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 البيانات أهم من يعد البيان هذا إن  la signature                        : التوقيع: اإلمضاء

 الرسمي الطابع إلفضاء يأتي كونه اإلدارية الوثائق من غيرها و اإلدارية الرسالة في الشكلية

 هذا يعد و  األثر عديمة يجعلها و القانونية قيمتها الوثائق هذه تفقد البيان هذا بدون و عليها

 ميال الوسط من إنطالقا( أسطر 4) الصفحة نهاية قبل وتحديدا الصفحة أسفل في موقعه البيان

 . النهاية بعد اليسار إلى

 من  اإلدارية الوثيقة تضمنته ما تثبيت و التصريـحات صحة على للتأكيد يأتي البيان هذا إن

 يعد البيان هذا أن كما التوقيع لصاحب المسؤولية قيام جانب إلى تصريـحات و معلومات

 الجهة باختالف مـختلفة أشكاال يتخذ و يختلف البيان هذا ،إن الـمـجاملة أشكال من شكال

 يقتصر لألول ،فبالنسبة اإلدارة مثل معنويا شخصا أو طبيعيا شخصا كان إذا فيما المرسلة

 بالنسبة أما و إسمه إلى يرمز الذي بالحرف أو بإسـمه اليد بخط صاحبه توقيع على اإلمضاء

 متضمنا يأتي الحالة هذه في اإلمضاء ،فإن اإلدارة عن تصدر التي المراسالت هو و للثاني

 أول و لقبه ،ثم التوقيع لصاحب القانوني المركز: تتضمن حيث العناصر من  لـمجموعة

 مثال و اإلمضاء لصاحب باليد توقيع الوسط في المتضمن و اإلدارة ختم ثم إسـمه من حرف

 الرياضة و الشبيبة وزير:  ذلك

 على قادر رغي (السلطة)  اإلختصاص صاحب نفسه يجد  قد أن غير األصلي التوقيع عن هذا

 اإلدارية الوثائق و الرسائل كل على التوقيع فيها بما بإدارته الخاصة األعمال بكل التكفل

 الرئيس على العبء تـخفف أن شانـها من طريقة القانون أوجد لذا إدارته عن الصادرة

 آخر شخص إلى التوقيع صالحية فيها بما صالحياته  من جزء  بإسناد ذلك و اإلداري

 .التفويض طريق عن التوقيع : فيسمى منه رتبة أقل إداري مسؤول

 déléguant المفوض االختصاص صاحب يقوم أن هو التوقيعات من النوع بهذا يقصد و

 إجراء بالتالي فيعتبر آخر شخص إلى التوقيع سلطة فيفوض صالحياته من جزء عن بالتنازل

 من التفويض طريق عن  التوقيع أن نرى المنطلق هذا من قانوني، نص بـموجب يتم قانوني

 : التالية للشروط مستوفيا يأتي أن به  االعتداد أجل

 و األصل و القاعدة هي و مكتوب نص بدون تفويض ال:  بالتوقيع يأذن نص وجود ضرورة

 السلطة عن صادر النص هذا يكون ما عادة و بذلك يُرخص نص طريق عن ذلك يتم

 التنظيمية،

 لكن" االختصاص في تفويض ال أن هو" العام المبدأ كان فإذا:  جزئيا التفويض يكون أن

 آخر شخص إلى التوقيع فيها بما االختصاص في التفويض أحيانا تقتضي العمل ضرورات

 .كليا ليس و جزئيا التفويض هذا يكون أن على

 في عليه يطلع حتى نشره من بد فال قانونية عملية التفويض باعتبار: التفويض نشر ضرورة

 الرسمية، الجريدة

 :ذلك مثال 
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 منه، بتفويض و السكان و الصحة وزير عن

 الصيدلية، مدير

 اللقب و االسم

 :آخر مثال

 منه، بتفويض و الوالي عن

 المنازعات مكتب رئيس

 و (la signature par autorisation) بأمر التوقيع ما حد إلى يشبه : بالترخيص اإلمضاء

 منم معينة مجموعة على للتوقيع مرؤوسه إلى بالترخيص اإلداري الرئيس يقوم أن يعني

 .(جدا بسيطة أمور) شفويا أو مكتوبا الترخيص هذا يكون أن على اإلدارية الوثائق

 منه، بترخيص و المدير عن:                ذلك مثال

 العام األمين                                          

 واللقب االسم                                           

 بتفويض اإلداري المسؤول يقوم أن به يقصد و :-par ordre-أمر طريق عن اإلمضاء

 المسؤول كان إذا ذلك نتصور و مؤقتة بصفة و جزئيا الوثائق بعض على التوقيع سلطة

 المالية المؤسسات على المشرفة اإلدارات فيال حتى أو معينة بمهمة معينة لمدة غائبا اإلداري

 بأمر و الخزينة مفتش عن: ذلك مثال و الجبايات و الرسوم تحصيل و الضرائب كمصالح

 . اللقب و االسم– المراقب– منه

 على اإلشراف فيها بما التوقيع تفويض به يقصد و :  par intérim/  بالنيابة اإلمضاء

 من لسبب ونظرا أنه غير األصلي اإلداري المسؤول يسيرها كان التي و اإلدارة نشاط تسيير

 آخر شخص تعيين تم( وفاة إقالة، استقالة،) اإلدارة لهذه كمسؤول بقائه دون حالت األسباب

 غاية إلى االنتظار يحتمل ال الذي اإلدارة مرفق لتسيير وانتقالية مؤقتة بصفة وذلك مكانه في

 آخر شخص تعيين أو رسميا النائب هذا تعيين إما الحقا يتم أن على رسمي مسؤول تعيين

 منه بدال

 بالنيابة الدراسات مدير:  ذلك مثال

 

 

 


