بلملة اكفصؿ فهما. كككف إلكالهة اككجكء ككسائؿ كأساكهب اكقالكف إلكالهة 

إراداتما لترككة كتقدهر إدارة اكلرافؽ ذاتم، فمن اكتن تختار بحرهة تالة كبلحض 
اككجكء إكن مذا اكطرهؽ اكلدلن، كال هخرج عف ككلم استثلاءن، كاالستثلاء هؤكد اكقاعدة 

 )1( كلا هقاؿ كال هلفهما.

كتكتـز اكلرافؽ اكعالة باكقكاعد كاكلبادئ اكتن تحكـ سهر اكلرافؽ اكعالة، كعكن 
إدارة األخص قاعدة لساكاة اكللتفعهف ألاـ خدلات اكلرافؽ اكعالة. فإذا رفضت 

رفؽ تقدهـ اكخدلة ألحد األفراد، أك قدلتما كم بشركط كأكضاع غهر اعتهادهة اكل
كلغاهرة، هحؽ ككللتفع اككجكء إكن كسائؿ اكدفاع اكقالكلهة اكتن هعترؼ بما اكقالكف 
اإلدارم، فهلكلم تقدهـ دعكل تجاكز حدكد اكسكطة ككطعف بعدـ لشركعهة قرار اإلدارة 

ض كجبر األضرار اكتن كحقت بم جراء مذا برفض تقدهـ اكخدلة، أك دعكل تعكه
االلتلاع أك جراء اكتأخهر كاكتباطؤ فن تقدهـ اكخدلة اكلطككبة. مذا هتأكد اكقضاء 
اإلدارم كهطلئف لف لدل احتراـ اإلدارة )إدارة اكلرفؽ( كالكتزاـ األساسن اكلفركض 

اإلدارم تقدهـ عكهما كمك االكتزاـ بتقدهـ اكخدلة إكن اكللتفعهف. كبذا هضلف اكقضاء 
اكلرافؽ اإلدارهة ككخدلات اكللكطة بما كتقدهلما كفقان ككشركط اكقالكلهة كباككهفهة 

 )2(اكلتعارؼ عكهما. 

                                                 

 .265، ص 2009عكن خطار شطلاكم، اكقالكف اإلدارم األردلن، دار كائؿ ككلشر، (1)
 اكلصدر لفسم.(2)
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إف تقدهـ اكلرافؽ اكعالة ككخدلات اكللكطة بما هككد كهخكؽ عالقات قالكلهة 
كحظة بهف إدارة اكلرفؽ كبهف اكللتفعهف لف مذل اكخدلات. كتظمر مذل اكعالقات للذ اك

اكتن هطكب فهما اكشخص االلتفاع لف خدلات اكلرفؽ، كمك لجرد طاكب كالستفادة 
لف اكخدلة اكتن هؤدهما اكلرفؽ اكعاـ )طاكب االكتحاؽ باكجالعة أك لدرسة أك لعمد 
حككلن( أك حهللا هحصؿ عكن اكخدلة اكلؤداة كهستفهد للما، فهتحكؿ لف لجرد 

للتفع حقهقن )كاكطاكب اكلسجؿ فن اكجالعة طاكب االستفادة لف خدلات اكلرفؽ إكن 
فعالن(، فتقـك كتظمر اكعالقة اكقالكلهة بهف اكللتفع  كاكلرافؽ اكعاـ اكذم هؤدم اكخدلة. 
كبذا تبرز أملهة تكههؼ اكلركز اكقالكلن اكذم هشغكم اكللتفعكف لف خدلات اكلرافؽ 

اكفئة لف اكلرافؽ اإلدارهة. فلف اكلبادئ اكلستقرة أف اكللتفعهف لف خدلات مذل 
اكعالة هشغككف لركزان تلظهلهان عالان سكاء أكالكا لرشحهف كاللتفاع لف خدلات اكلرافؽ 

 )1(أـ للتفعهف حقهقههف كفعكههف للما. 

ذا كاف اكللتفعكف لف خدلات اكلرافؽ اكعالة اإلدارهة هشغككف لركزان تلظهلهان  كا 
فهلكف تعدهؿ أك تغههر لضلكف  عالان، تحدد اكقكالهف كاأللظلة لضلكلم كأساكهبم،

مذا اكلركز اكعاـ إذا عدكت اكقكالهف كاأللظلة اكتن تلظلم دكف أف هلكؾ اكللتفعكف 
اإلدعاء بفكرة اكحؽ اكلكتسب. كبذا تلكؾ اإلدارة تعدهؿ اكقكالهف أك األلظلة اكتن 
تلظـ سهر اكلرفؽ اإلدارم بفرض تعدهالت عكن كلركز اكقالكلن اكذم هشغكم 

 كف لف خدلات اكلرفؽ اإلدارم.اكللتفع

كلف خصائص اكلراكز اكلظالهة إلكالهة تعدهؿ لضلكلما فن أم كقت دكف 
أف هككف بلقدكر شاغكهما االدعاء بفكرة اكحؽ اكلكتسب كإلبقاء عكن لضلكف اكلركز 
اكذم حدد حهف بدء اكعالقة اكقالكلهة اكتن تربط اكللتفع لع اكلرافؽ اإلدارم. كبذا 

                                                 

 .265، ص اكلرجع اكسابؽعكن خطار شطلاكم، (1)
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كجالعة قالكلان تحدهد لدة اكدراسة أك زهادة عدد اكساعات اكلعتلدة اكالزلة تلكؾ إدارة ا
ككحصكؿ عكن اإلجازة فن اكحقكؽ كتطبقم عكن طكبة ككهة اكحقكؽ دكف أف هلكؾ 
مؤالء اإلدعاء بفكرة اكحؽ اكلكتسب كإلبقاء عكن اكخطة اكدراسهة اكسابقة كذكؾ أللمـ 

 )1(هشغككف لركزان تلظهلهان عالان. 

كاف اكللتفعكف لف خدلات اكلرافؽ اإلدارهة هشغككف لركزان عالان كأف  إذا
عالقاتمـ باكلرفؽ اإلدارم من عالقة تلظهلهة تحدد لضلكلما اكقكالهف كاأللظلة، فقد 
أكرد لجكس اكدككة اكفرلسن استثلاءن كحهدان هتعكؽ بلركز اكللتفعهف لف خدلات لرفؽ 

كللتفعهف لف خدلات لرفؽ اكماتؼ لركزان اكماتؼ. إذا اعتبر لجكس اكدككة لركز ا
تعاقدهان كأف اإلشتراؾ اكماتفن عقد إدارم كمك اكذم هحدد لضلكف اكلركز اكقالكلن 

 )2(اكشخصن رغـ ألم هعتبر لرفؽ اكماتؼ لرفقان إدارهة. 

 ماىية الًصاية اإلدارية عمى المجالس المحمية ب األول: مطالم

، سهة اكتن ال هلكل اكتمامل بشألماؤّل محدة اكدمكة لل اكلصاكح األسا 
اكلطكق ألل مذا ؿ محلاهةً كمذل اكمحدة فإل اإلدارة اكلحكهة ال هلكل للحما االستقال

سهؤدن ال لحاكة ؤكن تقمهض دعائك محدة اكدمكة متعدد ؿ اكحد لل االستقال
 .(3)اكلصاكح فن ؤطارما بتعدد اكلجاكس اكلحكهة

                                                 

 .266، ص اكلرجع اكسابؽعكن خطار شطلاكم، (1)
 .اكلصدر لفسم(2)

. اكطمراكم، قالكف اإلدارة اكلحكهة، اكحكـ 225اكم، اإلدارة اكلحكهة، ص ( كلزهد حكؿ مذل اكلقطة الظر شطل(3
، اكباز، اكاللركزهة اكسهاسهة 134. اكلجار، كاكدستكر كاإلدارة اكلحكهة، ص141اكحكن فن األردف كبرطالها، ص

دراسة تحكهكهة  -كهة، بطهخ، اإلدارة اكلحكهة فن اكلظاـ اكفهدرا57اكدستكرهة فن دككة اإللارات اكعربهة اكلتحدة، ص
 .93لع اكتطبهؽ عكن دككة اإللارات اكعربهة اكلتحدة، ص
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ل اكلجاكس اكلحكهة تللح فإ، مذا اكخطر عكن محدة اكدمكةؿ متالفهاً كلث
كما فن ؤشباع اكلككككة استقالالً لسبهاً هتلاسب لع تلكهلما لل اكقهاك باكلماك 

اكذن تتلتع بم ؿ لسبهة االستقالؿ اكحاجات اكعالة ممفقاً كطبهعة مذل اكحاجات. متتلث
أم إلشراف لجاكس اكلركزهة اكلجاكس اكلحكهة بخضمعما كرقابة مؤشراف اكسكطات 

مذل اكرقابة من لا ، اقاً مأكبر حجلاً لل تكق اكتن تخضع ككرقابةلحكهة أمسع لط
 Tutelaهطكق عكهما فن اكقالمل اإلدارن لصطكح اكمصاهة اإلدارهة 

Administrativa ، اكاللركزم اكتلظهك اإلدارن أركاف ً أساسهاً لل تعّد ركلاماكتن
 متحدهداً فن اإلدارة اكلحكهة. 

هد اكلفمملن ككمصاهة اإلدارهة عكن عكن اكتحدؿ إكقاء اكضكء مملا سلحام
ال سهلا تكق اكرقابة ، متلههزما عل غهرما لل اكلفامهك اكلشابمة، اكلجاكس اكلحكهة

اكللبثقة عل اكتدرج اإلدارن اكرئاسن لل جمة أمكن. ماكمقمف عكن اكطبهعة 
لل جمة ، اكقالملهة ككمصاهة اإلدارهة ماكلتائج اكقالملهة اكلترتبة عكن مذا اكتكههف

 هة. ثال

 اإلطار المفيًمي لمًصاية اإلدارية عمى المجالس المحمية المطمب الثاني: 

اكتحدهد اكلفامهلن كلصطكح اكمصاهة اإلدارهة عكن اكلجاكس اكلحكهة لل هعّد 
مكذا كال لل اكلصطكحات اكتن ، اكلمضمعات اكتن أثارت جدالً ماسعاً بشألما

ذكق هكفن اكمقمف عكن بعض عكن ؿ مككتدكه، بما اكفقم اكقالملن اكلقارلؿ الشغ
ملبدأ لل اكفقم ، ال اكحصرؿ اكلثاؿ عكن سبه، بما اكفقم اكلقارلؿ اكتعرهفات اكتن قا

 : (1)ملل اكتعرهفات اكتن تبلاما مذا اكفقم، اكقالملن اكفرلسن لمد اكقالمل اإلدارن

                                                 

)1) )Antonio Fanlo Loras, Fundamentos Constituctionales de La Autonomia 



 68 

اكمصاهة اإلدارهة بألما: )اكرقابة اكتن  Riveroهعرف اكفقهم اكفرلسن 
اإلدارهة مفقاً كلا هحددل اكاللركزهة عكن أجمزة اكلركزهة ة اكدمكة تلارسما أجمز

فهعرفالما بألما: )لجلمعة  Maspelio y Laroqueاكقالمل(. ألا اكفقهمال 
أم عكن اللركزهة اكسكطات اكلحددة ماكلعترف بما قالملاً كسكطة عكها عكن مهئة 

فهعرفما  Enterriaن أعلاكما بمدف حلاهة اكلصكحة اكعالة(. ألا اكفقهم األسبال
اكلركزهة بألما: )اكحكك اإلدارن اكذاتن ككلماطلهل فن اكمحدات اكلحكهة بعهداً عل 

 . (1) ككحفاظ عكن اكلظاك اكعاك فن اكدمكة(اكلركزهة لع اكخضمع إلشراف اكسكطات 

لالحظ أل اكرقابة ، مذل اكتعرهفات اكتن مضعما اكفقم اكفرلسنؿ ملل خال
فال ؛ معكهم، اإلدارهة اكلحكهةاكاللركزهة أساس ؿ شكعكن اكمهئات اكاللركزهة ت

مأهضاً ال هلكل ، اكلحكهة دمل اكحدهث عل اكمصاهةاكاللركزهة اكحدهث عل هلكف 
بعبارة أخرن ملاق تالزك حتلن بهل اللركزهة، اكحدهث عل اكمصاهة دمل مجمد 

بهل  االثلتهل. مكذا فإل اكمصاهة اإلدارهة عكن اكمهئات اكلحكهة تعد أساس اكتمفهق
 اكتعد ماكتلمع اإلقكهلن ملطكب اكمحدة اكتن تقمك عكهما اكدمكة ملصدر قمتما. 

فإل عدك مجمد اكمصاهة اإلدارهة عكن اكمهئات ، متأسهساً عكن لا سبق
اكلحكهة أم استبعاد تكق اكمصاهة سهؤدن حتلاً ؤكن اكخرمج لل صمرة لل صمر 

صمر اكتلظهك اكسهاسن اإلدارهة( ؤكن صمرة لل )اكاللركزهة اكتلظهك اإلدارن 
 اكسهاسهة(. )اكاللركزهة 

ألا اكفقم اكعربن فهعرفما بألما: )سكطة رقابهة هلارسما شخص لعلمن 
بمدف تحقهق اكلصكحة ص اللركزم شخأعلاؿ كأعضاء عكن اللركزم أم لركزم 

                                                 

)1) )Eduardo Gacria De Enterria, n. 33, 1960, p.81 
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لركزهة )عبارة عل للارسة مظهفة عالة تقمك بما مهئات ؤدارهة ، أك ألما (1) اكعالة(
تكتزك فن أعلاكما ، كلا كهكما متحدهد اختصاصاتما بلمجب قمالهل أم ألظلةهتك تش
مأهضاً ، (2) اكلحكهة كلا تلص عكهما تكؾ اكتشرهعات(رقابتما عكن اكسكطات ؿ ممسائ
عكن اكمهئات اإلدارهة اكلركزهة )اكسكطات اكلللمحة ككمهئات اكحكملهة بألما: تعرف 

 . (3) اكاللركزهة(

اكتن ساقما اكفقم اكغربن أم اكعربن هلكل أل لخكص اكتعرهفات ؿ ملل خال
بأل اكمصاهة عكن اكمهئات اكلحكهة من عبارة عل االختصاص اكقالملن ؿ ككقم

لركزهة ؤكزاك مهئات ال ؿ كمهئات ال لركزهة لل أجاأم اكلركزهة اكلللمح ككمهئات 
عدك  ؿأخرن باالكتزاك باكللظملة اكقالملهة كتحقهق اكلصكحة اكعالة ككدمكة لل خال

اكخرمج عكن قماعد تمزهع االختصاص معدك اإلضرار بلصاكح اكللتفعهل 
 اكرقابة.ؿ لحاكاللركزهة بخدلات اكمهئات 

فن اكمهئات اكلحكهة أل تلارس اكصالحهات اكلللمحة ؿ فإل األص؛ معكهم
مذل اكمهئات تشرهعهة أم اكلركزهة، سكاءن كالت كما قالملاً بعهداً عل تأثهر اكمهئات 

تحقهق أمدافما اكلرسملة مأملما تحقهق اكتللهة اكشالكة ؿ لل أج، قضائهة تلفهذهة أم
تحقهق ؿ فإلم مألج، اكعاكؿ ماستلاداً ؤكن مذا األص، ككمحدات ماألقاكهك اكلحكهة

، أمدافما معدك اكخرمج عكن اكللظملة اكقالملهة اكلاظلة الختصاصاتما مغاهاتما
ذكق ؿ اكلرسملة قالملاً. ككفإلما تخضع إلشراف اكسكطات اكلركزهة فن اكحدمد 

آثرلا استخداك لصطكح االختصاص اكقالملن اكلللمح ككمهئات اكلركزهة كتلاظر 
، ملل جمة أخرن، لصطكح اكرقابة أم اكمصاهة عكن اكمهئات اكلحكهة مذا لل جمة

                                                 
 .226( شطلاكم، اكلرجع اكسابؽ، ص(1
 .141( اكطمراكم، اكلرجع اكسابؽ، ص(2
 .135( اكلجار، اكلرجع اكسابؽ، ص(3
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ؿ أشرلا ؤكن أل اكلحدد األساسن ككرقابة مم تحقهق حلاهة اكلصكحة اكعالة اكلتلث
باالكتزالات اكلكقاة عكن عاتق اإلدارة ؿ اككفاء شرمعهة لل أجباكخضمع كلبدأ اكل

بإشباع اكحاجات اكلحكهة كسكال اكمحدة اكلحكهة أم ؿ أم اكمهئة اكلحكهة ماكلتلث
األلر اكذن سهترتب عكهم ، اكتجلعات اكسكالهة اكتابعة ككلجكس أم اكمهئة اكلحكهة

مذا عدا ، الكة فن اكدمكةتحقهق اكتللهة اكلحكهة مبلجلمع ذكق ستتحقق اكتللهة اكش
االقتصاد فن ككذكؾ حهث اكمقت أم اكجمد سكاءن لف عكن اكللتفعهل ؿ تحقهق اكتسمه

 كامكمـ. اإللفاق ماكتخفهف عل 

مباكرغك لل اتفاق اكفقم اإلدارن عكن ، متأسهساً عكن اكتحدهد اكسابق
ن خاصة فن اكفقم اإلدارن اكعربن ماكفرلسن ماألسبال la tutelaاستخداك لصطكح 

ؿ اكمقمف عكن أمك االلتقادات لل خالؿ فقد مجم لقد كمذا االستخداك. مسلحام
اكلقاط ؿ استعراض اككتابات اكفقمهة فن اكلظك اإلدارهة اكلشار ؤكهما أعالل لل خال

 اكتاكهة: 

أمالً: ؤل استخداك لصطكح اكمصاهة عكن اكمهئات اكلحكهة  اكهقهل بعدك 
ؿ . اكقالملن مذكق لل خالla tutela sbore Entidades localelesهمحن 
بفكرة اكمصاهة عكن اكقُصَّر ملاقصن األمكهة اكلعرمفة فن ؤطار اكقالمل اإلهحاء 

فإل مذا ؛ معكهم la tutela civilاكلدلن ماكتن هطكق عكهما اكمصاهة اكلدلهة 
 .(1)اكاللركزهةاالستخداك غهر للاسب أللم همحن بعدك أمكهة اكمهئات 

كلظاك اكقالملن كبعض اكلمضمعات لل مكهس لستغرباً أل هتك سحب ا
ؿ اكقالمل اكخاص متطبهقاتما عكن لمضمعات اكقالمل اكعاك فن بداهة األلر مقب

مككل اكلستغرب أل تتك علكهة سحب لظرهات ؛ تطمر لظرهات اكقالمل اكعاك

                                                 

)1) Fanlo, op.cit. p120 
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اكقالمل اكخاص متطبهقاتما حرفهاً فن ؤطار اكقالمل اكعاك. مفن اكسهاق لفسم هرن 
بهل اكقالمل اكخاص ؿ اإلدارن اكفرلسن ماألسبالن أل اكتأثهر اكلتباد جالب لل اكفقم

تطمر لظرهات اكقالمل اكعاك لع األخذ ؿ اكذن استقرت لظرهاتم للكلاً فن لراح
. مأخذ جمالب اكلظرهات اكتن تتلاشن مطبهعة (1)االعتبار خصكصهة كؿ فرع بعهل 

لجكس اكدمكة أكد فقد ؛ سناإلدارن اكفرلاكقضاء اكقالمل اكعاك. ممذا اكتمجم أهدل 
فن قضهة كارهبم ضد لدهلة اكجزائر  1887/7/15اكفرلسن فن حكك كم بتارهخ 

ؿ ملجاكسما كاكتعال Carlieret Vionot c/Ville d, Algerأل ؿ األقاكهك لع اكتعال
لع لجاكس ؿ اكتن تتعالاكشركات لع صغار اكسل مهتمجب عكن اكلملدسهل م

 .(2)تعالكمل لع صغار أم غهر لؤمكهلاألقاكهك اكعكك لسبقاً ألمك ه

أل استخداك اكلصطكح بإطالقم هؤدن ؤكن  (3)ألا اكفقم اكعربن فهرل اكبعض 
ملاق اختالفاً بهل لصطكح اكمصاهة مخاصة إْف كاف م، اكخكط بهل اكرقابة ماألمكهة

اكلركزهة دالكة قاطعة عكن اكرقابة اكتن تلارسما اكمهئات اإلدارهة ؿ اإلدارهة اكتن تد
عكن دمر اكمصن ؿ بهللا اكمصاهة فن اكقالمل اكخاص تداكاللركزهة، اكمهئات عكن 

فن حلاهة لصاكح اكشخص اكقاصر مكحساب لصكحتم مبذكق هتجكن اكفارق لل 
فغاهة اكمصاهة اإلدارهة من حلاهة اكللظملة اكقالملهة بهللا مدف ، حهث اكغاهة

 اكمصاهة فن اكقالمل اكخاص حلاهة لصاكح اكلمصن عكهمك. 

مذا اكفقهم فن تحدهدل ككفارق اكغائن بهل اكمصاهة فن ؤطار ؿ محسلاً فع
اكقالمل اكعاك ماكمصاهة فن ؤطار اكقالمل اكخاص كمضع حد إللكالهة االختالط بهل 

 للملا. كؿ هرن فن مدف هكلف كلا ألل اكفارق ؛ اكلصكحتهل
                                                 

 Fanlo, op. Cit. 120 y، ككلزهد الظر اكجدؿ اكفقمن فن Hauriou( هتزعـ مذا االتجال اكفقهم اكفرلسن (1
121 

 .( اكلصدر ذاتم(2
 226( شطلاكم، اكلرجع اكسابؽ، ص(3
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لل اكقرل اكعشرهل تراجع االجتماد اكفقمن ؿ مككل لع لطكع اكثكث األم
عدك أكد مككلم ، ن التقد استخداك لصطكح اكمصاهة فن ؤطار اكقالمل اكعاكاكذ

للملا كالن ؤلكالهة اكخكط بهلم مبهل لصطكح اكمصاهة فن اكقالمل اكخاص ألل 
هختكف عل اهخر لل حهث اكتحدهد اكلفمملن ملل حهث تحدهد لضلمل ملطاق 

ؤل استخداك  حهث، للملاؿ ؤبراز اكطبهعة اكخاصة ككؿ للملا مذكق لل خالؿ ك
دالكة قاطعة عكن لطاق سكطة اإلشراف ؿ اكلصطكح فن ؤطار اكقالمل اكعاك هد

عكن اكمهئات ماكلجاكس اكلحكهة. مككل  اكلركزهةماكرقابة اكتن تلارسما اكسكطات 
باكرغك لل مذا اكتحدهد اكلفمملن كمذا اكلصطكح فن ؤطار اكقالمل اكعاك ؤال أل 

 . (1)كاكغلكضباكرغك لل اتسالم باكعلمك استخداك لصطكح اكرقابة ؿ اكبعض فض

لصطكح ؿ مذا اكتمجم كدن مذا اكجالب لل اكفقم لحم استبداكاف مؤذا  
لستلداً ؤكن اكاللركزهة اكمصاهة اإلدارهة عكن اكمهئات ؿ لحؿ اكرقابة اإلدارهة كهح

فن االستخداك ككلصطكح اكجدهد سهؤدن حتلاً ؤكن قطع دابر اكخكط  ؿ أل مذا اكتحم
. فإللن أرن ضرمرة (2)رب لع اكلصطكحات األخرن فن اكقالمل اكخاصماكتضا
مذكق كتالفن اكخكط بهلملا مبهل ؛ عكن استخداك لصطكح اكمصاهة اإلدارهةاإلبقاء 

لصطكحات أخرن فن ؤطار اكقالمل اكعاك متحدهداً فن ؤطار اكتلظهك اإلدارن 
ل فن ؤطار اكتدرج اإلدارهة اكتن تلارسما اكسكطة اكرئاسهة عكن اكلرؤمسهكاكرقابة 

معكهم هبقن فن ؤطار اكقالمل اكعاك اكلركزم؛ اكمرلن اكرئاسن فن اكلظاك اإلدارن 

                                                 
حهث هرل أف لصطكح اككصاهة كهس لرادفان كلصطكح  Barthelemy( لف ألصار مذا االتجال اكفقهم اكفرلسن (1

اكرقابة كذكؾ ألف اككصن هحؿ حككالن كالالن لحؿ اكقاصر فن للارسة حقكقم ككهس فقط اإلشراؼ عكهم. كذا ال 
. كعكهم فإف جمة اككصاهة  Representationتكجد كصاهة باكلفمـك اكحدهث ككلصطكح طاكلا كهس ملاؾ تلثهالن 

للا تتلثؿ بللع اإلدارهة ال ت لثؿ اكمهئات اكلحكهة. كلا أف صالحهة جمة اككصاهة كهست فقط اكرقابة كاإلشراؼ كا 
اكمهئات اكلحكهة لف اغتصاب صالحهات مهئات أخرل سكاءن لركزهة أك اللركزهة. ترجلة حرفهة كرأم مذا اكفقهم 

 .226، اكلرجع اكسابؽ، صكأهضان لشار إكهم باختصار علد شطلاكم Fanlo, op. Cit. p.121أشار إكهم 
 .227( شطلاكم، اكلرجع اكسابؽ، ص(2
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اكلركزهة اصطالح اكمصاهة اإلدارهة هطكق فن ؤطار عالقة اكسكطات اإلدارهة 
ممذا بدمرل هعد ضبطاً ككلصطكحات ماكلفامهك اكاللركزهة، باكمهئات اإلدارهة 

 ككخكط بهلملا. إلكالهة مل اكعاك دمل أدلن اكدارجة ماكشائعة فن ؤطار اكقال

ال هتجزأ لل اكمصاهة كالت جزءان مؤل ، فإل اكرقابة اإلدارهة، عكن لا سبق
فإلما أضهق لطاقاً للما مذكق ألل اكتحدهد اكلفمملن كلصطكح اكمصاهة ، اإلدارهة

فإلما  Legalidadألما تتضلل رقابة اكلشرمعهة كلا اإلدارهة هبهل أل اكمصاهة 
ممذا بخالف اكرقابة اإلدارهة اكتن ال  Oportunidadاكلالءلة تتضلل رقابة  أهضاً

لل لدن اكتزاك اكمهئات اإلدارهة كتأكد أن ، تتضلل سمن رقابة اكلشرمعهة
باكللظملة اكقالملهة فن تسههرما ككشؤمل اكلحكهة مؤشباعما ككحاجات اكاللركزهة 

كللطمهة فن ؤطارما أم اكتابعة اكعالة كسكال اكمحدات اكلحكهة ماكتجلعات اكسكالهة ا
 كما. 

مهرن جالب لل اكفقم اإلدارن اكغربن أل لصطكح اكمصاهة هتسع ككافة 
بهللا اكاللركزهة، اكصالحهات اكلللمحة ككسكطات اكلركزهة كإلشراف عكن اكمهئات 

بحهث ، فإلم هبدم أكثر ضهقاً control Administrativoلصطكح اكرقابة اإلدارهة 
اكلللمحة ككسكطات اكلركزهة كتحقهق لبدأ اكلشرمعهة اكصالحهات ؿ هتلام

Principio de la legalidad رقابة أم تقدهر لدن ؿ األلر كشلمؿ مال هص
اكصفة اكدستمرهة إضفاء مذكق ألل ، اإلجراءات اكلتخذة فن اكمحدة اكلحكهةلالءلة 

عكن اكرقابة اإلدارهة عكن اكمهئات اكاللركزهة هجب أل تلبثق لباشرة لل 
، مكمذا فإل اكعبرة باإلرادة اكصرهحة ككلشرع اكدستمرن، اكدستمرهةاكلصمص 

 1946كذكق فإل اكلشرع اكدستمرن اكفرلسن فن دستمر عاك تأكهدان م؛ معكهم
تلكق صالحهة اكرقابة اكلركزهة صراحة أل اكسكطات أكد قد  1958مدستمر عاك 

اك لصطكح اكمهئات اكلحكهة. مبمذا فقد مضع لماهة الستخدؿ عكن لشرمعهة أعلا
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اكحكملة ألاك ؿ مصاهة بحهث أل اكرقابة عكن اكلشرمعهة تلارس بلبادرة لل للث
 . (1)اإلدارماكقاضن 

استخداك هؤكد مقد أتهحت اكفرصة ألاك اكلجكس اكدستمرن اكفرلسن أل 
مذكق بعد اكتعدهالت اكتن أدخكت عكن اكللظملة اكقالملهة ، لصطكح اكرقابة اإلدارهة

حهث حدد اكلطاق اكلفمملن كمذا  1982/2/25كلم بتارهخ فن ح، إلدارة األقاكهك
تحدهد اكصالحهات اكلللمحة كإلدارة ؿ اكلصطكح بألم األساس اكذن هلكل خال

مذا ؿ أم لفمض اكحكملة كإلشراف عكن اكمهئات اكلحكهة. مقد شكاكلركزهة 
باإلضافة الستخداك لصطكح اكرقابة ، اكلجكس اكدستمرن اكفرلسنؿ اكتحدهد لل قب

لل اكدستمر اكفرلسن عاك  3/72اكلشرع اكدستمرن فن اكلادة ؿ لل قب اإلدارهة
مأل كال ملاق ، اكفقم اإلدارن فن استخداك لصطكح اكمصاهةؿ سبب تحم 1958

 .(2)جالباً ضئهالً للاكفقم هستخدك اكلصطكحهل لعاً 

بشأل اكخكط بهل اكمصاهة فن ؤطار اكقالمل ؿ ؤلم مباكرغك للا قهؿ، مخالصة اكقم
، ن لاقصن معدهلن األمكهة ماكمصاهة اإلدارهة فن ؤطار اكقالمل اكعاكاكخاص عك

أن علدلا هتك استلداد اكقماعد ، اكخكط للكلاً فن بداهة األلركاف فإللا لؤكد ألم ؤذا 
اكتن تحكك اكمصاهة لل اكقماعد اكعالة فن اكقالمل اكخاص مال هعلن ذكق أل مدفما 

ً لل اكماضح ماكجكن اكفمارق بهلملا فإلم أصبح حاكها، أم غاهتما من ذات اكغاهة
بعدلا استقكت اكقماعد اكتن تحكك اكمصاهة اإلدارهة مأصبحت جزءاً لستقالً ملتلهزاً 
عل تكق اكقماعد فن ؤطار اكقالمل اكلدلن. معكهم أصبحت لعاههر اكتلههز ماضحة 

ككخكط بهل حدان بحهث هتك االعتلاد ؤلا عكن اكلضلمل أم عكن اكغاهة كمضع 
 فن اكقالمل اكعاك ماكقالمل اكخاص. االصطالح 

                                                 
1) )Fanlo op. cit. p.122. 
 Fanlo. Op. Cit. pp. 123 y 124( لقالن كترجلة لف اككغة االسبالهة عف (2
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 المؤسسة العامة  المبحث الثاني:

تختكؼ اكتعارؼ اكتن هطكقما فقماء اكقالكف عكن اكلؤسسة / اكسكطة اكعالة   
باختالؼ اكزكاهة اكتن هلظر لف خالكما إكن لثؿ مذل اكلؤسسة .فهعّرفما أحد فقماء 

كشخصهة اكلعلكهة "،أك من "إدارة اكقالكف اكفرلسههف عكن ألما " لرفؽ عاـ ُللح ا
عالة تتلتع بشخصهة لعلكهة لستقكة ، تتككن إدارة لرفؽ عاـ أك عدة لرافؽ عالة 
لتخصصة ضلف حدكد دائرة إقكهلهة لعهلة".كملاؾ تعرهفات أخرل ككلؤسسة اكعالة 

 )1( كاكتاكهة :

إدارة لرفؽ عاـ  أشخاص اكقالكف اكعاـ ، هتككن " شخص إدارم لتخصص لف -
 بقدر لعهف لف االستقالؿ".

"لرفؽ عاـ هتلتع بشخصهة لعلكهة لستقكة ،كتعد اكصكرة اكعادهة كتلظهـ  -
 األشخاص اإلدارهة اكلتخصصة".

"شخص لف أشخاص اكقالكف اكعاـ  اكلككفة بإشباع حاجة لعهلة كجلاعة  -
 لعهلة لا بكاسطة أسككب اكلؤسسة اكعالة".

عالة ،كذكؾ حهللا هللح لرفؽ عاـ أسككب لف أساكهب إدارة اكلرافؽ اك-
لتخصص بلزاككة لشاط لعهف كلحدد اكشخصهة اكلعلكهة بغهة تحقهؽ استقالكم 

 لاكهان ك إدارها".ن 

                                                 

،لظرهة اكلؤسسات اكعالة كتطبهقما فن اكللككة األردلهة اكماشلهة )علاف ، دار اكفكر  (   عكن خطار شطلاكم1)
 .12(،ص1990ر كاكتكزهع،ككلش
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بصفة عالة ، هجب أف تتكافر فن اكلؤسسات اكعالة جلهع اكصفات  
  )1( )اكشركط( األساسهة اكتاكهة :

 تقـك اكلؤسسة اكعالة عكن إدارة لرفؽ عاـ . -
 كلؤسسة اكعالة باكشخصهة اكلعلكهة اكلستقكة .تتلتع ا -
تتلتع اكلؤسسة اكعالة باالستقالؿ اكلاكن كاإلدارم عف اإلدارات اكحككلهة  -

 اكلركزهة.

 أصناف المؤسسات العامة المطمب االول: 

هختكؼ تصلهؼ اكلؤسسات اكعالة باختالؼ لعهار اكتصلهؼ اكلتّبع لف جمة  
أخرل . كلا كهلكف تصلهؼ اكلؤسسات اكعالة  ،كباختالؼ اكغاهة اكلرجكة لف جمة

إلا بحسب اكلدل اإلقكهلن كلشاطما ، أك طبهعة اكلشاط اكذم تؤدهم ،أك اكقالكف اكذم 
تخضع كم ) قالكف عاـ أك قالكف خاص (. بحسب اكلدل اإلقكهلن ، تقسـ 
ء اكلؤسسات اكعالة إكن اكلؤسسات اكعالة اككطلهة، اكتن هلتد لشاطما إكن جلهع أجزا

إقكهـ اكدككة أك اكتن هستفهد لعظـ اكسكاف لف اكخدلات اكتن تقدلما، كاكلؤسسات 
اكعالة اكلحكهة ، اكتن هقتصر لشاطما عكن دائرة إقكهلهة لحددة. إلا بحسب طبهعة 
اكلشاط اكذم تؤدهم، فقد تككف مذل اكلؤسسات إدارهة أك اقتصادهة أك عكلهة أك 

تصلؼ اكلؤسسات اكعالة ،ثاكثا،بحسب اكقالكف تكلكككجهة أك اجتلاعهة أك لاكهة. ك 
اكذم تخضع كم إكن اكلؤسسات عالة إدارهة تخضع ألحكاـ اكقالكف اكعاـ كلؤسسات 

 )2( عالة صلاعهة كتجارهة تخضع ألحكاـ اكقالكف اكخاص.

                                                 

. كالظر 44(،ص 1995(   غساف قكعاكم،اكقطاع اكعاـ... إكن أهف )سكرها ،دار اكلكتبن ككطباعة كاكلشر ،1)
 .13أهضا:عكن خطار شطلاكم ،لرجع سابؽ ،ص 

 .96.كالظر أهضان:غساف قكعاكم،لرجع سابؽ،ص 132-91(   عكن خطار شطلاكم ،لرجع سابؽ ،ص ص 2)
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 طريقة المؤسسة العامة
تتلثؿ طرهقة اكلؤسسة اكعالة فن للح اكلرفؽ اكعاـ شخصهة لعلكهة لستقكة 

هرل لف اكركتهف اكحككلن كتحقهؽ استقالكم اكلاكن كاإلدارم. كتأخذ جلهع دكؿ كتحر 
اكعاكـ بأسككب اكلؤسسة اكعالة بمدؼ إدارة اكلرافؽ اكعالة، كمن ظامرة إدارهة ال 

 غلن علما كتلظهـ االدارة اكعالة فن اكدككة.
كتعددت كتلكعت تعرهفات اكلؤسسة اكعالة، ككلما اتسلت بتضللما ألركاف 

لؤسسة اكعالة اكتن هكد اكباحث إبرازما كاكتركهز عكهما. فقد عرفت بألما لرفؽ عاـ اك
إدارة عالة تتلتع بشخصهة لعلكهة لستقكة، ، أك ألما (2)للح اكشخصهة اكلعلكهة

 (3)كتتككن إدارة لرفؽ أك عدة لرافؽ عالة لتخصصة ضلف حدكد دائرة إقكهلهة لعهلة
اكقالكف اكعاـ هتككن إدارة لرفؽ عاـ  أك ألما شخص إدارم لتخصص لف أشخاص

. أك ألما لرفؽ عاـ هتلتع بشخصهة لعلكم لستقكة كمن (4)بقدر لعهف لف االستقالؿ
 .(5)اكشكؿ االعتهادم كتلظهـ األشخاص اإلدارهة اكلتخصصة

كلحف لرل أف اكلؤسسة اكعالة من عبارة عف طرهقة لف طرؽ إدارة اكلرافؽ 
ؽ عاـ لتخصص بلزاككة لشاط لعهف كلحدد اكعالة، كذكؾ حهللا هللح لرف

اكشخصهة اكلعلكهة بمدؼ تحقهؽ استقالكم إدارهان كلاكهان. فاكلؤسسة اكعالة من طرهقة 
لف طرؽ إدارة اكلرافؽ اكعالة بحهث تلكؾ اإلدارة اكعالة حؽ اكعدكؿ علما كاألخذ 
ؽ بطرهقة أخرل حهللا هراءل كما أف أسككب اكلؤسسة كـ هحقؽ أك كـ هعد هحق

األمداؼ كاكغاهات اكلرجكة للما كلحؿ مذل اكطرهقة مك لرفؽ لتخصص هقـك باشباع 
حاجة جلاعهة كبقهة اكلرافؽ اكعالة، ككلم هختكؼ عف غهرل لف اكلرافؽ اكعالة بتلتعم 

                                                 
 .272كن خطار شطلاكم، لرجع سابؽ، ص اكدكتكر ع  (2)
 .272اكدكتكر عكن خطار شطلاكم، لرجع سابؽ، ص   (3)
 .272اكدكتكر عكن خطار شطلاكم، لرجع سابؽ، ص   (4)
 .272اكدكتكر عكن خطار شطلاكم، لرجع سابؽ، ص   (5)
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بشخصهة لعلكم لستقكة عف بقهة أشخاص اكقالكف اكعاـ األخرل، كعكن األخص عف 
اشرة لملات اككصاهة اإلدارهة عكهما. كككف اكشخص اكلعلكم اكعاـ اكذم هتككن لب

للا لجرد كسهكة  للح لرفؽ عاـ شخصهة لعلكهة لستقكة كهس مدفان بحد ذاتم كا 
كتحقهؽ غاهة سالهة، تتلثؿ فن تحقهؽ استقالؿ اكلرفؽ اكعاـ لف اكلاحهتهف اكلاكهة 

هؽ كاإلدارهة، فاألساس اكلشترؾ اكذم تقـك كتستلد إكهم اكلؤسسات اكعالة مك تحق
بعاد اكلرفؽ اكعاـ عف اكركتهف اكحككلن.  اكفعاكهة اإلدارهة عف طرهؽ تحرهر كا 
فاالستقالؿ اكلاكن كاإلدارم هضللاف دكف شؾ فعاكهة اكلرفؽ اكعاـ كتحررل لف 

 اكركتهف اكحككلن.



 80 

 دور السمطات المركزية في الرقابة اإلدارية عمى المؤسسات العامةالمطمب الثاني: 

ة ككلؤسسات اكعالة كأسككب إلدارة اكلرفؽ اكعاـ ال هعلن إف اختهار اكدكك 
للا  استقالؿ مذل اكلؤسسات استقالالن تالان عف اكدككة ،بحهث تعلؿ دكف أهة رقابة . كا 
لف اكضركرم خضكعما كقدر لعهف لف اككصاهة اإلدارهة .فاكاللركزهة ) كلف 

كلؤسسات اكعالة أشكاكما اكلؤسسات اكعالة ( تعلن االستقالؿ اكذاتن فقط . كا
بصفتما إحدل تطبهقات اكاللركزهة اإلدارهة تخضع ككرقابة اكتن تلارسما اكسكطات 
اكلركزهة ، كاكتن هطكؽ عكهما عادة اسـ " اككصاهة اإلدارهة".كاكلقصكد باككصاهة 
اإلدارهة مك تكؾ اكتن هخضع كما لشاط شخص لعلكم عاـ لف قبؿ جمة حككلهة 

ة لف اكسكطات هللحما اكلشرع كسكطة عكها كللع الجراؼ أك ألما "لجلكع )1(لركزهة،
اكمهئات اكاللركزهة،ككتحقهؽ لشركعهة أعلاكما كعدـ تعارضما لع اكلصكحة 

كهعّرفما اكبعض عكن ألما "لجلكعة اإلجراءات اإلدارهة اكلحددة قالكلا  )2(اكعالة"
كاللركزهة كسكطة عكها لركزهة كالت أـ ال لركزهة عكن أشخاص كأعلاؿ اكمهئات ا

 )3(.بقصد حلاهة اكلشركعهة كاكصاكح اكعاـ "

كاككصاهة اإلدارهة تتلثؿ فن األلكر  اكرقابة اإلدارهة بهف تتلثؿ اكفركؽ األساسهة كاكتن
  ) 4( اكتاكهة:

لف اكلتفؽ عكهم فقما كقضاء ، إف اكرئهس اإلدارم هستلد من حيث السند القانوني: 
كباكتاكن اكرقابهة ،عكن لرؤكسهم لف لبادئ حقم فن للارسة اكسكطة اكرئاسهة ، 

                                                 

 .179(     عكن خطار شطلاكم،لرجع سابؽ ،ص 1)
(،ص 1978االقتصادهة فن اكدكؿ اكعربهة )اكقامرة ،عاكـ اككتب،(   خلهس إسلاعهؿ ،اكلؤسسات اكعالة 2)

156. 
(   عدلاف علرك، لبادئ اكقالكف اإلدارم اكفكسطهلن _ اكلرافؽ اكعالة )اكقدس، اكلطبعة اكعربهة 3)

 .102(،ص 2003اكحدهثة،
 .188_184(   عكن خطار شطلاكم ،لرجع سابؽ ،ص ص4)
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اكتلظهـ اإلدارم .كال داعن باكتاكن ككجكد لص قالكلن صرهح هللحم مذل اكسكطة 
.بهللا تستلد اككصاهة اإلدارهة إكن لص تشرهعن ، هللح جمة إدارهة لعهلة حؽ 

قابة للارسة اكرقابة اإلدارهة . هترتب عكن ذكؾ ، الم إذا كـ هفرض اكلص اكتشرهعن ر 
لعهلة عكن اكلؤسسة اكعالة ، سكؼ تجد اإلدارة اكلركزهة لفسما لجردة لف سالح 

 اكرقابة .

بلا أف اكرقابة اكللارسة عكن اكلؤسسات اكعالة من لف لكع  من حيث حجم الرقابة :
اككصاهة اإلدارهة ، فاف سكطة اككصاهة اإلدارهة ال تلكؾ سكطات كاسعة فن لجاؿ 

اكرئهس اإلدارم األعكن سكطة رقابهة سابقة عكن اكقهاـ باكعلؿ  اكرقابة .ففن حهف هلكؾ
صدار أكالر كتعكهلات كللشكرات هكتـز بما اكلرؤكسكف،ال تتلتع مهئات اككصاهة  كا 
اإلدارهة بسكطة إصدار أكالر كتعكهلات كللشكرات إكن اكمهئات اكاللركزهة ) 

لعهف ، لف جالب أخر  اكلؤسسات اكعالة ( ككقهاـ بعلؿ لعهف أك االلتلاع عف علؿ
، تلكؾ سكطة اككصاهة اإلدارهة رقابة الحقة عكن اكلؤسسات اكعالة تتلثؿ باكلصادقة 

 ) 1( عكن اكقرارات كاألعلاؿ اكقالكلهة اكصادرة علما.

هختكؼ اثر اكقرارات اكصادرة عف اكجمات  من حيث التكييف القانوني لمقرارات:
،فهلا إذا كالت رقابة إدارهة أـ كصاهة إدارهة . اكقائلة باكرقابة باختالؼ لكع اكرقابة 

إذ هعتبر قرار اكرئهس اإلدارم )فن حاكة اكرقابة اإلدارهة( أعكن درجة لف قرار 
اكلرؤكس كهحؿ لحكم.ألا فن حاكة اككصاهة اإلدارهة ، علدلا هشترط اكقالكف صدكر 

قة أك ترخهص اكقرار عف اكلؤسسة اكعالة )أك اكجمة اكاللركزهة (كلصادقة أك لكاف
جمة اككصاهة اإلدارهة ،فاف قرار جمة اككصاهة مذا ال هحؿ لحؿ قرار اكلؤسسة 
للا هكلكم .مذا هعلن إف اكقرار اإلدارم ال هككف لكتلالن إال بصدكرل عف  اكعالة ف كا 
                                                 

(،اإلشكاكهات كاكحككؿ ،اكلؤسسات اكعالة كاكسكطة اكتلفهذهة 33ة )(   لعف ادعهس ،سكسكة تقارهر قالكله1)
 13، ص  2010اكفكسطهلهة ،اكمهئة اكفكسطهلهة اكلستقكة كحقكؽ اكلكاطف، 
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اكلؤسسة اكعالة كلكافقة جمة اككصاهة اإلدارهة عكهم فلثالن ،علدلا هشترط اكقالكف فن 
عف لؤسسة عالة اقتصادهة ،كتصدهقم لف كزهر االقتصاد ،فاف مذا قرار لا صدكرل 

للا  ال هعلن أف قرار كزهر االقتصاد باكلصادقة ال هعتبر فن ذاتم اكقرار اإلدارم ،كا 
مك جزء لف إجراءات اتخاذ اكقرار اإلدارم .ألا إذا رفضت اكسكطة اكلركزهة 

مذا هعتبر قراران إدارها لستقالن اكلصادقة عكن قرار اكلؤسسة اكعالة ، فاف قرار اكرفض 
فن لكاجمة اكمهئة اكاللركزهة )اكلؤسسة اكعالة ( كهخضع ككلظاـ اكقالكلن اكذم 
تخضع كم اكقرارات اإلدارهة بعالة .كهككف علدما لف حؽ اكلؤسسة اكعالة اكلتضررة 

 لف قرار اكسكطة اكلركزهة اكطعف فن ذكؾ اكقرار ألاـ اكقضاء اإلدارم اكلختص .

عدد صكر اككصاهة اإلدارهة ككسكطات اكلركزهة )لثال اككزارات ،أك لجكس كتت
اككزراء (عكن اكلؤسسات اكعالة ،كخصكصان فن لجاكن اكرقابة عكن األشخاص 

 كاكرقابة عكن األعلاؿ.

هقصد باكرقابة عكن األشخاص اتخاذ إجراءات خاص بشأف اإلدارههف 
لجكس اإلدارة ،اكعالكهف(.كتظمر كاكعالكهف كدل اكشخص اكلركزم )رئهس اكلؤسسة،

اكرقابة عكن األشخاص فن صكرتهف :سكطة تعههف بعض اكعالكهف فن اكلؤسسة 
اكعالة ،كسكطة فرض عقكبات تأدهبهة بحقمـ.بصفة خاصة ،هبرز دكر اكجمات 
اكلركزهة فن تعههف اكلسؤكؿ اكتلفهذم األعكن )رئهس /لدهر اكلؤسسة(،كفن تعههف 

كس إدارة اكلؤسسة(أك اكلجاكس االستشارهة .كتعتبر سكطة اكلجاكس اكتقرهرهة )لج
اكتعههف مذل دكهالن عكن تبعهتما.هككف اكتعههف دكهالن عكن اكتبعهة حهللا هككف أعضاء 
اإلدارة اكعكها أعضاء بحكـ اكقالكف. كهككف اكتعههف دكهالن عكن االستقالؿ حهللا ال 
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للا ت لكؾ اكجمة اكلعلهة سكطة اتخاذ هعهف أعضاء لجكس اإلدارة بحكـ كظهفتمـ ،كا 
 ( 1( قرار اكتعههف ،كتحدهد مكهة اكشخص اكذم هككف عضكان.

اكعقاب ضد األشخاص اكتلفهذههف أك  كلا تلكؾ اكسكطة اكلركزهة سكطة فرض 
إكن حّد تجرهد مذا اكشخص أك اكلجكس  ضد اكلجاكس اكتقرهرهة .كقد هصؿ اكعقاب

  )2( أك فن إدارة شؤكف اكلؤسسة.لف صالحهاتم فن اتخاذ قرارات إدارهة 

اكمهئات اكاللركزهة )لثؿ اكلؤسسات  إف األصؿ فن اكقرارات اكصادرة عف 
اكعالة ( ألما لمائهة ،كال تحتاج إكن لكافقة أك لصادقة سكطات اككصاهة .غهر أف 
اكلشّرع قد هشترط تصدهؽ سكطة اككصاهة عكن بعض قرارات اكلؤسسات اكعالة أك 

قالكلهة اكتن تقـك بما . كهتخذ تصدهؽ سكطات اككصاهة عكن أعلاؿ بعض األعلاؿ اك
اكلؤسسات اكعالة صكرتهف لختكفتهف ملا: اكتصدهؽ اكصرهح ، حهللا تقرّر سكطة 
اككصاهة اكلكافقة أك اكرفض صراحة ، كاكتصدهؽ اكضللن حهللا هقرر اكلشّرع أف 

اكقرار اكلتخذ دكف أف لضن لدة لعهلة لف تارهخ إبالغ سكطات اككصاهة اإلدارهة ب
 )3( تبدم لكافقة أك رفضان صرهحان هعتبر فن حكـ اكلكافقة.

لثؿ اإلذف  ،علاؿ اكلؤسسات اكعالة صكران أخرلكلا قد تأخذ اكرقابة عكن األ 
فاإلذف أك اكترخهص مك كسهكة لف كسائؿ  .كاكحككؿ اإلهقاؼ، اإلكغاء، ،كاكترخهص

جالب اكلؤسسة ، فال هلبغن إصدار اكقرار اككصاهة اكسابقة عكن اتخاذ اكقرار لف 
بدكف إذف اكسكطة اككصائهة اكلركزهة اكتن هحددما اكقالكف . ألا اإلكغاء فمك إف تقكـ 

 اكسكطة اككصائهة اكلركزهة بإكغاء قرار اكلؤسسة اكعالة غهر اكلشركع .

                                                 

 .193.الظر أهضا:عكن خطار شطلاكم ،لرجع سابؽ ،ص 98(   لائؿ اكعكالكة ، لرجع سابؽ ، ص 1)
. كالظر أهضان: خلهس إسلاعهؿ لرجع سابؽ 194_193(   عكن خطار شطلاكم ، لرجع سابؽ ، ص ص 2)

 .157،ص 
 .196-195(   عكن خطار شطلاكم ، لرجع سابؽ ، ص ص 3)
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كتلصّ بعض اكتشرهعات عكن أف تتكفر بعض اكشركط فن قرار اإلكغاء ،كأف 
تكبان كلسببان كاف هتـ اإلكغاء خالؿ لدة لعهلة .ألا كسهكة إهقاؼ قرارات هككف لك

اكلؤسسة اكعالة لف قبؿ اكسكطة اككصائهة ،فمن كسهكة اقؿ خطران لف كسهكة اإلكغاء 
،كعادة لا ُهلارس مذا اإلجراء باكلسبة ككقرارات اكتن تككف لحالن كإلكغاء قبؿ إكغائما 

االن لحددة كإلهقاؼ .كأخهران قد تلتلع اكلؤسسة اكعالة ،كغاكبان لا تحدد اكتشرهعات آج
عف أداء بعض األعلاؿ اكتن ال ترل أف ملاؾ داعهان كما كاف االلتلاع عف أدائما ال 
هؤثر عكن اكلصكحة اكعالة ،فن حهف ترل اكسكطة اككصائهة اكلركزهة إف اكلصكحة 

كطة اككصائهة لحؿ اكعالة تقتضن اكقهاـ بذكؾ اكعلؿ .فن مذل اكحاكة ، تحؿ اكس
اكلؤسسة فن اتخاذ اكقرار ،كذكؾ بشرط أف هللحما اكقالكف مذل اكصالحهة ، كاف تلذر 

 )1( سكطة اككصاهة اكلؤسسة اكعالة قبؿ تدخكما باكحككؿ.

أهان لف تكؾ  األحكاؿ اكسابقة ، ال هلكف ككسكطات اكلركزهة أف تلارس جلهع فن 
ت اكصادرة علما بلعزؿ عف اكلص اكقالكلن اكصالحهات عكن اكلؤسسة اكعالة كاكقرارا

 اكصرهح اكذم هخّككما ذكؾ.

 دور السمطات المركزية في الرقابة المالية عمى المؤسسات العامةالمطمب الثالث: 

تسعن اكدككة لف خالؿ اكلكازلة اكعالة إكن تحقهؽ أمداؼ اكتللهة االقتصادهة  
األدكات اكرئهسهة فن تحقهؽ كاالجتلاعهة اكعالة .كتعتبر اكلؤسسات اكعالة لف 

اكتللهة االقتصادهة كاالجتلاعهة فن اكدككة .كذا لف اكضركرم إف تكتـز اكلؤسسات 
 )2( اكعالة فن أدائما كدكرما باألسس اكتاكهة :

                                                 

 . 168-160(  خلهس إسلاعهؿ ، لرجع سابؽ ، ص ص 1)
 .132(   لائؿ اكعكالكة ،لرجع سابؽ ،ص 2)



 85 

1.
أف تقـك اكلؤسسات اكعالة باعتبارما لف لككلات اكقطاع اكعاـ بعدـ اكتقّدـ  

 اكتللكم اكعاـ فن اكلجتلع.

كككهات كاكلشاطات االقتصادهة كاالجتلاعهة اكتن هلكف ضركرة تحدهد األ .2
تلفهذما بفاعكهة اكبر   بكاسطة اكلؤسسات اكعالة ، لقارلة باكبهركقراطهة 

 اكتقكهدهة ككحككلة.
ضركرة تحدهد أمداؼ اكلؤسسات اكعالة بدقة ككضكح كبشكؿ هساعد عكن  .3

 تقههـ األداء اكفردم كاكتلظهلن كمذل اكلؤسسات.
أمداؼ اكلؤسسات اكعالة كسهاستما اكلاكهة عكن تحقهؽ عدـ اقتصار  .4

 اكربح.

 إلغاء المؤسسة العامة 

تلتمن اكلؤسسة اكعالة بالقضاء اكلشاط اكذم عمد إكهما ، أك بإدلاجما فن  
لؤسسة أخرل ،أك بعدكؿ اكحككلة عف إدارة اكلشاط بأسككب اكلؤسسة اكعالة ، 

دارتم لف قبكما لباشرة أك عف طرهؽ اكقطا ، قد تلقضن فلثالن  )1( .ع اكخاصكا 
اكلؤسسة اكعالة عف طرهؽ سحب اكشخصهة اكلعلكهة لف اكلرفؽ اكعاـ .كفن مذل 
اكحاكة ،هبقن اكلرفؽ قائلان، ككلم هحكؿ لف لرفؽ عاـ لدار بأسككب اكلؤسسة اكعالة 
إكن لرفؽ عاـ تتككن اكسكطة اكلركزهة إدارتم لباشرة .كهظمر ذكؾ علدلا ترل 

لختصة عدـ جدكل إدارة اكلرفؽ اكعاـ بأسككب اكلؤسسة اكعالة ، كأحهالا اكسكطات اك
هككف ذكؾ ألسباب سهاسهة .كقد تتخكن اكدككة عف إدارة اكلرفؽ اكعاـ بأسككب اإلدارة 

                                                 

  66(  خلهس إسلاعهؿ، لرجع سابؽ ،ص1)
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اكلركزهة أك بأسككب اكلؤسسة اكعالة ،كتعمد بإدارتم إكن شركة تجارهة فن اكقطاع 
 )1( اكخاص.

ن اكلؤسسة اكعالة بأداة قالكلهة كما ذات اكقكة لف اكلاحهة اكقالكلهة تكغ  
اكقالكلهة كألداة اكخاصة بإلشائما أك بأداة قالكلهة أقكم للما . فإذا ألشئت بقالكف 
ذا ألشئت بقرار لف لجكس اككزراء تلقضن كذكؾ بلجكس اككزراء  تلقضن بقالكف، كا 

لهة اكلكغهة ككلؤسسة اك بتشرهع أقكل للم.كفن مذا اكصدد ،هجب أف تحدد األداة اكقالك 
 اكعالة اكجمة اكتن ستؤكؿ إكهما اكذلة اكلاكهة )اكحقكؽ كاككاجبات(ككلؤسسة اكللقضهة.

)2( 

 المرافق العامة االقتصادية 

شمدت بداهة اكقرف اكعشرهف ظمكر طائفة جدهدة لف اكلرافؽ اكعالة أصبحت 
فراد اكعادههف. تعرؼ باسـ اكلرافؽ االقتصادهة، كتلارس لشاطات شبهمة بلشاط األ

أخذت مذل اكلرافؽ اكعالة بااللتشار اككاسع كاكسرهع خصكصان بعد التماء اكحربهف 
اكعاكلهتهف األككن كاكثالهة كاألزلة االقتصادهة اكتن أكقت عكن اكدككة اكعاصرة تبعات 
كلسؤككهات إضافهة جدهدة. فقد أضحت اكدككة لسؤككة عف تحقهؽ اكتكازف 

كاكلحافظة عكهملا فن جلهع اكظركؼ كاألحكاؿ. كبذا بدأت االقتصادم كاالجتلاعن 
 كدككة فن ارتهاد لجاالت كالت تترؾ أساسان ككلبادرة اكفردهة.

كتعددت اكبكاعث اكتن حلكت اكدككة عكن دخكؿ لهداف اكحهاة االقتصادهة 
كتلكعة، فملاؾ اكغاهات االجتلاعهة اكتن أكجبت تدخؿ اكدككة، كازدهاد عدد اكسكاف، 

حاـ اكلدف كاكلراكز اكصلاعهة بسبب اكمجرة لف اكرهؼ إكن اكلدهلة، كتطكر كازد
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اككعن االجتلاعن فكـ هعد األفراد هقلعكف باكقهاـ باككاجبات اكتقكهدهة كحفظ األلف 
قالة اكعدؿ كاكدفاع اكخارجن عف حدكد اكدككة. بؿ أصبحكا هعتبركف ألفسمـ  اكداخكن كا 

حد، فهجب عكهما أف تؤللمـ ضد اكعكز كاكلرض فن كفاكة اكدككة لف اكلمد إكن اكك
 )1( كاكبطاكة كاكعجز كاكشهخكخة.

كتعدد اكبكاعث االقتصادهة كتلكعت كراء ازدهاد تدخؿ اكدخكؿ، كاكرغبة فن 
اكحصكؿ عكن لكارد لاكهة ككخزهلة اكعالة، كلقاكلة االحتكارات اكخاصة، كاتباع 

دم، كازدهاد حدة اكللافسة اكدككهة بهف اكعدهد لف دكؿ اكعاكـ كسهاسة اكتكجهم االقتصا
 اكدكؿ، كتكاكن كتتابع اكدكرات االقتصادهة.

كللا ال شؾ فهم أف اكلرافؽ االقتصادهة تلارس لشاطات تختكؼ فن طبهعتما 
كجكمرما عف اكلشاطات اكتن تلارسما كتزاككما اكلرافؽ اإلدارهة، فلشاطما قرهب لف 

حاجة لاسة ككجكد لظاـ قالكلن جدهد هلظـ لشاط األفراد اكعادههف. كبذا ظمرت اك
كهحكـ مذل اكلرافؽ اكجدهدة كهتالءـ لع طبهعة لشاطما كهتكافؽ لع مهككما اكتلظهلن 

 لف اكلاحهتهف اإلدارهة كاكلاكهة.

ككدت فكرة اكلرفؽ االقتصادم فن أحضاف االجتماد اكقضائن، فمن فن اككاقع 
ء، فمن ذات أصؿ كلصدر قضائن لظرهة لف اكلظرهات اكتن خكقما كأصكما اكقضا

ترجع كتعكد كألحكاـ اكقضائهة كتجد سلدما كأساسما فهما. ككعؿ أكؿ حكـ قضائن 
تضلف إشارة كاضحة كفكرة اكلرفؽ االقتصادم مك حكـ لحكلة اكتلازع اكفرلسهة 

اكذم قررت فهم لحكلة  Docd’Eloka( فن قضهة 22/1/1921اكصادر فن )
كلرافؽ تخضع ككقالكف اكخاص، كتلدرج اكللازعات اكلتككدة اكتلازع كألكؿ لرة أف مذل ا

كاكلاجلة عف كلشاط اكذم تزاككم ضلف اختصاص اكقضاء اكلدلن، كاستلدت فن 
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تبرهر مذا االجتماد بأف مذل اكلرافؽ تقدـ خدلات لادهة كألفراد لظهر لباكغ لاكهة 
كذم هعلؿ فهما هدفعكلما كقاء ذكؾ، كتزاكؿ لشاطما فن ظؿ ذات اكشركط كاكظركؼ ا

أم صلاعن عادم، بلعلن أف مذل اكلرافؽ تعلؿ فن ظؿ ذات اكظركؼ كاألكضاع 
اكتن هعلؿ فهما األفراد اكعادهكف، ككقد كردت فن اكحكـ اكتعبهرات اهتهة "إف عبكر 
اكلشاة كاكعربات لف ضفة إكن أخرل لف اكلمر لقابؿ لباكغ لقدهة هعلن أف اكلستعلرة 

ت اكشركط كاألكضاع اكتن هعلؿ فن ظكما اكصلاعهة اكعادم تستغؿ لرفؽ اكلقؿ بذا
كفن غهاب أم لص خاص هللح االختصاص إكن اكقضاء اإلدارم، هلدرج ضلف 
اختصاص اكقضاء اكعادم اكفصؿ فن لكضكع تعكهض األضرار اكلاجلة عف 

 )1(اكحادث. 

كحاكؿ جالب اكفقم تحدهد اكدكافع كاكبكاعث اكتن حلكت لحكلة اكتلازع عكن 
خكؽ فكرة اكلرفؽ االقتصادم كاخضاعم ككقالكف اكخاص. إذ لف األسباب اكتن دفعت 
كحلكت لحكلة اكتلازؿ التخاذ مذا اكلكقؼ مك اكعداء أك عكن األقؿ عدـ اكرضا 
كاإلرتهاح اكقضائن كتككن اكسكطات اكعالة كمذا اكلكع لف اكلشاطات كذكؾ هعكد 

تن فصكت فن اكلزاع فقد تككف مؤالء ككتككهف اكفكرم كاكفكسفن كقضاة اكلحكلة اك
اكقضاة فن ظؿ اكفكسفة اككهبراكهة اكتن كالت سائدة فن اكقرف اكثالف عشر. كبذا هجب 
حسب اكفكسفة اككهبراكهة أف تتككن اكدككة فقط لسائؿ األلف، كاكطرؽ، كاكلساعدات 
 االجتلاعهة كاكلشاطات اكتن تعتبر لشاطات عالة باكطبهعة، ألا اكلشاطات ذات
اكطابع االقتصادم هجب إدارتما عف طرهؽ االلتهاز باعتبارما اكطرهقة اككحهدة 
اكلقبككة كاكللكلة. ألا أف تتكالما اكدككة لباشرة كتدهرما عف طرهؽ اإلدارة اكلباشرة 
فمك بلظرمـ غهر عادم كخطهر كثكرم. فقد لظر رجاؿ اكقضاء بحكـ تككهلمـ اكفكرم 

الت كلهادهف جدهدة كالت تعد لجاالت فردهة باكطبهعة كاكعقائدم الرتهاد اكدككة كلجا
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لظرة استغراب كاستمجاف، كقابككما بعدـ رضا كارتهاح باعتبارما لخاكفة ككفكسفة 
 )1( اككهبراكهة كالتماكان كاضحان كتعاكهـ لذمبمـ اكفردم.

طار اكدككة  كاف ارتهاد اكدككة كلجاالت كلهادهف جدهدة كخركجما عف لطاؽ كا 
دارتما ككلرافؽ اكجدهدة بأسككب اإلدارة اكحارسة ك  لزاككتما ككلشاط االقتصادم كا 

اكلباشرة أثار حفهظة رجاؿ اكقضاء باعتبارمـ لف ألصار كاتباع اكلذمب اكفردم، كلا 
هلثكم لف لمج ثكرم كتحطهـ كلفامهـ كتعاكهـ لذمبمـ. كبسبب عجز اكقضاء كرجاكم 

دارتما عف كقؼ ظامرة إلشاء مذل اكلرافؽ اكجدهدة ك  تككن اكدككة كمذل اكلشاطات كا 
كمذل اكلرافؽ بأسككب اإلدارة اكلباشرة تراءل كمـ ألمـ هلكككف كسهكة غهر لباشرة 
ككقؼ اكتطكرات اكجدهدة أك عكن األقؿ اكحد كاكتخفهؼ لف آثارما، كتلثكت مذل 
اككسهكة فن إخضاع مذل اكلرافؽ كقكاعد كأحكاـ اكقالكف اكخاص كادراج للازعاتما 
ضلف دائرة اختصاص اكقضاء اكعادم. فقد كاف رجاؿ اكقضاء هعتقدكف بأف مذا 
االجتماد اكقضائن كفهؿ باكحد لف ظامرة تحكهؿ لجاالت اكلشاط اكفردم إكن 
لشاطات عالة إذا أخضعت كذات اكقكاعد كاألحكاـ اكتن تخضع كما اكلشركعات 

 اكفردهة اكللاثكة. 

ذا كاف فن ذمف رجاؿ اكقضاء أف إخ ضاع مذل اكلشاطات اكجدهدة ككدككة كا 
ألحكاـ كقكاعد اكقالكف اكخاص هلثؿ حدان كلثؿ مذا اكتطكر كاكتكسع، فإف ألصار 
لذمب اكتدخؿ كجدكا فهم لهزة ككهس عهبان، كذكؾ أللم هسمؿ كهساعد سهطرة اإلدارة 
عكن اكلشاطات االقتصادهة، كهحرر إدارة اكلرفؽ االقتصادم لف اكركتهف اكحككلن 

شككهات اكطكهكة كاكقاتكة اكتن تتسـ بما اإلجراءات اكحككلهة عادة. فضالن عف أف كاك
تككن اكدككة إدارة مذل اكلرافؽ االقتصادهة بأساكهب اكقالكف اكخاص كخضكعما 
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ألحكالم كقكاعدل تبدك أقؿ ثكرهة كأكثر قبكالن كدل اكرأم اكعاـ. كبذا هلكف تحقهؽ 
ظامر اكلشركع اكفردم، فهقع اكفكر االشتراكن األفكار كاكلبادئ االشتراكهة خكؼ ل

 )1(خكؼ لظامر اكلشركع اككهبراكن.

كتخضع اكلرافؽ اكعالة االقتصادهة كلظاـ قالكلن لختكؼ كلغاهر ككلظاـ 
اكقالكلن اكذم هلظـ كهحكـ اكلرافؽ اإلدارهة، فمك لظاـ قالكلن لختكط كلزهج لف 

كب كلشاط مذل اكفئة لف اكلرافؽ قكاعد كأحكاـ اكقالكف اكخاص كككف اكطابع اكغا
تجارهان كصلاعهان كلف بعض قكاعد كأحكاـ اكقالكف كعاـ العتبار لشاطم لرفقان عالان، 
ففكرة اكلرفؽ اكعاـ تبرر تطبهؽ بعض قكاعد اكقالكف اكعاـ. كرأهلا أف اكباعث 
األساسن اكذم دفع لحكلة اكتلازع اكفرلسهة كخكؽ فكرة اكلرافؽ االقتصادهة مك 

اع مذل اكلرافؽ ككقالكف اكخاص كادراج للازعاتما ضلف اختصاص اكقضاء اخض
اكعادم، كمك لا تحقؽ فعالن كتدرهجهان؛ إذ أضحت قكاعد اكقالكف اكخاص من اكعلكد 
اكفقرم ككلظاـ اكقالكلن اكذم هحكـ مذل اكلرافؽ، كأصبح اكقالكف اكخاص مك اكقالكف 

 كقالكف اككحهد.اكذم هلظـ كهحكـ مذل اكلرافؽ، كككلم كهس ا

ذا كاف اكلظاـ اكقالكلن ككلرافؽ اكعالة االقتصادهة هتككف أساسان لف قكاعد  كا 
كأحكاـ اكقالكف اكخاص، فإف مذل اكلرافؽ تكتـز باحتراـ اكلبادئ اكتن تحكـ سهر 
اكلرافؽ اكعالة )لبدأ سهر اكلرافؽ بالتظاـ كاطراد، كلبدأ لساكاة اكللتفعهف ألاـ 

الة، كقابكهة اكلرافؽ ككتغههر كاكتبدهؿ فن أم كقت(؛ كآهة ذكؾ أف خدلات اكلرافؽ اكع
خضكعما ككقالكف اكخاص ال هلفن علما كهجردما لف صفة اكلرفؽ اكعاـ، بؿ تبقن 
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لحتفظة بمذل اكصفة. لامهؾ عف ألما قد تتلتع ببعض التهازات اكقالكف اكعاـ 
 )1(كلباشر(.كاالستلالؾ كاستهفاء دهكلما باكطرهؽ اإلدارم )اكتلفهذ ا

 طرق إدارة المرافق العامة

تعددت أساكهب إدارة اكلرافؽ اكعالة كتلكعت بحهث تلكؾ اكسكطة اكلختصة 
بإلشاء اكلرفؽ اختهار احدما بال لعقب عكهما لف اكقضاء، فمن سكطة تقدهرهة 
تلارسما اكجمة اكلختصة بااللشاء حسبلا هتراءل كما للاسبان حسب طبهعة اكلشاط 

 م اكلرفؽ كظركؼ تسههرل كاستغالكم عكن أكلؿ كجم.اكذم هزاكك

كملاؾ ثالثة طرؽ تقكهدهة إلدارة اكلرافؽ اكعالة كجأت إكهما اإلدارة اكعالة 
دارتما كتسههرما، كمن طرهقة اإلدارة اكلباشرة كاكلؤسسة  الستغالؿ اكلرافؽ اكعالة كا 

ة تطكر تطكران كبهران اكعالة، كأسككب االلتهاز. ككف دكر اكدككة فن اكحهاة االقتصاده
بحهث أكجب إعادة اكلظر بمذل اكطرؽ اكتقكهدهة اكثالثة، فقد تدخكت اكدككة اكلعاصرة 
فن اكعدهد لف اكلجالت االقتصادهة اكتن كاف هلظر إكهما عكن ألما لجاؿ لتركؾ 
ككلبادرة اكفردهة فقط عكن اعتبار أف ارتهاد اكدككة كمذل اكلجاالت هعتبر لساسان لباشران 

تمدهدان خطهران كحرهة اكتجارة كاكصلاعة اكتن هقكـ عكهما اكلظاـ اكرأسلاكن. لامهؾ عف ك 
أف تعقد اكحهاة اكصلاعهة كاكتجارهة كتطكرما أثران تأثهران لباشران عكن اكحهاة االجتلاعهة، 
كظمرت حاجات اجتلاعهة جدهدة كـ تكف لعركفة سابقان أكجبت تدخؿ اكدككة 

دارة اكلرا فؽ االجتلاعهة اكتن عمد إكهما بمذل اكلملة بأساكهب تتلاسب لع إلشباعما، كا 
 طبهعتما.
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كقد ذمب اكلشرع فن قالكف علاف اكلاكن إكن أبعد لف ذكؾ كأفرد كإلشراؼ اكحككلن 
اكفصؿ اكسادس بمدؼ فرض رقابة داخكهة. هعهف كدل اكسكؽ للدكب ككحككلة هسلهم 

 ة.اككزهر لف لكظفن اكصلؼ األكؿ لف كزارة اكلاكه

كألهط بللدكب اكحككلة فن سكؽ علاف اكلاكن اكعدهد لف اكلماـ كاكلسؤككهات، حهث 
تتككن لراقبة صحة اكلعالالت اكتن تجرم فن اكسكؽ كبصكرة خاصة لراقبة تطبهؽ 

 اكقكالهف كاأللظلة اكلتعكقة بما.

كللدكب اكحككلة حؽ اإلعتراض عكن قرارات كجلة إدارة اكسكؽ ذات اكطابع اكلاكن 
ن تبدك كم غهر قالكلهة كالبد فن حاكة اإلعتراض مذل لف لكافقة أغكبهة ثكثن اكت

 أعضاء اككجلة اكحاضرهف إلعتبار قرار اإلعتراض لاقذ اكلفعكؿ.

هجب عكن للدكب اكحككلة أف هقدـ إكن كزهر اكلاكهة تقرهران ربع سلكم حكؿ لشاط 
كتلكهف للدكب  اكسكؽ كلا هرال لف إجراءات تساعد عكن تحقهؽ غاهات اكسكؽ.

اكحككلة لف اكقهاـ باكلماـ كاكلسؤككهات اكتن ألهطت بم فكقد خككم اكلشرع حؽ 
حضكر اجتلاعات كجلة اكسكؽ كاإلشتراؾ فن للاقشاتما دكف أف هككف كم حؽ 

 .(1)اكتصكهت"

األصؿ اكعاـ أف اكقرارات اكتن تصدر عف اكمهئات اكاللركزهة تككف تلفهذهة أك 
ف تلفهذ مذل اكقرارات ال هحتاج إكن تصدهؽ أك لكافقة سكطات لمائهة، كمذا هعلن أ

 (2)اككصاهة عكهما.
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كمذا لا قضت بم لحكلة اكعدؿ اكعكها :أف اكقرارات اكتن هجكز كذكم اكلصكحة 
اكطعف فهما ألاـ لحكلة اكعدؿ اكعكها هجب أف تككف لمائهة. كاكلقصكد لف اكقرار 

ختصة بإصدارل دكف حاجة إكن تصدهؽ اإلدارم اكلمائن صدكرل لف سكطة إدارهة ل
 .(3)لف سكطة اخرل"

كلا قضت فن حكـ آخر "أف قضاء لحكلة اكعدؿ اكعكها لستقر عكن أف اكقرار 
اإلدارم هعتبر لمائهان إذا صدر عف سكطة إدارهة دك حاجة إكن تصدهؽ لف سكطة 

اكتلفهذهة،  إدارهة أعكن كأف ككف اكقرار اإلدارم قابالن كإلستئلاؼ ال هخرجم لف صفتم
كلا ألم إذا اكتسب اكقرار اكلطعكف فهم صفة اكتلفهذ قبؿ صدكر اكحكـ فاكدعكل 

 .(4)لقبككة"

اكتصدهؽ عكن أعلاؿ اكمهئات اكاللركزهة هتخذ صكرتاف لختكفتاف فن اكعلؿ، 
اكتصدهؽ اكصرهح كاكتصدهؽ اكضللن، فهلا هتعكؽ باكتصدهؽ اكصرهح فهككف علدلا 

لكافقة أك اكرفض صراحة، ألا اكتصدهؽ اكضللن فهككف تقرر سكطات اككصاهة اك
علدلا هقرر اكلشرع لدة لعهلة دكف اف تبدأ لف تارهخ إبالغ سكطات اككصاهة 
اإلدارهة باكقرار اكلتخذ دكف اف تبدم لكافقة أك رفض صرهح هعتبر بحكـ اكلكافقة أك 

 (5)رفض اكقرار.

عكن اكقرار اكلتخذ أك عكن األقؿ  "كذا هعتبر لركر لدة لعهلة لكافقة سكطات اككصاهة
عدـ لعارضتما عكهم، كككف هشترط دكلان كجكد لص تشرهعن صرهح كتقرهر مذا 
اكحكـ. بهللا اكتصدهؽ اكصرهح حهللا هتطكب اكلشرع صراحة لكافقة سكطات 

                                                 
 .460، ص 1966، لقابة اكلحالههف األردلههف، 5/2/1966عدؿ عكها،   (3)
 .1393، ص 1983ف لقابة اكلحالههف األردلههف 22/10/1973عدؿ عكها،   (4)
 .196. عكن خطار شطلاكم، اكلرجع اكسابؽ، ص   (5)
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ال هلكف إعتبار اكقرار قراران  لمائهان إذا كـ تبد سكطات اككصاهة عكن اكقرار بحهث 
 (1)ا حككم كتعبر عف إرادتما اكصرهحة باكلكافقة عكن اكقرار". اككصاهة راهم

ألا باكلسبة كتكههؼ اكقالكف كقرار اكتصدهؽ إختكؼ اكفقماء حكؿ مذا اكلكضكع للا 
 أدل إكن ظمكر إتجامهف لختكفهف.

باكلسبة كإلتجال اكفقمن األكؿ: أف لا هرال مذا اإلتجال اكفقمن أف ملاؾ قرارهف ادارههف 
للا لستقكهف ع ف بعضملا اكبعض، فاكتصدهؽ ال هعتبر شرطان كقهاـ اكقرار اإلدارم كا 

 (2)مك شرط ألكتساب اكصفة اكتلفهذهة فقط.

الا باكلسبة كإلتجال اكفقمن اكثالن: فلا هارل الصار مذا اإلتجال أف اكقرار اكصادر عف 
الف قراران اكمهئات اكاللركزهة كاكقهاـ بتصدهقم لف قبؿ سكطات اككصاهة اإلدارهة هشك

رادة  كاحدان فقط. فاكقرار اإلدارم هعبر عف إرادتهف لختكفتهف، إرادة اكمهئة اكاللركزهة كا 
 (3)سكطات اككصاهة اإلدارهة.

"كلحف لرل الم ال هلكف اكتسكلن بام لف اإلتجامهف اكسابقهف عكن إطالقم، فكؿ 
هكجم كملا مك إتجال ال هخكك لف اكحقهقة كتكؾ اكلشككة كاإللتقاد األساسن اكذم 

 اإلطالؽ كاكتعلهـ. فلرل الم هجب اكتفرقة بهف حاكتهف لختكفتهف:

اكحاكة األككن: إذا صادقت سكطات اككصاهة اإلدارهة عكن اكقرار اك اكعلؿ اكلتخذ، 
فهككف اكعلؿ كاكتصدهؽ عكهم علالن قالكلهان أك قراران إدارهان كاحد لتكالؿ بحهث هعد 

ذا طعف بعدـ لشركعهة  اكحاكة جزءان اكتصدهؽ فن مذل  ال هتجزأ لف اكعلؿ أك اكقرار كا 
 اكقرار بكجم اكطعف إكهملا لعان كفن آف كاحد.

                                                 
 ..196د. عكن خطار شطلاكم ، لرجع سابؽ، ص   (1)
 .198د. عكن خطار شطلاكم، لرجع سابؽ، ص   (2)
 .198د. عكن خطار شطلاكم، لرجع سابؽ، ص   (3)
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اكحاكة اكثالهة: أف تفرض سكطات اككصاهة اإلدارهة اكلصادقة عكن اكقرار فهشكؿ 
رفض سكطات اككصاهة اإلدارهة قراران إدارهان لستقالن كقائلان بذاتم بحهث هجكز اكطعف 

عهتم قضائهان لف ذم اكلصكحة، ألا لا اتخذتم اكمهئات اكاللركزهة فال هعد بعدـ لشرك 
 (4)قراران إدارهان أك علالن قالكلهان كعدـ أكتلاؿ علاصر تككهلم. 

: أجاز اكلشرع ككسكطة اكلركزهة اكلختصة اكرقابة عكن اكلؤسسات اإللغاء واإليقاف .1
كلؤسسات كذكؾ فن حاكة لا اكعالة عف طرهؽ اهقاؼ تلفهذ اكقرار اكصادر عف مذل ا

إذا كاف فن ظامرل لخاكفان ككقالكف أك هتلافن لع اكلصاكح اكعالة. كلا كقد أجاز كما 
أهضان إكغاء اكقرار بعد صدكرل لف اكلؤسسة إذا كاف لخاكفان ككقالكف أك لتعارضَا 

 (1)ككلصكحة اكعالة.

عدل إكن فاكرقابة ملا تلصب عكن لدل لشركعهة اكقرارات كاألعلاؿ كال تت
 (2)لدل اكلالئلة اكتن من لف إختصاص اكلؤسسة.

إف استقالؿ اكمهئات اكاللركزهة هقضن باف تككف كمذل اكمهئات إختصاصات  :الحمول .2
أصكهة تلارسما إبتداءن، ككسطكة اككصاهة اكتعقهب عكن أعلاؿ كتصرفات اكمهئات 

ز فن حاالت اكاللركزهة اكتن تلارس بما مذل االختصاصات إال أف اكقالكف هجه
اكمهئات اكاللركزهة إذا كـ تقـ اكمهئات إستثلائهة حككؿ اكمهئات اكلركزهة لحؿ 

                                                 
 .199خطار شطلاكم، لرجع سابؽ، ص د. عكن   (4)
د. ألؿ حلد اكفرحاف كأهلف عكدة اكلعالن كلحلكد عكدة أبك فارس، إدارة اكلؤسسات اكعالة، لطبعة اكجالعة   (1)

 .136، ص 2001األردلهة، 
دارة،   (2)  .145، ص 2000د. أهلف عكدة اكلعالن، اكلؤسسات اكعالة أسس كا 
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اكاللركزهة بما بقصد أك كعجز أك إملاؿ كذكؾ ككلحافظة كضلاف استلرارهة اكعلؿ 
لتظالم كعدـ إعاقة حركتم.  (3)اإلدارم كا 

اكسكطة  إف مذا االسككب مك لف اكثر اإلجراءات اكرقابهة اكتن تكجأ إكهما
اكلركزهة خطكرة، كهجب إلذار اكلؤسسة اكعالة اكلعلهة تحكطان قبؿ للارسة مذا 

 (4)اإلجراء.

ونظرًا إلى خطورة ىذا االسموب فإن القانون غالبًا ما يحيد ممارستيا بضمانات 
"إلتلاع اكجمة اكلركزهة أك رفضما اكقهاـ باألعلاؿ اكلطككبة للما أك اككفاء  أىميا:

اكقالكلهة اكلترتبة عكهما قبؿ قهاـ جمة اككصاهة اإلدارهة فن اكحككؿ لحكما باإلكتزالات 
 فن اكعلؿ.

ال هجكز اككجكء إكن اكحككؿ إذا كاف اكعلؿ اكذم التلعت عف للارستم اكمهئة 
اكاللركزهة لف إطالقات اإلدارة اكاللركزهة كالتلعت عف إجرائم تقدهران كلالئلات 

 (5) اكعلؿ اإلدارم.

حككؿ البد لف اف تقكـ جمة اككصاهة بكفت لظر اكجمة اكاللركزهة ككلارسة اك
 (6)اكتن تككف خاضعة ككصاهتما إكن ضركرة اكقهاـ بمذا اكعلؿ كاككفاء بإكتزالاتما.

                                                 
الت، اكرقابة اإلدارهة كاكلاكهة عكن األجمزة اكحككلهة، دار اكثقافة ككلشر د. حلدم سكهلاف سحهلات اكقبه  (3)

 .72، ص 1998كاكتكزهع، 
 .145د. أهلف عكدة اكلعالن، اكلرجع اكسابؽ، ص   (4)
 .72د. حلدم سكهلاف سحهلات اكقبهالت، اكلرجع اكسابؽ، ص   (5)
 .73د. حلدم سكهلاف سحهلات اكقبهالت، اكلرجع اكسابؽ، ص   (6)
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كتلتد اككصاهة اإلدارهة إكن تلفهذ مذل األعلاؿ ذكؾ أف تلفهذ قرارات اكمهئات 
ة لف اكسكطة اكلركزهة كمذا اكاللركزهة هحتاج فن غاكب األحهاف إكن تدخؿ كلعكل

  (1)اكتدخؿ هشكؿ كصاهة إدارهة باكغة األملهة.

"كتلثؿ تدخؿ كلعاكلة اكمهئات اكلركزهة جمة اككصاهة ككمهئات اكاللركزهة  
اكخاضعة ككصاهتما بتعههف أحد أفراد اكسكطة اكلركزهة كدل اكمهئات اكاللركزهة كمذا 

كككلم للثالن ككتلظهـ اكلركزم  لا هعطن للثؿ اكسكطة اكلركزهة صفة لزدكجة
كاكاللركزم فن آف كاحد كهجعكم باكتاكن أقد عكن تلفهذ أعلاؿ اكمهئات اكاللركزهة لف 

 (2)علاؿ مذل اكمهئات ذاتما.

ككذكؾ تقـك اكسكطة اكلركزهة جمة اككصاهة اإلدارهة اككصاهة عكن اكمهئات  
لفهذ قراراتما، كعالكة عكن اكاللركزهة كذكؾ لف خالؿ تزكهدما بااللكاؿ اكالزلة كت

حاجة قرارات اكمهئات اكاللركزهة إكن إجراءات لعهلة لف قبؿ اكسكطات اكلركزهة 
كتكضع لكضع اكتلفهذ كلاؿ ذكؾ إجراءات لزع لككهة اكعقارات ككللفعة اكعالة كصاكح 
اكمهئات اكاللركزهة اكتن جعكت ككسكطة اكلركزهة كصاهة عكن مذل اكجمة كبخاصة 

 لالءلة إتخاذ اإلجراءت اكلذككرة. علد تقدهر

 األجيزة المركزية المعاونةالمطمب الرابع: 

هكجد إكن جالب اإلدارات اكلركزهة اكتلفهذهة أجمزة لستقكة تقـك بتقدهـ خدلات 
لسالدة كإلدارات اكلركزهة تتلثؿ فن اكرقابة كاالستشارات، كتمدؼ مذل األجمزة 

أجمزة اإلدارة اكلركزهة بكاجباتما كفقان ألحكاـ  اكلركزهة اكلعاكلة إكن اكتحقؽ لف قهاـ
اكقالكف، كبكفاءة كفاعكهة بعهدان عف لظامر اكفساد اإلدارم كاكلاكن، كتكعب مذل 
                                                 

 .73د. حلدم سكهلاف سحهلات اكقبهالت، اكلرجع اكسابؽ، ص    (1)
 .73د. حلدم سكهلاف سحهلات اكقبهالت، اكلرجع اكسابؽ، ص   (2)
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األجمزة دكرا كقائها كعالجهان فن آف كاحد، فمن تقدـ االستشارة ابتداء كإلدارات 
ع كقكع اإلدارات اكلركزهة اكلركزهة، كتلارس رقابة إدارهة كلاكهة سابقة أحهالا، للا هلل

فن اكخطأ، كلف جمة أخرل تلارس مذل األجمزة رقابة الحقة عكن أعلاؿ اإلدارات 
اكلركزهة، كحتن اكاللركزهة فن بعض األحهاف ككشؼ أكجم اكخكؿ كاكقصكر فن 
األداء إف كجدت، كعكهم تتلثؿ اإلدارات كلركزهة اكلعاكلة فن األردف فن دهكاف 

كخدلة اكلدلهة، كدهكاف اكتشرهع كاكرأم كمذا لا سلتلاككم فهلا هكن اكلحاسبة، كدهكاف ا
. 

 ديوان المحاسبة واختصاصاتو أواَل: 

هعد دهكاف اكلحاسبة أقدـ جماز رقابن أعكن فن األردف، حهث هعكد تارهخ 
حهللا صدر قالكف تدقهؽ كتحقهؽ اكحسابات ،  1931إلشاء مذا اكجماز إكن عاـ 

لكف تأسهس دائرة تدقهؽ كتحقهؽ اكحسابات استلادان إكن اكلادة حهث تـ بلكجب مذا اكقا
( لف اكقالكف األساسن أللارة شرؽ األردف. ككالت لملة مذل اكدائرة فحص 19)

اكحسابات اكحككلهة اكلتعكقة باإلهرادات كاكلفقات كاأللالات كاكسكفات، بلا فن ذكؾ 
لػع أف مذا اكقالكف قد حدد ارتباط األلكاؿ اكخاصة اكداخكة فن اكقهكد اكلاكهة ككدككة. ك 

دائرة تدقهؽ كتحقهؽ اكحسابات برئاسة اككزراء، إال أف مذا االرتباط كـ هكتب كم 
االستلرار، فقد تـ فؾ ارتباط تكؾ اكدائرة لف رئاسة اككزراء كربطما بكزارة اكلاكهة عاـ 

ربط كتـ  1931أعهد فؾ االرتباط كلا كاف عكهم فن عاـ  1942، كفن عاـ 1939
حهللا تـ فؾ االرتباط  1949اكدائرة برئاسة اككزراء كاستلر مذا االرتباط حتن عاـ 

لف رئاسة اككزراء كربطما ثالهة لع كزارة اكلاكهة كاالقتصاد، كبقن االرتباط عكن مذا 
، كاستلر تطبهؽ قالكف تدقهؽ اكحسابات إكن أف صدر قالكف 1952اكحاؿ حتن عاـ 

 .1952كسلة ( 28دهكاف اكلحاسبة رقـ )
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 إنشاء الديوان وسنده القانوني : 

، تككف اكلرحكة اكثاكثة كتأسهس دهكاف 8/1/1952لع صدكر اكدستكر األردلن بتارهخ 
( لف 119اكلحاسبة بصفتم اكدستكرهة قد دخكت حهز اكتلفهذ. حهث لصت اكلادة )

 ؽ صرفما" : اكدستكر " هشكؿ بقالكف دهكاف لحاسبة كلراقبة إهراد اكدككة كلفقاتما كطر 

هقدـ دهكاف اكلحاسبة إكن لجكس اكلكاب تقرهران علا هتضلف اراءل كلكحكظاتم  -1
كبهاف اكلخاكفات اكلرتكبة كاكلسؤككهة اكلترتبة عكهما، كذكؾ فن بدء كؿ دكرة عادهة أك 

 ككلا طكب للم لجكس اكلكاب ذكؾ.
 هلص اكقالكف عكن حصالة رئهس دهكاف اكلحاسبة. -2
( كسلة 28اكدستكرهة، فقد صدر قالكف دهكاف اكلحاسبة رقـ)كفن ضكء مذل اكلادة  

كعلؿ بمذا اكقالكف بعد شمر لف تارهخ لشرل فن اكجرهدة اكرسلهة، كقد  )1(  1952
حدد اكقالكف األحكاـ اكخاصة بكهفهة تشكهؿ اكدهكاف كارتباطم باكبركلاف، ذكؾ ألف 

ة كاإلدارات اكعالة اكتابعة رقابة دهكاف اكلحاسبة اكلاكهة تلصب عكن األجمزة اكحككله
ككسكطة اكتلفهذهة، فقد كاف لف اكللطؽ كتفعهؿ دكر اكدهكاف اكرقابن كحلاهتم لف 
اكلؤثرات عدـ تبعهتم ككسكطة اكتلفهذهة حتن ال هككف اكخصـ كاكحكـ فن آف كاحد. 
كلف ملا كاف حرص اكلشرع األردلن عكن إكحاؽ دهكاف اكلحاسبة باكسكطة اكتشرهعهة 

بلراقبة أعلاؿ لختؿ كزارات كدكائر اكدككة، كلا حرص اكلشرع األردلن عكن  اكلككفة
ضلاف حهدة كاستقالؿ دهكاف اكلحاسبة ككقهاـ بلمالم اكرقابهة اكلاكهة كذكؾ لف خالؿ 

 ارتباطم بلجكس اكلكاب.

كقد صدرت خلسة تعدهالت عكن مذا اكقالكف خالؿ اكخلسهف عالان  
كتكاكب اكتكسع فن اكلشاط اكحككلن كاكتطكر  اكللصرلة. كجاءت مذل اكتعدهالت

                                                 

 . 16/4/1952اكجرهدة اكرسلهة اكصادرة بتارهخ (1)
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االقتصادم كاالجتلاعن اكذم شمدل األردف خالؿ مذل اكفترة، كلا تبع ذكؾ لف تطكر 
فن ألكاع كأساكهب اكرقابة، كأمدافما، كلطاقما ، كلتطكبات للارستما، كاكتقلهات 

 .اكلستخدلة فهما

فن لجاؿ اكرقابة ككؿ لا كاكب دهكاف اكلحاسبة اكتطكرات اإلقكهلهة كاكدككهة  
هتعكؽ بعلكم كصكالن إكن األمداؼ اكتن هسعن إكن تحقهقما أسكة باألجمزة اكرقابهة فن 
اكدكؿ اكلتقدلة، فتـ رفع لشارهع تعدهؿ كقالكلم كفقان ككتطكرات االقتصادهة كاكلعككلاتهة 

إجراء اكتعدهؿ عكن قالكف دهكاف  2002اكتن تشمدما اكللككة، إكن أف تـ عاـ 
. 2002( كسلة 3اكلحاسبة. جاء مذا اكتعدهؿ بلكجب اكقالكف اكلؤقت اكلعدؿ رقـ )

كهلثؿ مذا اكتعدهؿ لقكة لكعهة فن قالكف دهكاف اكلحاسبة حهث شلكت اكتعدهالت اكتن 
 جاء بما مذا اكقالكف اكلؤقت عدة لكاحن لف أبرزما :

 اككزراء عكن  تدقهؽ اكلفقات الحقان كعكس ذكؾ فإف األلر هتطكب لكافقة رئهس
ذكؾ، حهث كالت اكلفقات تدقؽ كفؽ اكللظكر اكسابؽ تدقهقان لسبقان ككلباكغ اكتن تزهد 

( دهلار حهث كاف اكدهكاف هلتمج أسككب اكتحكؿ اكتدرهجن لف اكتدقهؽ 5000عف )
 اكسابؽ إكن اكتدقهؽ اكالحؽ فن كافة إجراءات اكتدقهؽ.

 ة اكتن هلارسما اكدهكاف باإلضافة إضافة اكرقابة اإلدارهة كلكع جدهد لف اكرقاب
إكن اكرقابة اكلاكهة عكلان بأف اكدهكاف هلارس مذل اكرقابة للذ تأسهسم عكن اكقرارات 

 كاإلجراءات اإلدارهة اكتن كما عالقة أك ارتباط باأللكر اكلاكن.
  إضافة رقابة اكبهئة ككتأكد لف ساللة تطبهؽ اكتشرهعات اكبهئهة اكلعلكؿ بما

 اكجمات ذات اكعالقة، باإلضافة إكن للارسة رقابة األداء.باكتلسهؽ لع 
  اتساع لطاؽ اكرقابة اكتن هلارسما اكدهكاف ، فقد أضهفت إكن لظكة اكدهكاف

 اكرقابهة اكلؤسسات اكعالة.
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  كلا تـ بلكجب اكتعدهؿ اكلشار إكهم إعطاء اكحؽ ككدهكاف االستعالة
 تن تستدعن لعرفتما خبرة فلهةباكلستشارهف كاكخبراء كاالختصاصهف فن األلكر اك

تـ إخضاع اكلكظفهف كاكلستخدلهف ككلساءكة اكقالكلهة فن حاكة التلاعمـ عف تقدهـ 
اككثائؽ كلدققن اكدهكاف كغاهة تدقهقما أك فن حاكة عدـ اكرد عكن استهضاحات اكدهكاف 

 ضلف اكلدة اكلسلكح بما فن اكقالكف.

 )1( لا هكن  : مداؼ تتلثؿكعكهم همدؼ اكدهكاف إكن تحقهؽ جلكة لف األ 

  اكلحافظة عكن اكلاؿ اكعاـ كاكتأكد لف ساللة استخدالم بصكرة قالكلهة
 كفاعكة.

  اكعلؿ عكن تطكهر إدارة اكلاؿ اكعاـ كاكتحقؽ لف صحة اكصرؼ طبقان ككقكالهف
 كاأللظلة كاكتعكهلات اكسارهة اكلفعكؿ.

 دارهة اكلعلكؿ بما، اكتلبهم إكن أكجم اكلقص فن اكتشرهعات اكلاكهة أك اإل
 كاقتراح كسائؿ لعاكجتما.

 .اكتعاكف لع اكلؤسسات اكلحكهة كاإلقكهلهة كاكعاكلهة كالرتقاء باكعلؿ اكرقابن 
 .اكتأكد لف ساللة تطبهؽ اكتشرهعات اكبهئهة اكلعلكؿ بما 
 .اكتثبت لف أف اإلقرارات كاإلجراءات اإلدارهة تتـ كفقان ككتشرهعات اكلافذة 

 ان :اختصاصات الديو 

لف اكقالكف اكرقابة عكن كافة اكجمات  4هلارس دهكاف اكلحاسبة حسب لص اكلادة 
اكحككلهة كاككزارات كاكلؤسسات اكعالة كاكلجاكس اكبكدهة كاكقركهة كأم جمة هقر 
لجكس اككزراء تككهؼ دهكاف اكلحاسبة بتدقهؽ حساباتما، حهث هستفاد لف لص اكلادة 

                                                 

(1)  bureau.gov.jo-http://www.audit ع االككتركلن كدهكاف اكرقابةراجع اكلكق. 

http://www.audit-bureau.gov.jo/
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هشلؿ اكلؤسسات اكعالة اكرسلهة اكتن كما لكازلة اكربعة أف لطاؽ اختصاص اكدهكاف 
لستقكة عف لكازلة اكدككة اكعالة سكاء فهلا هتعكؽ بإهراداتما أك لصركفاتما، إذ أف 
مذل اكلؤسسات طبقان ككقكاعد اكعالة تخضع كككصاهة اإلدارهة ككن تتأكد اإلدارات 

ا، فقد ألاط اكلركزهة صاحبة اككصاهة لف عدـ خركج اكلؤسسة عف قالكف إلشائم
اكقالكف بدهكاف اكلحاسبة لراقبة حساباتما تحقهقان كمذل اكغاهة، ألا اكشركات اكلساملة 
اكعالة ذات االلتهاز اكتن تسامـ اكحككلة فن رأسلاكما فإلما ال تدخؿ فن لفمكـ 
اكلؤسسات اكلشار إكهما كباكتاكن ال تخضع ألحكاـ اكلادة اكرابعة ساكفة اكذكر، إال إذا 

 كؾ لجكس اككزراء.ككؼ بذ

كهلارس دهكاف اكلحاسبة اختصاصاتم فن اكرقابة عكن اإلهرادات حسب لص 
 )1( لف قالكلم فن اكلجاالت اكتاكهة: 8اكلادة 

                                                 

(1)  bureau.gov.jo-http://www.audit راجع اكلكقع االككتركلن كدهكاف اكرقابة. 

http://www.audit-bureau.gov.jo/
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 الرقابة القانونية
كهتـ فن مذا اكلكع لف اكرقابة لطابقة اكعلؿ ذم اهثار اكلاكهة ككقالكف أك 

ة اكتن تحكلم شكال كلكضكعا.كهلدرج بلعلن أدؽ لطابقتم كلختكؼ اكقكاعد اكقالكله
تحت مذا اكلكع لف اكرقابة صالحهات اكدهكاف فن تكجهم اكلظر فن أم لقص هجدل 
فن اكتشرهع اكلاكن أك اإلدارم ككم تعكؽ باأللكر اكلاكهة كاكتثبت لف أف اكقكالهف 

 كاأللظلة كاكتعكهلات اكلتعكقة باأللكر اكلاكهة كاكحسابات لعلكؿ بما بدقة.

 قابة المحاسبية :الر  

كفن مذل اكرقابة هتـ تدقهؽ لختكؼ اكجكالب اكتفصهكهة ككلعالالت اكلاكهة لف 
حهث تفاصهؿ تحصهالت اإلهرادات كحساب اكلفقات كساللة اكقهكد كلطابقتما ككقكاعد 

 كاألطر اكلحاسبهة كباختصار فمن رقابة لستلدهة حسابهة.

 : الرقابة المالية
لما للمج عكلن شالؿ هتطكب اكتكالؿ كااللدلاج كتعرؼ مذل اكرقابة عكن أ

بهف اكلفامهـ اكقالكلهة كاالقتصادهة كاكلاكهة كاكلحاسبهة كاإلدارهة فمن حزلة لف 
اكرقابات اكلتعددة اكتن تلارس فن كقت كاحد بمدؼ اكتأكد لف صحة كساللة 

ع كفاءة اكتصرفات اكلاكهة لف كافة اكلكاحن بغهة اكلحافظة عكن األلكاؿ اكعالة كرف
استخدالما كتحقهؽ أعكن درجة لف اكفعاكهة فن اكلتائج اكلرجكة لف إلفاؽ اكلاؿ اكعاـ 

 أك تحصهكم.
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 الرقابة االقتصادية : 

هلارس اكدهكاف مذا اكلكع لف اكرقابة لظرا ألملهتما اكباكغة، حهث هقـك اكدهكاف  
اإلللائهة كلراقبة  بلراجعة لشاط اكسكطات اكعالة كاكلؤسسات كاكدكائر كجمة لفقاتما

اكلفقات ككلشارهع اككبرل كاالمتلاـ باكقضاها اككبرل كاكلشاركة فن اككجاف اكتن تبحث 
 كتلاقش اكقضاها االقتصادهة اكعالة.

 الرقابة الفنية أو رقابة األداء :
هقكـ دهكاف اكلحاسبة بلتابعة لدل تقدـ اكعلؿ فن اكلشركعات اإلللائهة أك 

اكلظر إكن أم خكؿ أك الحراؼ هرال فهما، كهقـك اكدهكاف بمذل تأخرل أك تعثرل كهكفت 
اكرقابة لف خالؿ لراقبات اكدهكاف فن اكجمات اكخاضعة كرقابتم حهث تقـك بلراقبة 
سهر اكعلؿ فن اكلشركعات اإلللائهة اكتن تقكـ بما مذل اكجمات كذكؾ بأعالـ اكدهكاف 

هجرم اكعلؿ بما كلخاطبة  عف أم تأخهر أك تباطؤ أك تعثر فن اكلشركعات اكتن
اكدكائر اكلختصة حكؿ ذكؾ كبهاف أسباب اكتعثر أك اكتأخهر كلحاسبة اكلتعمدهف أك 
اتخاذ اإلجراءات اكللاسبة اكتن تحقؽ األمداؼ اكلرسكلة كمذل اكلشارهع لف اجؿ 
االستفادة للما باكشكؿ أللثؿ، كلا هقكـ اكدهكاف بمذا اكلكع لف اكرقابة فن لركز 

كذكؾ علد لتابعة اكدكائر فهم ) اكملدسهة ( كبعض اكلشارهع كبهاف تقدـ اكعلؿ اكدهكاف 
 بما أك تحدهد اكلشاكؿ اكلتعكقة بتلفهذما.

 : الرقابة اإلدارية 
( 13هستلد دهكاف اكلحاسبة فن للارسة مذا اكلكع لف اكرقابة عكن اكلادتهف )

( 13تبهح اكلادة ) حهث  1952( كسلة 28( لف قالكف دهكاف اكلحاسبة رقـ )14ك )
كرئهس اكدهكاف أف هكجم اكلظر إكن أم لقص هجدل فن اكتشرهع اكلاكن أك اإلدارم ككم 

( كرئهس اكدهكاف أف هطكع عكن جلهع 14تعكؽ باأللكر اكلاكهة كلا تبهح اكلادة )
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اكتقارهر كاكلعككلات اككاردة لف اكلفتشهف سكاء أكالكا لاكههف أك ادارهههف ككما تعكؽ 
اكلاكهة كعكن تقارهر اكتحقهؽ فن اكلخاكفات اكتن كما لساس باأللكر اكلاكهة  باأللكر

هضاحات لف جلهع  كاف هطكب تزكهدل بكؿ لا هرهد اإلطالع عكهم لف لعككلات كا 
دكائر اكحككلة للا كم لساس بأعلاؿ دائرتم كهلدرج تحت مذا اكلكع لف اكرقابة رقابة 

 سات اكحككلهة ككذكؾ اكترفهعات كاكترقهات.اكتعههلات فن اكدكائر كاككزارات كاكلؤس

 ديوان الخدمة المدنية وديوان التشريع والرأيثانيًا: 

 ديوان الخدمة المدنية .1

 نشأة الديوان وتطور التشريعات المنظمة ألعمالو

جاء إلشاء دهكاف اكخدلة اكلدلهة، بعد صدكر قالكف دهكاف اكلكظفهف اكلدلههف 
لف لهساف ك لباشرة رئهس اكدهكاف أعلاكم فن فن األكؿ  1955( كسلة 11رقـ )

إستجابة ككتطكرات ك اكلستجدات اكتن كاكبت اكتطكر اككبهر  1955األكؿ لف أهار 
اكذم شمدل جماز اإلدارة اكعالة، فن اكفترة اكتن أعقبت إعالف اكللككة األردلهة 

، 1952، ك صدكر اكدستكر اكحاكن فن عاـ 1950اكماشلهة ك تكحهد اكضفتهف عاـ 
األجمزة اكحككلهة اكلعلهة   ك لا رافؽ ذكؾ لف تكسع أفقن ك عالكدم فن أعداد

 بتقدهـ لختكؼ ألكاع اكخدلات ككلكاطلهف.

لاظـ كلختكؼ  أكؿ تشرهع 1958( كسلة 1كهعتبر لظاـ اكخدلة اكلدلهة رقـ ) 
جكالب إدارة كتلظهـ شؤكف اككظهفة كاكلكظفهف اكحككلههف فن اكللككة األردلهة 

( لادة تلاككت األطر اكعالة كتعههف اكلكظفهف 200شلهة كاشتلؿ عكن )اكما
اكحككلههف كتقسهـ اكلكظفهف إكن صلفهف )لصلفهف ك غهر لصلفهف( إضافة كفئة 
اكعقكد، كتـ تكزهع اككادر اككظهفن عكن سكـ ركاتب لككلان لف عشر درجات بكاقع 
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ف اكخدلة اكلدلهة رقـ صدر قالك  1963خلس سلكات فن اكدرجة اككاحدة؛ ك فن عاـ 
 ، اكذم لص عكن إعادة تشكهؿ كجلة إلتقاء اكلكظفهف.1963( كسلة 48)

( لف اكدستكر 120قرر اكلجكس اكعاكن استلادان إكن اكلادة ) 1965كفن عاـ 
بضركرة إصدار اكتشرهعات كاكتلظهلات اإلدارهة اكلتعكقة باككظهفة اكعالة كشؤكف 

هف، ك عكهم فقد صدر لظاـ اكخدلة اكلدلهة رقـ اكلكظفهف بكاسطة ألظلة ككهس قكال
( كسلة 23،ك فن اكعاـ اكتاكن صدر لظاـ اكخدلة اكلدلهة رقـ )1965( كسلة 74)

، كاكذم أدخؿ اكلشرع بلكجبم اكعدهد لف اكتعدهالت عكن فئات اكلكظفهف 1966
كأصلافمـ كاكلص بشكؿ كاضح عكن كجكد كجاف شؤكف اكلكظفهف فن اككزارات 

تعلن بشؤكلمـ لع ترسهخ لفامهـ حدهثة فن إدراة اكقكل اكبشرهة فن اكجماز  كاكدكائر
اكحككلن كتصلهؼ اككظائؼ كتدرهب اكلكظؼ اكعاـ لف خالؿ إفراد لادة فن اكلظاـ 

 تلص عكن إلشاء لعمد كتدرهب اكلكظفهف اكحككلههف.

ك قد شمدت فترة اكسبعهلات ك اكثلالهلات تكثهفان كجمكد اإلصالح، حهث 
عدة كجاف لتخصصة كاف ككدهكاف دكر رئهس فن إلجاح أعلاكما، ك لف  شككت

، ك كجلة تحدهث اإلدارة 1970أملما كجلة إعادة تلظهـ اكجماز اكحككلن عاـ 
كاكتن تـ  1984، ك اككجلة اكلككهة ككتطكهر اإلدارم فن عاـ 1972اكحككلهة عاـ 

األساسهة كبرلالج ك اكتن قالت بكضع اكلرتكزات  1985إعادة تشكهكما فن عاـ 
اإلصالح اإلدارم فن اكللككة األردلهة اكماشلهة كتكجت أعلاكما بإصدار لظاـ حدهث 

 .1988( كعاـ 1ككخدلة اكلدلهة مك لظاـ رقـ )

، تكحهد اكلظكة 1988( كعاـ 1كلف أمـ لعاكـ لظاـ اكخدلة اكلدلهة رقـ )
هف اكعالكهف بلكجب اكقالكلهة اكللظلة كشؤكف اكلكظفهف حهث تـ لقؿ جلهع اكلكظف

ألظلة خاصة فن اكلؤسسات اكعالة إكن لظاـ اكخدلة اكلدلهة، كذكؾ تحقهقان كلبدأ 
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اكعداكة كاكلساكاة بهف األجمزة اكحككلهة فن اكتعالؿ لع اكقضاها اكلتصكة بشؤكف 
اكلكظفهف كلا تـ كألكؿ لرة األخذ بلبدأ تقسهـ اكلكظفهف إكن فئات كفقان ككلؤمؿ 

ؿ لفمكـ عكلهة تقههـ أداء اكلكظفهف ك غهرما لف اكلفامهـ اكحدهثة فن اكعكلن، ك إدخا
إدارة شؤكف اكلكظفهف، كتـ كفقان كمذا اكلظاـ تقسهـ اكلكظفهف اكن خلس فئات )عكها، 
أككن، ثالهة، ثاكثة كرابعة( كتـ إلشاء اككجلة اكلركزهة كشؤكف اكلكظفهف بدالن لف كجلة 

دهكاف اكخدلة اكلدلهة بدالن لف دهكاف اكلكظفهف، إلتقاء اكلكظفهف، ك إعادة تسلهة 
إضافة إكن إلشاء كحدة شؤكف لكظفهف فن كؿ دائرة كلؤسسة، كلأسسة اكلشاط 
اكلتصؿ باكتطكر اإلدارم لف خالؿ اكلص عكن إلشاء كحدة ككتطكهر اإلدارم فن كؿ 

كظفهف دائرة كلؤسسة كتتككن تلفهذ اكلماـ اكخاصة بتحدهث أساكهب اكعلؿ كتدرهب اكل
 باكتلسهؽ لع األجمزة اكلعلهة.

استلر اكعلؿ بمذا اكلظاـ كلدة عشر سلكات إكن حهف صدكر لظاـ اكخدلة 
( لادة عكهم 48، ك اكذم استكجب تطبهقم تعدهؿ )1998( كسلة 1اكلدلهة رقـ )

كتعارضما لع تشرهعات أخرل أك لكاد أخرل فن لفس اكلظاـ، ككف مذا اكلظاـ صدر 
كدهكاف اكخدلة اكلدلهة. ك قد تتابعت علكهة اكتعدهالت عكن لظاـ  دكف لشاركة فاعكة

، حهث صدر 2002( كسلة 55، إكن اف تـ اصدار لظاـ اكخدلة اكلدلهة رقـ )1998
، كجاء اعداد مذا اكلظاـ لف قبؿ كجاف فلهة 2002فن شمر حزهراف لف عاـ 

ارة كتلظهـ لتخصصة قالت بادخاؿ اكعدهد لف اكلفامهـ كاكتطكرات فن لجاؿ كاد
 شؤكف اككظهفهة اكعالة.

كسعن دهكاف اكخدلة اكلدلهة، كللذ لطكع األكفهة اكثاكثة، إكن إحداث لقكة 
اإلصالح ك   لكعهة فن تطكهر أساكهب علكم، إضافة إكن اكلساملة فن جمكد

اكتحدهث اإلدارم، حهث شارؾ اكدهكاف فن مذل اكجمكد ، ك كاف لف أبرزما إعداد 
. كلا قاـ اكدهكاف 2002ككافة كظائؼ األجمزة اكحككلهة عاـ  األكصاؼ اككظهفهة
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ركزت عكن تطكهر كاقع   (2010-2004بكضع إستراتهجهة كعلؿ اكدهكاف كألعكاـ ) 
إدارة اكلكارد اكبشرهة فن دهكاف اكخدلة اكلدلهة ك لكاجمة تحدهاتما ك لعاكجة 

ر اكلجتلعن ككدهكاف. اكلشكالت اكتراكلهة فن اكجماز اككظهفن ك تعزهز للمجهة اكدك 
بإلجاز لجلكعة لف اكلشارهع ك لف أبرزما لشركع لظاـ خدلة لدلهة جدهد   كلا قاـ

، كلشركع تطكهر أللظلة لعككلات إدارة اكلكارد اكبشرهة عكن لستكل جماز اكخدلة 
دراسة لهدالهة حكؿ كاقع اكقكل  2006اكلدلهة، كلا ألجز اكدهكاف فن لطكع عاـ 

ؿ اكتلظهلهة فن اكخدلة اكلدلهة ك اكتن تعتبر األككن لف لكعما فن اكبشرهة ك اكمهاك
اكجماز اكحككلن لف حهث لكع اكبهالات ك حجلما ك شلككهتما كلختكؼ جكالب علكهة 

 تخطهط ك إدارة اكلكارد اكبشرهة عكن لستكل اكلركز ك اكفركع فن اكلحافظات.

هر كاكتحدهث ، كااللتقاؿ كاستلراران ككجمكد اكتن هبذكما اكدهكاف فن لجاؿ اكتطك 
لف لفمـك ادارة شؤكف اكلكظفهف إكن لفمكـ ادارة اكلكارد اكبشرهة فقد قاـ اكدهكاف 

باعداد لشركع لظاـ اكخدلة اكلدلهة اكجدهد باكتعاكف كاكتشارؾ لا  2006خالؿ عاـ 
بهف اكدهكاف ككزارة تطكهر اكقطاع اكعاـ ، باالستلاد إكن اكلشركع اكذم أعدل اكدهكاف 

، اكذم ركعن فن اعدادة لشاركة كاسعة لف قبؿ كافة اكجمات اكلعلهة 2004عاـ 
لف لؤسسات حككلهة كغهر حككلهة ، حهث صدرت االرادة اكلككهة اكسالهة كبكشر 

 . 1/4/2007  اكعلؿ باكلظاـ اعتباران لف

 ميام ديوان الخدمة المدنية

سة تعلن بشؤكف بهف لظاـ اكخدلة اكلدلهة أف غاهة اكدهكاف كلملتم اكرئه
اككظهفة اكعالة باكخدلة اكلدلهة كاالشراؼ كاكرقابة عكن تلفهذ اكسهاسات كاكتعكهلات 

 كاإلجراءات اكلتعكقة بما.
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لظاـ اكخدلة  هلارس دهكاف اكخدلة اكلدلهة لمالم ك صالحهاتم، اكتن حددما
 -( عكن اكلحك اكتاكن :10، بلكجب اكلادة رقـ )2007( كسلة 30رقـ ) اكلدلهة

لتابعة تطبهؽ أحكاـ اكلظاـ، كاكتحقؽ لف تطبهؽ اكدكائر كاكلؤسسات اكحككلهة     .1
صكرة سكهلة، ككم فن سبهؿ ذكؾ اكقهاـ ألحكاـ اكتشرهعات اكلتعكقة باكخدلة اكلدلهة ب

 :1 بلا هكن

اإلتصاؿ باكدكائر ككحصكؿ عكن اكبهالات كاإلحصائهات اكلتعكقة بلكظفهما          أ. 
 بصكرة خاصة، أك بشؤكف اكخدلة اكلدلهة بصكرة عالة.

اإلطالع عكن اكسجالت كاككثائؽ كاكلكفات اكلتعكقة باكلكظفهف أك بشؤكف اكخدلة      ب. 
 لدلهة فن أم دائرة، إذا دعت اكحاجة كذكؾ.اك

إعداد اكلشركحات اكخاصة بتعكهلات اختهار كتعههف اكلكظفهف فن اكخدلة        .2
 اكلدلهة كرفعما إكن اكلجكس إلقرارما.

ترشهح األشخاص كلؿء اككظائؼ اكشاغرة فن جماز اكخدلة اكلدلهة كاكلشاركة       .3
كخاصة باإللتحالات اكتلافسهة بهف اكلتقدلهف فن علكهة اختهارمـ ككضع األسس ا
 ككتعههف فن اككظائؼ كاإلشراؼ عكهما.

 اكلشاركة فن اقتراح اكتشرهعات اكلتعكقة بشؤكف اكخدلة اكلدلهة.   .4

بلاء كتطكهر قاعدة بهالات لركزهة كألظلة لعككلات إلدارة اكلكارد اكبشرهة فن      .5
ألظلة اكلعككلات اكخاصة باككظهفة كاكلكظؼ اكخدلة اكلدلهة كاكلساملة فن تكحهد 

 اكعاـ باكتعاكف لع اكجمات كاكدكائر اكلعلهة.

                                                 

http://www.csb.gov.jo   1   الظر اكلكقع االككتركلن  

http://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/resources/file/eb3407060f8ea9b/civil_new.pdf?MOD=AJPERES&defaultMimeType=true
http://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/resources/file/eb3407060f8ea9b/civil_new.pdf?MOD=AJPERES&defaultMimeType=true
http://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/resources/file/eb3407060f8ea9b/civil_new.pdf?MOD=AJPERES&defaultMimeType=true
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اكلظر فن اكشكاكل كاكتظكلات اكتن تقدـ إكهم لف اكلكظفهف كاكلرشحهف اكلتقدلهف     .6
 إلشغاؿ اككظائؼ كاتخاذ اإلجراءات اكللاسبة بشألما كفقا ألحكاـ مذا اكلظاـ.

 اكالزلة كتصكهب اكقرارات اإلدارهة اكلخاكفة ألحكاـ مذا اكلظاـ.اتخاذ اإلجراءات    .7

 إبداء اكرأم ككدكائر حكؿ اكلسائؿ اكلتعكقة بتطبهؽ أحكاـ مذا اكلظاـ.   .8

اكلساملة فن إدارة اكلكارد اكبشرهة فن جماز اكخدلة اكلدلهة كاقتراح اكسهاسات     .9
 ءة مذا اكجماز لف خالؿ لا هكن:ككضع اهكهات اكتن لف شألما زهادة فعاكهة ككفا

اإلشتراؾ لع دائرة اكلكازلة اكعالة فن إعداد لظاـ تشكهالت اككظائؼ فن        أ. 
اككزارات كاكدكائر اكحككلهة بلا فن ذكؾ جداكؿ تشكهالت اككظائؼ عكن حساب 

 اكلشارهع اكرأسلاكهة.

ـ جماز اكخدلة اكلدلهة إعداد اكدراسات حكؿ اكتخصصات اكعكلهة اكلتكافرة بلا هخد   ب. 
 كهسمـ فن تكفهر لؤشرات تخدـ علكهة رسـ اكسهاسات اكتعكهلهة.

اكتعاكف لع اكدكائر كتحدهد اإلحتهاجات اكتن تتطكبما علكهة رفع كفاءة جماز       ج. 
 اكخدلة اكلدلهة عف طرهؽ اكبعثات كاكدكرات اكلتخصصة.

هـ اإلدارم ككدكائر كمهاككما اكلساملة فن دراسة لشركعات ألظلة اكتلظ       د. 
 اكتلظهلهة.

 إعداد دراسات كتخطهط اكقكل اكعالكة فن أجمزة اكخدلة اكلدلهة.       ق. 

اكلساملة فن تأمهؿ اككفاءات األردلهة كتسكهقما باكتلسهؽ لع اكجمات اكلعلهة         ك. 
 بتشغهؿ اكقكل اكبشرهة فن اكقطاعهف اكعاـ كاكخاص.
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 ألدكة اكخاصة بشؤكف اكخدلة اكلدلهة كاكلراجع اكلتعكقة بما.إعداد ا        ز. 

 تكثهؽ تشرهعات اكخدلة اكلدلهة كاكلراجع اكلتعكقة بما.      ح. 

 أم لماـ تتعكؽ باكخدلة اكلدلهة هككفم بما رئهس اككزارء أك اكلجكس.      ط. 
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 ديوان التشريع والرأي  .4

،  1993كسلة  1كاكرأم رقـ ألشئ مذا اكدهكاف بلكجب لظاـ دهكاف اكتشرهع 
ككظهفة مذا اكدهكاف باألساس من استشارهة لف خالؿ إبداء اكلشكرة كاكرأم اكقالكلن 

 )1( فن اكلسائؿ اكقالكلهة اكتن تعرض عكهم .

 تشكيل الديوان -1

هؤسس فن رئاسة اككزراء دهكاف هسلن ) دهكاف اكتشرهع كاكرأم( هرتبط باكرئهس 
كاإلدارم ، كهتأكؼ لف رئهس كعدد لف اكلستشارهف ، كهتلتع باالستقالؿ اكلاكن 

كاكقالكلههف كاكلكظفهف كاكلستخدلهف. كهشترط فهلف هعهف رئهسان ككدهكاف أك لستشاران 
فهم أف هككف لف ذكم االختصاص اكجالعن فن اكحقكؽ، كاكخبرة اكعلكهة فن للارسة 

أك للارسة اكلحالاة أك  األعلاؿ اكقالكلهة فن اككزارات كاكدكائر اكحككلهة أك اكقضائهة
تدرهس اكقالكف فن اكجالعات، عكن أف ال تقؿ عف خلس عشرة سلة بعد اكحصكؿ 
عكن اكشمادة اكجالعهة األككن باكلسبة كرئهس اكدهكاف، كاثلتن عشرة سلة ككلستشار، 
كهعهف رئهس اكدهكاف كهحدد راتبم كسائر حقكقم اكلاكهة كتلمن خدلاتم أك هعفن للما 

كس اككزراء بلاء عكن تلسهب رئهس اككزراء عكن أف هقترف اكقرار باإلرادة بقرار لف لج
اكلككهة اكسكلهة. كهلارس رئهس اكدهكاف صالحهات اككزهر فن إدارة اكشؤكف اكلتعكقة 
باكدهكاف،هتككن أقدـ اكلستشارهف فن اكدهكاف صالحهاتم علد غهابم أك شغكر لركزل، 

تطبهؽ أحكاـ لظاـ اكدهكاف كال تعطهم تكؾ  كهعتبر رئهس اكدهكاف لستشاران كغاهات
اكصفة رأهان لرجان فن اكتكصهات اكتن هصدرما اكدهكاف،ككرئهس اككزراء تككهؼ 

                                                 

 3875لف عدد اكجرهدة اكرسلهة رقـ  88كصفحة ، عكن ا1993كسلة  1لشر لظاـ دهكاف اكتشرهع كاكرأم رقـ (1)
 .16/8/1993تارهخ 
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اكلستشار اكحقكقن فن رئاسة اككزراء اكلشاركة فن أم لف مهئات اكدهكاف إذا دعت 
 اكحاجة كذكؾ بلاء عكن طكب رئهس اكدهكاف.

قان ألحكاـ لظاـ اكخدلة اكلدلهة، كذكؾ بلاء ألا اكلستشار فن اكدهكاف فهعهف كف
عكن تلسهب رئهس اككزراء كتكصهة رئهس اكدهكاف، كحهث أف اكلستشار فن دهكاف 
اكتشرهع كاكرأم هعتبر لف اكلجلكعة اكثالهة لف لكفن اكفئة اكعكها، فإلم هعهف بقرار لف 

شرهع كاكرأم لجكس اككزراء بلاء عكن تلسهب رئهس اككزراء كتكصهة رئهس دهكاف اكت
 عكن أف هقترف اكقرار باإلرادة اكلككهة اكسالهة.

لف لظاـ دهكاف اكتشرهع كاكرأم تشكؿ فن اكدهكاف اكمهئات  10كعلالن بأحكاـ اكلادة 
 )1(اكتاكهة:

مهئة اكتشرهع برئاسة رئهس اكدهكاف كعضكهة جلهع اكلستشارهف فن اكدهكاف  -أ
عداد جلهع اكتشرهعات اكلع ركضة عكن اكدهكاف أك اكتن هككفة بما كتختص بدراسة كا 

اكرئهس ككرئهس اكدهكاف دعكة لف هرال لف اكقالكلههف كحضكر اجتلاعات مذل اكمهئة 
كرئهس اكدهكاف تشكهؿ مهئات قالكلهة لتخصصة ضلف مذل  حسب لقتضن اكحاؿ

اكمهئة كفقان كلتطكبات اكعلؿ فن اكدهكاف كدراسة لشارهع ذات طبهعة لعهلة بعدد ال 
  عف لستشارهف اثلهف كقالكلن كاحد فن كؿ مهئة.هقؿ 

 
مهئة تحدهث اكتشرهعات كتطكهرما برئاسة اكلستشار اكذم هسلهم رئهس اكدهكاف  -ب

كعضكهة اكعدد اكالـز لف اكقالكلههف هتـ اختهارمـ كمذل اكغاهة بقصد تحدهث 
  كلعلهة.اكتشرهعات اكلافذة اكلفعكؿ كذكؾ باكتلسهؽ كاكتعاكف لع اكجمات اكرسلهة ا

 

                                                 

(1)http://www.lob.jo/about_us.aspx  الظر اكلكقع االككتركلن 

http://www.lob.jo/about_us.aspx
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مهئة االستشارات اكقالكلهة كتختص باكلماـ اكللصكص عكهما فن اكفقرة )د( لف  -ج
( لف مذا اكلظاـ ، كتعقد اجتلاعاتما برئاسة رئهس اكدهكاف كعضكهة لف 9اكلادة )

  هدعكل لف اكلستشارهف كاكقالكلههف كفقان كلكعهة كطبهعة االستشارات.
 

ن اكلشارهع كاكلسائؿ اكقالكلهة اكلعركضة عكهما تصدر اكمهئة قراراتما كتكصهاتما ف
ذا تساكت اهراء فهدعك رئهس اكدهكاف لستشارا آخر لرجحا  باإلجلاع أك باألكثرهة كا 
صدار اكقرار بشألم كعكن اكلستشار  كالشتراؾ لع اكمهئة فهلا مك لعركض عكهما كا 

  اكلخاكؼ إبداء رأهم خطها.

عف اكجمات اكلعلهة باكلشارهع أك اكلسائؿ ككؿ مهئة فن اكدهكاف دعكة للثكهف  -أ
اكلعركضة عكهما ، أك أم شخص آ خر لف أصحاب االختصاص كاكخبرة فهما 
كالشتراؾ فن دراستما ، دكف أف هككف ألككئؾ األشخاص اكحؽ فن اكتصكهت عكن 
قرارات اكمهئة، كلا كما أف تطكب لف تكؾ اكجمات أف تقدـ كما أم لستلدات أك 

 )1( لات تحتاج إكهما ككقهاـ باألعلاؿ كاكلماـ اكللكطة بما.لعككلات أك بها

كلجكس اككزراء بلاء عكن تلسهب اكرئهس صرؼ لكافآت لاكهة ألصحاب  -ب
االختصاص كاكخبرة اكذهف هستعهف اكدهكاف بمـ بلكجب مذل اكلادة كبخاصة 

   األشخاص اكذهف هساملكف لع اكدهكاف فن تحدهث اكتشرهعات كتطكهرما.

ز إقرار أم لشركع أك إصدار أم قرارات أك تعكهلات تلظهلهة ذات ال هجك 
بداء اكرأم  طابع عاـ لف قبؿ اكلجكس قبؿ إحاكتما إكن اكدهكاف كدراستما كتدقهقما كا 
فهما بحرهة كاستقالكهة تالتهف كهسرم مذا اكحكـ عكن أم علؿ أك لملة هختص 

 اكدهكاف باكقهاـ بما بلكجب أحكاـ مذا اكلظاـ.

                                                 

 اكلرجع اكسابؽ .اكلكقع االككتركلن كدهكاف اكتشرهع كاكرأم.(1)
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ن اكدهكاف كحدة تسلن ) كحدة اكلعككلات اكتشرهعهة( كتكفهر اكلرجعهة هلشأ ف
  اكعكلهة اكدقهقة كاكلهسرة كجلهع اكتشرهعات اكلافذة اكلفعكؿ فن اكللككة.

 اختصاصات الديوان

 تتركز اختصاصات اكدهكاف فن ألرهف ملا : 

هلهة اكتن اكتشرهع، أم إعداد كصهاغة لشركعات اكقكالهف كاأللظلة كاكقرارات اكتلظ -1
 تتطكبما حاجة اكدككة، كتحدهث كلراجعة كتطكهر اكقائلة للما.

 اكفتكل، كمن إبداء اكرأم اكقالكلن فن اكلسائؿ اكلعركضة عكن اكدهكاف. -2

 )1( لف لظاـ اكدهكف اختصاصاتم بلا هكن: 9كقد حددت اكلادة 

بداء اكرأم فهم كتعدهؿ أح -أ عادة دراسة اكلشركع اكذم هقدـ إكهم، كتدقهقم كا  كالم كا 
  صهاغتم.

 
كضع أم لشركع هككفم اكرئهس بإعدادل، كككدهكاف اكلبادرة إكن اقتراح أم لشركع  -ب

  أك اقتراح تعدهؿ أم تشرهع قائـ.
 
عداد اكبحكث كاكدراسات  -ج اكلساملة فن تحدهث اكتشرهعات فن اكللككة كتطكهرما كا 

  كعقد اكلدكات كاكلحاضرات.
 
شارات اكقالكلهة اكتن تقدـ إكن اكرئهس أك إكن اكدهكاف لباشرة إبداء اكرأم فن االست -د

لف اككزارات كاكدكائر اكحككلهة كاكلؤسسات اكرسلهة اكعالة كاكسكطات اكلحكهة ، كذكؾ 
فهلا هعرض كما لف حاالت أثلاء قهالما بأعلاكما أك فهلا هقع بهلما لف تباهف فن 
                                                 

 ن كدهكاف اكتشرهع كاكرأم.اكلرجع اكسابؽ .اكلكقع االككتركل(1)
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مالما كصالحهاتما كاالختالؼ فن كجمات اكلظر كاالجتماد فن األلكر اكلتعكقة بل
  تطبهؽ اكلصكص اكقالكلهة.

صهاغة اكقرارات كاكتعكهلات اكتلظهلهة ذات اكطابع اكعاـ اكتن هصدرما اكلجكس  -مػ 
  ككضعما فن اإلطار اكقالكلن اكللاسب بلاء عكن طكب اكرئهس.

 
بع أم لماـ أخرل تعرض عكهم للا كم عالقة باكتشرهع أك اكلسائؿ ذات اكطا -ك

  اكقالكلن.



 117 

 الخاتمة

هستعلؿ اكلشرع األردلن تعبهرات لختكفة ككدالكة عكن اكشخص اكلعلكم 
اكلصكحن. لؤسسة عالة لثؿ )لؤسسة اكلقؿ اكعاـ، كلؤسسة اإلسكاف، كلؤسسة 
اكتدرهب اكلملن( كجالعة لثؿ )اكجالعات األردلهة( كلعمد لثؿ )لعمد اإلدارة اكعالة( 

كسكطة اككمرباء، كسكطة اكلصادر اكطبهعهة(، كلركز كسكطة لثؿ )سكطة اكلهال، 
لثؿ )اكلركز اكجغرافن األردلن(، كلجكس لثؿ )اكلجكس األعكن ككعكـك كاكتكلكككجها(، 
كبلؾ لثؿ )بلؾ تللهة اكلدف كاكقرل(، كسكؽ لثؿ )سكؽ علاف اكلاكن(، كصلدكؽ 

للح لثؿ )صلدكؽ اكزكاة( كتعرؼ اكلؤسسة اكعالة بألما لرفؽ عاـ لتخصص 
اكشخصهة اكلعلكهة. كتعتبر اكشخصهة اكلعلكهة ركلان لف أركاف اكلؤسسة اكعالة ال 
تقكـ اكلؤسسة بدكلما. كبذا تتلتع جلهع اكلؤسسات اكعالة بشخصهة لستقكة عف 
شخصهة اكدككة، كتعتبر اكلؤسسات اكعالة اإلدارهة )اكلؤسات اكعالة اكتن تخضع 

اـ اكداخكن. فتلص اكلادة اكرابعة لف قالكف ككقالكف اكعاـ( لف أشخاص اكقالكف اكع
"اكجالعة لؤسسة كطلهة ككتعكهـ اكعاكن  1978كسلة  29اكجالعات األردلهة رقـ 

اكبحث اكعكلن". كتتلتع اكجالعة كفؽ أحكاـ ذات اكلادة بشخصهة اعتبارهة ذات 
دارم، ككما أف تقاضن كتقاضن بمذل اكصفة، ككما حؽ اكتلكؾ  استقالؿ لاكن كا 

هع.. كهأخذ اكلشرع األردلن بأسككب االعتراؼ اكخاص كللح اكلؤسسات اكعالة كاكب
اكشخصهة اكلعلكهة، إذ هتضلف قالكف كؿ لؤسسة لف اكلؤسسات اكعالة فن اكللككة 
لصان صرهحان عكن تلتعما باكشخصهة اكلعلكهة، كككف اكلشرع اعتلد أسككب االعتراؼ 

اكلؤسسات اكعالة(، إذا إف أحكاـ  اكعاـ بخصكص اكجالعات األردلهة )لظاـ فئات
تطبؽ عكن أم جالعة ألشئت سابقان  1987سلة  29قالكف اكجالعات األردلهة رقـ 

)األردلهة كاكهرلكؾ كاكعكـك كاكتكلكككجها كلؤتة(، أك ستلشأ فن اكللككة لستقبالن عكن 
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أف هطبؽ عكن اكجالعة أحكاـ قالكلما اكخاص بما كذكؾ فن اكحاالت غهر 
 عكهما فن مذا اكقالكف.اكللصكص 

كللا ال شؾ فهم أف اكلؤسسات اكعالة اإلدارهة تعتبر لف أشخاص اكقالكف 
اكعاـ، كتتلتع بالتهازات اكقالكف اكعاـ "لجد فهلا هتعكؽ باكدفع بعدـ اختصاص مذل 

أف  1976كسلة  8اكلحكلة بلظر اكدعكل أف لا هستفاد لف قالكف اككمرباء اكعاـ رقـ 
 ن لؤسسة عالة كلف أشخاص اكقالكف اكعاـ.سكطة اككمرباء م

تعددت أساكهب إدارة اكلرافؽ اكعالة كتلكعت بحهث تلكؾ اكسكطة اكلختصة 
بإلشاء اكلرفؽ اختهار أحدما بال لعقب عكهما لف اكقضاء، فمن سكطة تقدهرهة 
تلارسما اكجمة اكلختصة بااللشاء حسبلا هتراءل كما للاسبان حسب طبهعة اكلشاط 

 كم اكلرفؽ كظركؼ تسههرل كاستغالكم عكن أكلؿ كجم.اكذم هزاك 

كملاؾ ثالثة طرؽ تقكهدهة إلدارة اكلرافؽ اكعالة كجأت إكهما اإلدارة اكعالة 
دارتما كتسههرما، كمن طرهقة اإلدارة اكلباشرة كاكلؤسسة  الستغالؿ اكلرافؽ اكعالة كا 

هة تطكر تطكران كبهران اكعالة، كأسككب االلتهاز. ككف دكر اكدككة فن اكحهاة االقتصاد
بحهث أكجب إعادة اكلظر بمذل اكطرؽ اكتقكهدهة اكثالثة، فقد تدخكت اكدككة اكلعاصرة 
فن اكعدهد لف اكلجاالت االقتصادهة اكتن كاف هلظر عكن ألما لجاؿ لتركؾ ككلبادرة 
دان اكفردهة فقط عكن اعتبار أف ارتهاد اكدككة كمذل اكلجاالت هعتبر لساسان لباشران كتمده

خطهران كحرهة اكتجارة كاكصلاعة اكتن هقكـ عكهما اكلظاـ اكرأسلاكن. لامهؾ عف أف تعقد 
اكحهاة اكصلاعهة كاكتجارهة كتطكرما أثر تأثهران لباشران عكن اكحهاة االجتلاعهة، 
كظمرت حاجات اجتلاعهة جدهدة كـ تكف لعركفة سابقان أكجبت تدخؿ اكدككة 

دارة اكلرافؽ اال جتلاعهة اكتن عمد إكهما بمذل اكلملة بأساكهب تتلاسب إلشباعتما، كا 
 لع طبهعتما.
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ذا تعددت كتلكعت طرؽ إدار اكلرافؽ اكعالة فهلكف اكتلههز بهلما استلادان  كا 
كلعهارهف اثلهف ملا. فإذا أخذلا لركز اكجمة اكتن تتككن إدارة اكلرفؽ باكلقارلة لع 

جد طرهقة اإلدارة اكلباشرة تتككن اكسكطة اكلختصة بإلشاء كتلظهـ اكلرفؽ اكعاـ ل
بلقتضاما اإلدارة ذاتما تلظهـ تسههر اكلرافؽ اكعالة بذاتما كبألكاكما كلكظفهما، 
كلجلكعة أخرل لف األساكهب اكتن تحؿ اإلدارة لحكما جمة أخرل لستقكة كلتلهزة 

عة علما كتلظهـ كتسههر اكلرفؽ اكعاـ كتقدهـ اكخدلة ككجلمكر، كتتلهز مذ اكطرؽ بطبه
ذا أخذلا  اكعالقات اكقالكلهة اكتن تربط بهف اكسكطة اكعالة كبهف مهئة إدارة اكلرافؽ. كا 
بعهف االعتبار طبهعة األشخاص اكقالكلهة اكتن تتككن لملات إدارة اكلرفؽ اكعاـ، لجد 
إلا أف شخصان لعلكهان عالان مك اكدككة، لؤسسة عالة، مهئة لحكهة، مك اكلككؼ 

لا أف أحد أشخاص اكقالكف اكخاص مك اكلككؼ بإدارة اكلرفؽ  بإدار اكلرفؽ اكعاـ، كا 
 اكعاـ.

هقـك اكشخص اكلعلكم اكعاـ اكذم هتبعم اكلرفؽ اكعاـ بجلع اككسائؿ اكلادهة 
لف ألكاؿ للقككة ككسائؿ لاكهة الزلة كتكفهر اكتلكهؿ اكضركرم، كاألشخاص 

كللكطة بم بصكرة دائلة اكطبهعههف كتلظهـ كتسههر اكلرفؽ اكعاـ كتقدهلم ككخدلات ا
كللتظلة كبأفضؿ اكسبؿ كاكطرؽ اكللكلة. كبذا ال تشكؿ اكلرافؽ اكعالة اكلدارة عف 
طرهؽ اإلدارة اكلباشرة أشخاصان قالكلهة لستقكة كلتلهزة عف اكشخص اكلعلكم اكعاـ 
اكذم هتبعم، فمذا اكشخص اكلعلكم اكعاـ مك اكذم هتلتع باكحقكؽ كهتحلؿ االكتزالات 

كدة عف اكلشاط اكذم هزاككم اكلرفؽ، مكذا تتبع مذل اكلرافؽ لف حهث تلظهلما اكلتك 
اكسكطات اكلركزهة تبعهة لباشرة كتخضع كمهللتما كهرتبط اكعالككف فهما برابطة 

 اكتبعهة اكرئاسهة باككزهر.

كال تتلتع اكلرافؽ اكعالة اكلدار بطرهقة اإلدارة اكلباشرة بأم استقالؿ لاكن عف 
لكم اكعاـ اكذم تتبعم، فمك اكلسؤكؿ علما لاكهان، فعكهم هقع عبء اكشخص اكلع



 120 

اكلفقات اكجارهة كاالستثلارهة كترصد االعتلادات اكلاكهة اكالزلة كذكؾ فن لكازلة مذا 
اكشخص اكلعلكم اكعاـ فن اكلكازلة اكعالة ككدككة كهؤكؿ إكهم أهضان أم فائض لاكن 

لاكهان عف لفقات اكلرفؽ سكاء أكالت  هتحقؽ. فاكشخص اكلعلكم اكعاـ مك اكلسؤكؿ
ف كالت بعض اكلرافؽ تستطهع تلكهؿ لفقاتما اكجارهة  جارهة أـ استثلارهة حتن كا 

 كاالستثلارهة ذاتهان لف اكعكائد اكتن تحصكما لف اكللتفعهف لف خدلات اكلرفؽ.
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 النتائج والتوصيات

 النتائج

اكلؤسسات اكعالة أف تقـك أجاز اكلشرع ككسكطة اكلركزهة اكلختصة اكرقابة عكن  .3
بإهقاؼ تلفهذ اكقرار اكصادر عف مذل اكلؤسسات كذكؾ فن حاكة لا إذا كاف فن ظامرل 

 ككقالكف أك هتلافن لع اكلصاكح اكعالة.لخاكفان 
إف إستقالؿ اكمهئات اكاللركزهة بقضن بأف تككف كمذل اكمهئات إختصاصات أصكهة  .4

عكن أعلاؿ كتصرفات اكمهئات اكاللكزهة  تلارسما إبتداءن، ككسكطة اككصاهة اكتعقهب
 اكتن تلارس بما مذل االختصاصات.

تلتد اككصاهة اإلدارهة إكن تلفهذ مذل األعلاؿ ذكؾ أف تلفهذ قرارات اكمهئات اكاللركزهة  .5
هحتاج فن غاكب األحهاف إكن تدخؿ كلعكلة لف اكسكطة اكلركزهة كمذا اكتدخؿ هشكؿ 

 كصاهة إدارهة باكغة األملهة.
ثؿ تدخؿ كلعاكلة اكمهئت اكلركزهة جمة اككصاهة ككمهئات اكاللركزهة اكخاضعة هتل .6

ككصاهتما بعههف أحد أفراد اكسكطة اكلركزهة كدل اكمهئات اكاللركزهة كمذا لا هعطن 
للثؿ اكسكطة اكلركزهة صفة لزدكجة كككلم للثالن ككتلظهـ اكلركزم كاكاللركزم فن 

لفهذ أعلاؿ اكمهئات اكاللركزهة لف علؿ مذل آف كاحد كهجعكم باكتاكن أقدر عكن ت
 اكمهئات ذاتما.

أف اكتلظهـ اإلدارم فن اكدككة هتخذ صكرتهف ملا اكلركزهة كاكاللركزهة كملا لظمراف  .7
 هعكساف طبهعة اكلظـ اكسهاسهة كاالقتصادهة كألملا لكلالف كبعضملا.
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 التوصيات:

 فن ؿككتدخ اكلركزهة ككسكطة هسلح اكتن اكحاالت حصر ضرمرة .1
 ،اكتحدهد مذا فن تستخدك اكتن اكلصطكحات مضبط ،مؤدارتما اكلحكهة اكشؤمل
 ،اكقالملن اكهقهل بعدك تتسك ماكتن اكفضفاضة اكلصطكحات استخداك معدك

 تفسهر فن اكتقدهرهة سكطتما استخداك فن اكلركزهة اكسكطة تمسع الستبعاد
 كلا ألللا. حكهةاكل اكلجاكس عكن ككتضههق كذرهعةن  اكلصطكحات تكق ؿمتأمه
 أل هتمجب مباكتاكن ،اكعاك ؿاألص عكن استثلاء من اإلدارهة اكمصاهة أل لعكك

 تفسهر بقاعدة اكتقهد هتمجب ثالهة جمة ملل. أمكن جمة لل مذا ،بلص تكمل
 . اكلصمص كتكق اكضهق اكتفسهر ممن باالستثلاء، اكلتعكقة اكلصمص

 اكعكها ؿاكعد لةلحك قالمل فن اكمارد اكقالملن اكلص ؿتفعه ضرمرة .2
 لحكلة ألاك ككطعل اإلدارهة اكقرارات كافة ؤخضاع قرر ماكذن ،األردلهة

 استلاداً اكصادرة اكتشرهعات بلقتضن تحصهلما عل اكلظر بغض ،اكعكها ؿاكعد
 اكلركزهة اكسكطة كقرارات اكتشرهعن اكتحصهل جدمن عدك مباكتاكن. ؤكهما

 . اكلحكهة اكلجاكسؿ ح بخصمص
 لسبة متخصهص اكمطلهة اكلمارد تمزهع فن لظراك ؤعادة ضرمرة .3

 دمل ،اكلحكهة ككمحدات ماالجتلاعن االقتصادن اكمضع لع تتلاسب للما
 ملل ،جمة لل مذا ،اكمحدات تكق فن ماكجغرافن اكدهلمغرافن ؿاكعال ؿؤغفا
 فن اكلحكهة اكمحدات فن االستثلارهة اكلشارهع تشجهع ضرمرة أخرن جمة

 أثار اكمجرة لل اكحد بمدف األقاكهك تكق فن لهةاكتل تحقهق ؿأج لل األطراف
 . اككبرن اكلدل لراكز ؤكن ماكبادهة اكرهف لل
 فن لحكما ؿتح كجال ؿمتشكه اكلحكهة اكلجاكس ؿح صالحهة تحدهد .4

 أربعة لل أكثر اككجال لدة تتجامز ال أل عكن ،اكقصمن اكضرمرة حاالت
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 ؿاكح قرار عخضم م ،ماحد شمر عل تزهد ال كلدة ماحدة كلرة تجدد أشمر
 .اكلماب كلجكس اكضرمرة حاكة متقدهر اكقضائهة ككرقابة
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 ارس، إدارة ألؿ حلد اكفرحاف كأهلف عكدة اكلعالن كلحلكد عكدة أبك ف

 .136، ص 2001اكلؤسسات اكعالة، لطبعة اكجالعة األردلهة، 
  ،دارة  .145، ص 2000أهلف عكدة اكلعالن، اكلؤسسات اكعالة أسس كا 
  16/4/1952اكجرهدة اكرسلهة اكصادرة بتارهخ . 
  18حلدم اكقبهالت، اكقالكف اإلدارم، اكجزء األكؿ ،  ص. 
 ة اإلدارهة كاكلاكهة عكن األجمزة حلدم سكهلاف سحهلات اكقبهالت، اكرقاب

 .72، ص 1998اكحككلهة، دار اكثقافة ككلشر كاكتكزهع، 
  خاكد قبالن: اكالللركزهة كلسأكة تطبهقما فن كبلاف، للشكرات بحر اكلتكسط

 .58، ص 1981كللشكرات عكهدات، بهركت بارهس، اكطبعة األككن، 
 للككة األردلهة خطار شطلاكم،لظرهة اكلؤسسات اكعالة كتطبهقما فن اك

 .12(،ص1990اكماشلهة )علاف ، دار اكفكر ككلشر كاكتكزهع،
  خلهس إسلاعهؿ ،اكلؤسسات اكعالة االقتصادهة فن اكدكؿ اكعربهة )اكقامرة

 .156(،ص 1978،عاكـ اككتب،
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  سكهلاف لحلد اكطلاكم. اككجهز فن اكقالكف اإلدارم، لطبعة جالعة عهف
 .55، ص 1982شلس، اكقامرة، 

  ص 1978اكجرؼ: اكقالكف اإلدارم، دار اكلمضة اكعربهة، اكقامرة، طعهلة ،
111. 

  ،اكطمراكم، قالكف اإلدارة اكلحكهة، اكحكـ اكلحكن فن األردف كبرهطالها
 .141ص

 120، ص1اكظامر، خاكد خكهؿ، اكقالكف االدارم )دراسة لقارلة(، ط. 
  ،ص 1983ف لقابة اكلحالههف األردلههف 22/10/1973عدؿ عكها ،

1393. 
  ،460، ص 1966، لقابة اكلحالههف األردلههف، 5/2/1966عدؿ عكها. 
  ،عدلاف علرك، لبادئ اكقالكف اإلدارم اكفكسطهلن _ اكلرافؽ اكعالة )اكقدس

 .102(،ص 2003اكلطبعة اكعربهة اكحدهثة،
 80اكعكش، فكزم، اكقالكف اإلدارم، ص. 
  علاف/ راـ اهلل عكن خطار شطلاكم، اإلدارة اكلحكهة، دار كائؿ ككلشر ،

2002. 
  ،2009عكن خطار شطلاكم، اكقالكف اإلدارم األردلن، دار كائؿ ككلشر ،

 .263ص 
  عكن خطار شطلاكم، لظرهة اكلؤسسات اكعالة كتطبقاتما فن اكللككة األردلهة

 .197، ص 1990اكماشلهة، دار اكفكر ككلشر كاكتكزهع، 
  اكلجاكس اكلحكهة فن اكلظـ عهد أحلد اكحسباف، حدكد اككصاهة اإلدارهة عكن

 2007، 2، اكعدد 34اكلقارلة، دراسات، عكـك اكشرهعة كاكقالكف، اكلجكد 
 419ص
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  غساف قكعاكم،اكقطاع اكعاـ... إكن أهف )سكرها ،دار اكلكتبن ككطباعة كاكلشر
. كالظر أهضا:عكن خطار شطلاكم ،لرجع سابؽ ،ص 44(،ص 1995،

13. 
 كلا بعدما. 304، صفهدؿ كدكفككفهم، اكقالكف اإلدارم 
  ، 91، ص 2004لحلد هحها، اكلغرب اإلدارم. 
  لحلكد حافظ،: اكقضاء اإلدارم فن األردف، علاف، للشكرات اكجالعة

 .133، ص 1987األردلهة 
  لسعكد شهمكب: أسس اإلدارة اكلحكهة كتطبقالما عكن لظاـ اكبكدهة كاككالهة فن

 .4ص  اكجزائر، دهكاف اكلطبكعات اكجالعهة، اكجزائة،
 ( اإلشكاكهات كاكحككؿ ،اكلؤسسات 33لعف ادعهس ،سكسكة تقارهر قالكلهة،)

اكعالة كاكسكطة اكتلفهذهة اكفكسطهلهة ،اكمهئة اكفكسطهلهة اكلستقكة كحقكؽ 
 13، ص  2010اكلكاطف، 

  83، اكرباط، ص 2001لكهكة اكصركخ، اكقالكف اإلدارم دراسة لقارلة،ط. 
 لف  88، عكن اكصفحة 1993كسلة  1م رقـ لشر لظاـ دهكاف اكتشرهع كاكرأ

  .16/8/1993تارهخ  3875عدد اكجرهدة اكرسلهة رقـ 
  لف اكدستكر االسبالن كسلة  141ك 140، 137مذا لا لصت عكهم اكلكاد

 Boletin Oficial Delكاكللشكر فن اكجرهدة اكرسلهة ككدككة  1978
Estado  عكن :  137. حهث لصت اكلادة 29/12/1978بتارهخ  311رقـ

)تتأكؼ اكدككة لف أقاكهـ كلحافظات كلقاطعات، كتتلتع كؿ للما باالستقالؿ 
 اكالـز كتسههر لصاكحما(.

 Eduardo Gacria De Enterria, n. 33, 1960, p.81 
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 Eduardo Garcia De Enterria, Los Orgines Del 
Municipalismo Moderno, Revista De Administraction 
Publica, RAP,N.33,1960,P.81 

 

 


