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إهداء
  

  .الكرميني والدي ىلإ
 ـــــــــــــــياىل جدت

 .أخوايت و إخويت ىلإ
  .وأخوايلاليت اإىل خ
 .ىل عميتإ
 .صديقايت إىل

 .الطلبة وزمالئي زمياليت إىل
 للوصول العلم درب يل أنارو حرفا علمين من كل ىلإ

 .املنشود اهلدف اىل
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و من یشكر فإنما  بسم اهللا الرحمان الرحیمقال اهللا تعالى بعد 
: سورة لقمان>>ني حمیدكفر فإن اهللا غیشكر لنفسھ ومن 

  12اآلیة 
الذي أنعم علینا  ،فبعد شكر اهللا الذي ال یسبق شكره أحد

 على إتمام ھذا البحث، و الحمد هللا الذي علم بالقلم علم
لم یعلم الذي ألھمني الصبر و مدني القدرة  ما نساناإل

  .ھذا البحث على انجاز
أتقدم بأصدق عبارات الشكر و العرفان إلى أستاذي 

الذي تكرم باإلشراف عبد اهللا  حماوياب: الفاضل الدكتور
 ناالذي لم یبخل علی عم المشرففكان نكرة المذھذه على 

 بأفكاره 
  .و نصائحھ  النبرة

على قید  یامة إبراھیم: كما أتوجھ بالشكر إلى األستاذ
  .فلھ منا كل التقدیر و االحترام ترأس  لجنة المناقشة

ھذا العمل  مناقشةقبولھ  على علي محمد: و إلى األستاذ
  .االمتنانعلى جھده المبذول فلھ منا جمیل والمتواضع 

  .الحقوق و العلوم السیاسیة بأدرارو إلى كل أساتذة كلیة 
 بآرائھمموصول إلى كل الزمالء الذین ساھموا الشكر و

  .دراسةالھذه إلثراء 
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  قائمة المختصرات

  

  

  الكلمة  باللغة العربیة  الرمز
 صفحة ص
 قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة  إ.م.إ.ق
 قانون البلدیة ب.ق
 قانون الوالیة و.ق
 مجلس المحاسبة   ح.م
  قانون المحاسبة العمومیة  ع.مح.ق
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 مقدمة
 

 أ  

  مقدمة

 ،يتطلب التنظيم لكل دولة معرفة جهازها اإلداري و مكوناته و اختصاصات كل منها     
ني متكاملني مها فخمتل تنظيمها اإلداري يتشكل من نظامنيو غالبا ما جند يف معظم الدول أن 

ختصـاص بـني   اليت تقوم على توزيع اال ،داريةاإلدارية ونظام الالمركزية اإلملركزية انظام 
مبنية علـى   ،السلطة املركزية و بني اهليئات احمللية  اليت قد تكون مرفقية و قد تكون إقليمية

 مجاعاـا حتياجـات  امرافقها بنفسها بغية مواجهة أساس املشاركة الشعبية لتسيري شؤون 
  .احمللية

املشرع اجلزائر أرسى على أن الالمركزية اإلقليمية يف اجلزائر تتمثـل يف اجلماعـات   و      
 1996دستور سـنة   نم 15ناصا على ذلك يف املادة  ،اإلقليمية املمثلة يف الوالية و البلدية

فالوالية تعد امتـدادا للدولـة   ." للدولة هي البلدية و الوالية اإلقليميةاجلماعات " بقوله أن 
من قانون الواليـة رقـم    01يكرسها الدستور، و هي مجاعة عمومية إقليمية طبقا للمادة 

حتتل مكانة متميزة يف التكفل باملهـام   بالوالية املتعلق 2012فرباير  21 املؤرخ يف  07_12
جتسد البلدية على أا مجاعـة  و السياسات العمومية يف الدولةتنفيذ يف و  ،لإلقليم اإلدارية

للتخفيف مـن أعبـاء املركزيـة     و صورة حقيقية للنظام الالمركزي إقليمية قاعدية للدولة
   .اإلدارية و جتسيد قيم الدميقراطية على املستوى القاعدي

ام على املستوى ع املهأمام تطور وظائف الدولة و استحالة قيام السلطة املركزية جبميو      
ختالفات االحتياجات و األولويات األمر الذي أدى إىل ضرورة املبـادرة  ظل ا يفالوطين و

  .للهيئات احمللية

ية إال أن ضعف إمكانيات اجلماعات احمللية أدى إىل حاجاا ملساعدات السلطة املركز      
إذ يعترب ذلك العالقة الرابطـة   ،عليها التوسع يف الرقابة املمارسةمما فتح اال أمام تدخلها و

تعد الدعامة و الركيزة  و اليت .بني السلطة املركزية و الالمركزية عن طريق ما يعرف بالرقابة
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 ب  

تقوم من أجل احملافظة على كيان وحدة الدولة و السهر لألنظمة الدميقراطية اليت  األساسية 
و بـني  صلحة العامة و التوازن بينها ملالة و حتقيق وعلى حسن تسيري الوظائف اإلدارية للد

، و هلذا الدور املنوط باجلماعات احمللية كان البد من إحياء قواعد رقابية لتقومي املصاحل احمللية
  .عمل هذه اجلماعات احمللية

الرقابة على أعمال اجلماعات احمللية يكتسي أمهية بالغة سواء من الناحيـة القانونيـة   ف     
أو من الناحية العملية يف جمـال تطبيقهـا و دراسـة     ،الرقابة و تكريسها قانونابتفعيل هذه 

بـات  لتسيري مهام اجلماعات احمللية حىت تتماشـى مـع املتط  هلا حلسن األساليب القانونية  
املترتبة عنها و االستثناءات اليت قد تنجر عن هذه الرقابة كنقطة  اآلثارالدميقراطية وصوال إىل 

  .بني السلطة املركزية بالتدخل يف اختصاصاا و تسيري شؤوا بدال عنهاربط بينها و 

تعمل اجلماعات احمللية يف حميط جغرايف شعيب و سياسي يسمح هلا بوجود كافة الوسائل      
 إال أنـه و بـالرجوع إىل   ،الالزمة ملمارسة اختصاصاا و ممارسة الرقابة عليها بكل أمانـة 

آليـات  جند أن املشرع ال يزال يكرس  ،احلالية املرحلةاملقارنة بينها و بني و السابقة املرحلة
 و مـن هـذا   ،للمحافظة على توازن املصاحل من جهة أخرىهذه الرقابة من جهة و يسعى 

فيما تتمثل مظاهر الرقابة على أعمال جلماعـات احملليـة يف    :اآلتيةاملنطلق نطرح اإلشكالية 
 :عنها اإلشكاالت التاليةاليت تتفرع و  اجلزائر؟

 ما مدى تأثري الرقابة على أعمال اجلماعات احمللية و على استقالليتها؟  -
هل تعد الرقابة الوصائية على أعمال اجلماعات احمللية قيد عليها ميس باستقالليتها و  -

  يؤثر على أهدافها؟ أم أا جمرد أداة لتفعيل دورها فقط؟

األمهية البالغة اليت تكتسيها اجلماعات احملليـة  نا للموضوع و األسباب الداعية الختيار     
ملعرفة نوع الرقابة املمارسة علـى  مة للتدخل يف خمتلف جوانب احلياة، و بوصفها هيئات ها

ـ أعمال هذه اجلماعات احمللية  باعتبارها الدعامة األساسية اليت يقوم عليها هيكل اجل ت اماع
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على أعمال هاته اجلماعات الستبيان درجة تأثري الرقابة الوصائية و  ".الواليةالبلدية و"حمللية 
ا اخلاصـة ممـا جعـل    ة اليت عرفتها اجلزائر و التعديل يف قوانينهالتحوالت الرقابياحمللية، و 

اولة إجالء دور الرقابة علـى أعمـال   حملو دراسة، لابجديرة أمهية كبرية املوضوع يكتسي 
تلبية النقص مللحوظ على صـعيد البحـث   ولدولة، لؤسساتية لية يف احلياة املاجلماعات احمل

و النظر  ،هذا املوضوع مل يأخذ القسط الكايف من الدراسة و التحليل نالعلمي على أساس أ
 .أليه من زاوية جزئية حبيث تفقده الشمولية و احلداثة

بن ناصر : لألستاذماجستري  رسالة يف نظرناوضوع امل هلذاالدراسات املعاجلة  بني نمو      
من جامعـة   "الرقابة الوصائية وأثارها على االس لشعبية البلدية يف اجلزائر"بوطيب بعنوان 

حيث تضمنت هذه الدراسة يف املبحث الثاين هلا الرقابة  ،2010/2011قاصدي مرباح ورقلة 
األخـري إىل أن  يف الباحـث  و توصل  ،على األعمال و آثارها على االس الشعبية البلدية

الرقابة املفروضة على أعمال اجلماعات احمللية هي رقابة مشددة إىل درجة غياب استقالليتها 
  .الدعوة إىل تفعيل الرقابة القضائيةضرورة التخفيف من هذه الرقابة و و خلص إىل

عـات اإلقليميـة بـني    اجلما" صاحلي عبد الناصر بعنوان : رسالة ماجستري لألستاذ      
تطرق فيها إىل تبعيـة   ،2009/2010من جامعة بن عكنون اجلزائر  "التبعيةتقاللية واالس

اجلماعات احمللية للسلطة املركزية املتمثلة يف الرقابة اإلدارية يف الفصل الثاين و الرقابة علـى  
أعمال اجلماعات احمللية كجزئية يف املبحث الثالث هلذا الفصـل و توصـل يف األخـري إىل    

فيف من الرقابة املمارسة عل أعمال هذه اجلماعات احمللية و اقتصـارها علـى   ضرورة التخ
  .النواحي الشرعية و احلد من السلطة التقديرية للسلطات الوصائية

حتـوالت  " سي يوسف أمحد حتـت عنـوان   : ماجستري لألستاذلو يف رسالة أخرى ل    
متناوال فيها الرقابـة  ، 2012/2013من جامعة تيزي وزو اجلزائر  "الالمركزية يف اجلزائر
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على أعمال اجلماعات احمللية يف جزئيات البحث و خلص يف النهاية إىل ضـرورة ضـمان   
  .استقاللية االس احمللية من خالل التخفيف من الوصاية املمارسة عليها

ـ  إبرازيف اتبعنا املنهج الوصفي التحليلي  لقدو       ة علـى أعمـال   أنواع الرقابة املمارس
مجع و تقدمي خمتلف املعلومات و املعطيات لتحديد طبيعة الرقابة املبسوطة اجلماعات احمللية و

كما اسـتعملنا   ،على أعمال اجلماعات احمللية و حتليل مضامني النصوص القانونية املؤطرة هلا
عات إليضاح النقاط اجلديدة اليت جاء ا قانون اجلما"  املقارنة الداخلية" األسلوب املقارن 

اجلريدة الرمسية الصادر ب  2011 يونيو 22 يف املؤرخ 10-11رقم  )،بق((احمللية اجلديدة
املؤرخ  07-12رقم  )ق،و(، و 2011يونيو  03الصادرة يف  37العدد للجمهورية اجلزائرية

فربايـر   29الصادرة يف  12 العدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية 2012فرباير  21 يف
  .السابقة اجلماعات احمللية نيناومقارنة مع ق، ))  .2012

ندرة الدراسات القانونية املتعلقـة  لبحث، ذا اليت واجهتنا أثناء إعدادنا هلو الصعوبات ا    
قلة املراجع القانونية  اخلاصة بالتنظيم اإلداري و املعاجلة ملوضوع الرقابة و باجلماعات احمللية، 
عمومية املعاجلة القانونية لبعض املراجع ة، قلاحمللية بصفة مستال اجلماعات الوصائية على أعم

صعوبة التوسع فيها وحتليل بعـض  مما أرغمنا على تقليص األفكار و  املتناولة ملوضوع حبثنا
  .املواد

قمنا بتقسـيم   و تشعبه و ملعاجلة اإلشكاليات املطروحة سابقاضوع املو اعستنظرا الو     
  .امتةخبنا يف األخري يسبقهما مبحث متهيدي مث ختم مبحثنيالبحث إىل 

رقابة اال التنظيمي للجماعـات احملليـة، قسـمناه إىل    األول خصصناه لدراسة  بحثفامل
على أعمـال اجلماعـات   و رقابة اإلقصاء املطلب األول تناولنا فيه رقابة احللول   :مطلبني

على أعمـال اجلماعـات   ديق و رقابة اإللغاء رقابة التصاحمللية، و املطلب الثاين تناولنا فيه 
 .ةاحمللي
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بة الداخليـة  املتمثلة يف الرقاجلماعات احمللية و امالية رقابة فتناولنا فيه الثاين املبحث أما      
 ماليـة إىل الرقابـة اخلارجيـة علـى    مث التطرق  ،أول طلبكماحمللية اجلماعات مالية على 

خبالصة تضم أهم النتائج اليت توصلنا  املبحثنيختمنا كال ويف املبحث الثاين اجلماعات احمللية 
  .إليها

ملواضيع اليت تطرقنا إليها عرب هذا البحث من ايف األخري حاولنا تلخيص أهم األفكار و و    
خالل خامتة ضمناها بأهم النتائج اليت توصلنا إليها و أهم االقتراحات اليت رأينا أا سـتفيد  

  .املوضوعكل مهتم ذا البحث خالل هذه 
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 الجماعات المحلیة على أعمالمفھوم الرقابة                :               التمھیديالمبحث 
 

 
2 

لية تامة يف ممارسة اختصاصاا وصالحياا منفصلة باستقال تتمتع اجلماعات احمللية    اجلماعات احملليةأعمال مفهوم الرقابة على : التمهيدي املبحث        

مما  جود عالقة بينهماال يعين عدم وا االنفصال ذإال أن ه ،املركزية لسلطةاعن صالحيات 

ا ختضع لنظام الرقابة و اليت متارس من االستقاللية ليست على إطالقها بل أ هيعين أن هذ

و لضمان حسن ،العامة ملبدأ املشروعية  اإلدارةقبل السلطة املركزية بغية احملافظة و احترام 

  . اإلداريةسريورة الوظيفة 
  .على أعمال اجلماعات احمللية ةأهداف الرقاب:األولاملطلب 

  :أمههاللرقابة عدة أهداف 

علـى املصـاحل    الوطنيـة  تغليـب املصـاحل    إىلاليت دف وهي  :األهداف السياسية .1
 احملليـة  احلاجات إلشباع احمللية اهليئات وجدتوخاصة يف حاالت التعارض بينهما، احمللية،
 باشـرة امل التسـيري  وبإسناد  ،ككل الدولة سكان م وطنية حاجات وهناك اإلقليم لسكان

 املصـلحة  و احمللية املصاحل بني تعارض حيدث قدو ليةحم لوحدات الوطنية املرافق من لعديدل
 املصاحل على مما يؤثر ها،تغليب على تعمل وبذلك احمللية للمصاحل خاصة أمهية ائهاعطبإ الوطنية
 تفضيل على احمللية اهليئات إرغاميف  املركزية السلطة متارسها اليت الرقابة أمهية وتتبني الوطنية
 1 .بينهما تعارض وجود حالة يف احمللية املصاحل على الوطنية املصاحل

 ، الذي تتمتع به اجلهات احملليةويزداد اهلدف أمهية يف ظل االستقالل العضوي والوظيفي    
 . حتقيق التوازن الفعال، بني املصلحة العامة الوطنية ا واملصاحل العامة واحمللية إىلفهي دف 

                                                             
 .30- 29ص  واالشتراكية، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، يرباليةلالاحمللية  اإلدارة، دميقراطية جعفرحممد انس قاسم  1
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ومحاية سكان الوحدات احملليـة مـن    محاية الكيان السياسي للدولة، إىلكما دف        
احنرافات السلطة احمللية خاصة يف حالة عدم قيام هذه األخـرية بواجباـا علـى الوجـه     

  1.املطلوب

  : إلداريةاألهداف ا .2
التأكد من وحدة الدولة من الناحية اإلدارية فإذا كان استقالل االس احملليـة يف ممارسـة    -

لك ال يعـين االسـتقالل   ذاختصاصاا هو أحد أركان و مقومات هيئات الالمركزية فإن 
صيانة و محايـة   إىله اهليئات يؤدي ذالسلطة املركزية لرقابتها على ه املطلق  لدا فإن بسط

ا اهلدف هو من ذدون تفتتها أو تفككها، و يعترب هوحدة الدولة إداريا و قانونيا و احليلولة 
  .أحد أهم مظاهر الرقابة اإلدارية

مـا  ذا هيمات أثناء ممارستها أنشاطاا والتزام االس احمللية بكافة القوانني و األنظمة و التعل -
عليها العمل يف دائرة القوانني ة إذ أن اإلدارة احمللية واجب يعرف مببدأ الشرعية أو املشروعي

التنظيمات و االلتزام بأحكامها، و تعترب كل خمالفة عن دلك هو تصرف غـري مشـروع   و
  2.يترتب عنه البطالن

ري و نظم االتصـاالت  الكشف عن مواطن الضعف و القصور يف التخطيط و التنظيم اإلدا -
  .اليت تعترضها و تعديل اخلطط و تطويرهاه املعوقات ذفيه إلزالة ه

املساعدة يف اختاذ القرارات السليمة الرشيدة وفقا للبيانات و املعلومات الدقيقة احلقيقية اليت  -
  3.أسفر عنها التنفيذ

                                                             
جامعة قاصدي مرباح بن ناصر بوطيب،الرقابة الوصائية وأثرها على االس الشعبية البلدية يف اجلزائر،مذكرة ماجستري،   1

  .40-39ص .2011ورقلة اجلزائر، ص 
  ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل)احلكم احمللي يف األردن و بريطانيا(الطهراوي، قانون اإلدارة احمللية، هاين علي  2

 .144-143، ص2004عمان، سنة 
  .422-421، ص2006سنة  سامي مجال الدين، اإلدارة العامة، منشأة املعارف، اإلسكندرية،الطبعة األوىل، 3
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توحيد النصوص القانونية مبا يتفق وهـدف   إىلو تربز أمهية الرقابة كذلك كوا تؤدي     
  .التأكد من حسن قيام املرافق احمللية باختصاصاا إىلكما دف أيضا . التشريع

مراجعة األعمال املالية للوحدات احملليـة بواسـطة    إىلفتهدف الرقابة : املالية األهداف .3
السلطة املركزية، بقصد احملافظة على أموال هذه الوحدات احمللية، ومنعا أيضا لوجـود أي  

 1.احنراف أو جتاوز يف املسائل املالية
عامـة  خطط التنمية وذلك من خالل وضع خطـة   تنفيذ إىلدف  :األهداف التنموية .4

واهليئات احمللية يف كيفيـة  للتنمية االقتصادية على املستوى الوطين تبني دور اهليئات املركزية 
ـ  جانب وجود خطة  إىل. تنفيذها ع لكل هيئة حملية، حيث يتم التأكد من عدم تعارضـها م

 وحدة لكل، حيث أنه املالية ومراقبة كيفية إنفاقها اإلعاناتجانب تقدمي  إىلاخلطة الوطنية، 
 مـوارد  لديها تتوافر من منها املايل املركز يف احمللية اهليئات تتفاوت لذا املالية مواردها حملية
 فتتدخل ، تؤديها اليت اخلدمات على هذا ينعكس ، حمدودة موارد على تتوافر من ومنها مالية

 الـيت  أو الفقرية اهليئات مبساعدة احمللية اهليئات بني مواطين املساواة لتحقيق املركزية السلطة
 يف العجـز  لسـد  املالية املساعدات تقدمي أو اإلرشادات و بتقدمي النصح حمدودة مواردها
  .2احمللية املواردويف  امليزانية

  
  
  
  
  
  

                                                             
 .30حممد أنس قاسم جعفر، املرجع السابق، ص    1
لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة  مذكرة اجلزائري، فريدة ، االس الشعبية احمللية يف ظل التعددية السياسية يف التشريعمزياين   2

 .260 -259 ص، 2005قسنطينة اجلزائر، سنة  منتوري 
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  أنواع الرقابةاملطلب الثاين 

السياسي السائد يف كل بلد، وهلـذا فـإن   الرقابة وأساليبها وفقا للنظام  أنواعختتلف      
عـن   وأهدافهالف يف مضموا طية الربملانية ختتاملتبعة يف الرقابة وفقا لنظام الدميقرا األساليب
ومنه فإن للرقابة عـدة   1،املتبعة يف االحتاد السوفيايت ودول الدميقراطيات الشعبية األساليب

  :أمههاأنواع 

 علـى  وفعالـة  حقيقية رقابة لتأمني دميقراطية األكثر األسلوب تعد السياسية الرقابة:أوال
  2.احمللية اهليئات

 التشريعي اإلطار حتديد طريق عن وذلكرقابة الربملان من خالل السياسية  الرقابة وتباشر     
  3.املالية التنظيمي واختصاصاا ومواردها وهيكلها احمللية، للمجالس العام

التأكد من  إىلحزاب السياسية اليت دف ورقابة األ ومتارس أيضا عن طريق االس املنتخبة
  4.احمللية للسياسة العامة للدولةتوافق نشاط االس 

املمارسـة   حيـث  مـن  املطلوبة للفاعلية مل ترقى احمللية للمجالس السياسية الرقابة إن    
 .الداخلية الرقابة بعملية تقوم ال السياسية األحزاب وأن السياسية

 احلزبيـة  الـوالءات  انتشار أمام وهذا للمواطن والسياسي الثقايف الوعي نقص أن كما    
 اسـتقاللية  علـى  وأثر املواطنني ومصاحل البلدية، تسيري على سلبا انعكس ما وهذا الضيقة

 . املركزية السلطة موجهة يف احمللية اجلماعات

                                                             
، منشورات جامعة حلب، سوریا ، الطبعة الثانیة،)القضاء اإلداري اإلدارة أعمالالرقابة القضائیة على (عبد اهللا طلبة، القانون اإلداري  1

 .41 ص
   .136ص  1998والتوزيع،األردن،  للنشر الثقافة دار املركزية،مكتبة بالسلطة وعالقتها احمللية ،اإلدارة العبادي وليد حممود  2
 اإلدارةاجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف قانون  اإلداريعلي حممد، مدى فاعلية اجلماعات احمللية يف ظل التنظيم    3

  235، ص 2011/2012احمللية،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،سنة 
 .261مزياين فريدة، املرجع السابق، ص  4
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 حملليةا الشعبية االس أعضاء انتخاب طريق عن مباشرة الشعبية الرقابة تكون أن وميكن   
 وذلـك حبضـور   املنتخبة أعمال االس مراقبة خالل ومن أخرى، لفترة انتخام فرفض

 األحيـاء،  جلـان  من بواسطة جمتمع املدين متارس الشعبية والرقابة فيها، والطعن املداوالت
 1.أنواعها مبختلف واجلمعيات

حيث انه وخوفا من مساس اجلماعات احملليـة مببـادئ املشـروعية     الرقابة القضائية:ثانيا
ومقتضياا ومن التعسف يف استعماهلا للسلطات العامة املخولة هلا مبوجب متتعها بالشخصية 

مراقبتها وفق نظام  إقراروالعامة على السواء مت  األفراداملعنوية العامة ولتفادي املساس مبصاحل 
تلك الرقابة اليت  أاحيث تعرف الرقابة القضائية على .متكامل ومستقل وهو النظام القضائي

 اإلدارةدف وضع احلدود لكـل التجـاوزات الـيت متارسـها      القضائيةتقوم ا السلطة 
  2.اليت تنجم عنها األضراروالتخفيف من 

املشروعية اليت تتمثل أساسا يف دعـوى   قضاءنه من مظاهر الرقابة القضائية رقابة أ إذ      
و دعوى فحص وتقدير املشروعية وهذه الدعوى  اإللغاءجتاوز السلطة اليت تتمثل يف دعوى 

  .اجلهات القضائية املختصة أمام اإلحالةعن طريق  أوترفع مباشرة 

 من القضـاء  اإلدارية القرارات شرعية مدى وتقدير فحص يطلب يف عريضة دعوى و      
 اإلداري القـرار  شـرعية  عدم أو شرعية مدى عن القضائي اإلعالن و الكشف املختص
 القـرار  كـان  إذا ما فحص يف الدعوى هذه يف القاضي سلطات وتنحصر  فيه، املطعون
 الشيء لقوة حائز ائي قضائي حكم يف ذلك وإعالن ، مشروع غري أم مشروعا فيه املطعون
  3.به املقضي

                                                             
  .236، ص   2010اجلزائردار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،بوعمران عادل، البلدية يف التشريع اجلزائري،   1
  .129املرجع السابق، ص  نفس بوعمران عادل،  2
 ديوان ،الثاين اجلزء ،اإلدارية الدعوى نظرية ، اجلزائري النظام القضائي يف اإلدارية للمنازعات العامة النظرية ، عمار عوابدي  3

  .297 ص ،1998 سنة طبعة اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 الجماعات المحلیة على أعمالمفھوم الرقابة                :               التمھیديالمبحث 
 

 
7 

 اإللغاء قضاء ن، حيث أجانب رقابة قضاء املشروعية توجد رقابة القضاء الكامل إىل      
 اإلداريـة  القرارات إعدام يضمن كان إذا ألنه األفراد، حلماية يكفي ال الكبرية أمهيته رغم
نفذت  إذا اإللغاء، دعوى رفع رغم املعيبة القرارات نفاذ على يترتب ما يغطي ال فإنه املعيبة
 ، عنـه  تترتـب  اليت األضرار تعويض يستلزم الدولة جملس ألغاه مث معيبا قرارا اإلدارة جهة

  1.اإللغاء لقضاء مكمال التعويض قضاء يكون وبذلك

 واملصلحة الصفة أصحاب يرفعها اليت الذاتية القضائية الدعوى هي التعويض دعوى إن     
 بالتعويض للمطالبة قانونا املقررة واإلجراءات للشكليات طبقا املختصة القضائية اجلهات أمام

  2.الضار اإلداري النشاط بفعل حقوقهم أصابت اليت لألضرار الالزم والعادل الكامل

مبـدأ   أي القانون تطبيق وضمان واحلريات احلقوق هو محاية القضائية الرقابة دفهو     
 خمالف امللكية نزع وقرار تعسفي، باهلدم قرار إلغاء جلأ من دعوى رفع فيمكن املشروعية،

 كمـا  موضوعا أو شكال املعيبة القرارات ضد اإللغاء دعاوى لإلجراءات القانونية، وترفع
 سـواء  البلدية تصرف جراء الغري حقوق أصاب ضرر عن التعويض دعوى تكون أن ميكن

 بطريقـة  أبرمت عمومية صفقة بإلغاء دعوى تكون أن وميكن خطأ، بدون أو خطا بسبب
 وأن األمهية، ذات القرارات على املركزية السلطة رقابة اقتصار ويستحسن. للقانون خمالفة
 3.أعماهلا مشروعية القضائية السلطة وتراقب احلصر، سبيل على احلاالت هذه القانون حيدد

  

  

  
                                                             

  11 ص ،1996، الكتاب الثاين، دار الفكر العريب، القاهرة، )قضاء التعويض( سليمان الطماوي، القضاء اإلداري   1
، نفس املرجع  )اإلدارية الدعوى نظرية (اجلزائري النظام القضائي يف اإلدارية للمنازعات العامة النظرية ،عمار عوابدي،  2

  .566السابق، ص 
  .340املرجع السابق، ص  هاين علي الطهراوي،  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 الجماعات المحلیة على أعمالمفھوم الرقابة                :               التمھیديالمبحث 
 

 
8 

  اإلداريةالرقابة :ثالثا

الرقابات السابقة اليت تعـد مـن    ألنواعهذا النوع من الرقابة تعد رقابة داخلية خالفا      
  1 .لإلدارة والذاتيةالرقابات اخلارجية 

جمموع السلطات احملددة اليت يقرها القانون " حبيث يعرفها األستاذ عبد ايد فياض على أا 
لسلطة عليا على أشخاص أعضاء اهليئات الالمركزية وأعماهلم بقصـد محايـة املصـلحة    

  2".العامة

هي رابطة أو عالقة تنظيمية إدارية حيـث يقـوم   " أيضا األستاذ عمار عوابديويعرفها     
بتحديد العالقة القانونية بني السلطات اإلدارية املركزية الوصية، وبني املؤسسات واملنظمات 

  3.واهليئات اإلدارية الالمركزية إقليميا أو فنيا يف النظام اإلداري للدولة

الرقابة إما علـى  ه ذهميكن أن تنصب فيها  صور عدة تتمثل أمهها يف أا اإلداريةة للرقاب   
   .عمال أو على اهليئةلى األشخاص أو عاأل

حيث أن االستقاللية اموعات احمللية ال متنـع قانونـا السـلطة     األشخاصعلى  .1
على املستوى احمللي، فتملك  التسيريرفني على املش األشخاصمن ممارسة الرقابة على املركزية 

 4.تأديبهم صالحية تعينهم نقلهم
مـن طـرف    وصائية متارس عليهم قابةلر الس املنتخبني فهم خيضعون ألعضاءأما بالنسبة 

  5.نقلهم اإلقصاء اإليقاف اجلهة الوصية وتأخذ صور
  

                                                             
 .166ص . 1982 اجلزائر، ثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الاحمللية املقارنة اإلدارةحسني مصطفى حسني،  1

  .95ص  املرجع السابق،بوعمران عادل،   2
  .66عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ص   3
 .180، ص 2013عمار بوضياف،الوجيز يف القانون اإلداري، الطبعة الثالثة،جسور للنشر والتوزيع،اجلزائر، 4
 96، ص 2005حممد الصغري بعلي، قانون اإلدارة احمللية اجلزائرية، دار العلوم للنشر و التوزيع، اجلزائر، سنة  5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 الجماعات المحلیة على أعمالمفھوم الرقابة                :               التمھیديالمبحث 
 

 
9 

 : ةالرقابة على اهليئ .2
 القـانوين عـدام  اإلالس حيث يقصد به حل  ممارسة صالحية متتلك السلطة املركزية    

  1.من صفتهم كمنتخبني األعضاءللمجلس وجتريد 

ه الوسيلة من اخطر الوسائل يف جمال الرقابة كوا دد اسـتقاللية اـالس   ذإذ تعترب ه    
بالنسـبة   51 إىل 46املنتخبة، وقد نص قانون اإلدارة احمللية على سلطة احلل يف املواد مـن  

  2لقانون الوالية 50 إىل47لقانون البلدية و املواد من 

مت إسنادها جلهة إدارية عادية مبوجب قرارات إدارية و املشرع أوجب للعمـل ـذا    حيث
اإلجراء صدور مرسوم رئاسي يتخذ بناءا على تقرير وزاري صادر مـن الـوزارة املكلفـة    

ارا حمصنا من الطعن القضائي مستنبط من حصانة بالشؤون الداخلية مما جيعل من قرار احلل قر
  3.املرسوم الرئاسي ضد الرقابة القضائية ال بوصفه عمال سياديا

 األعمالالرقابة على  .3

ل اجلماعات قانون للهيئات املركزية على أعمايقصد ا جمموع السلطات اليت يقررها ال     
لغرض محاية املصلحة العامة وضمان احترام مبدأ الشرعية، إن نظام الوصاية اإلدارية  احمللية

هو الضمان من أجل أن تعمل هذه اهليئات يف احلدود اليت رمسها القانون، وهذا ضمانا 
 .حلقوق األفراد ، ووحدة الدولة

 ملبحثني التالينيوهذا اجلانب من الرقابة على اإلعمال هو جمال هاته الدراسة من خالل ا    

  لجماعات احملليةل التنظيميرقابة اال :األولاملبحث 

  املبحث الثاين رقابة مالية اجلماعات احمللية
                                                             

 .45، ص 2012شرح قانون الوالية، الطبعة األوىل،جسور للنشر والتوزيع،  عمار بوضياف، 1
  .175،املرجع السابق، ص)اإلداريالنشاط  -التنظيم اإلداري(حممد الصغري بعلي، القانون اإلداري  -د 2
  .54ص  ،2010عالء الدين عشي، شرح قانون البلدية، دار اهلدى للطباعة و لنشر و التوزيع، اجلزائر، سنة  -د 3
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   ي للجماعات احمللية رقابة اال التنظيم :األول املبحث

 عملها جمالت يف للتدخل واسعة حبرية تتمتع البد صالحياا ممارسة يف احمللية االس إن   
 القـرارات  مجيع تتخذ فهي للتعديل أعماهلا خضوع وعدم ،ادرةاملب بسلطة متتعها خالل من
 السـلطة  ـا  متـارس  قانونية كأداة املداوالت طريق عن اختصاصها صلب يف تدخل اليت

 إدارة يف االستقاللية هذه أن إال. القانون يف عليها املنصوص الصالحيات إطار يف التقريرية
قد تصـل  اىل   ،أعماهلاعلى  صارمة إدارية رقابة إىل ختضعإمنا  مبطلقة ليست احمللية الشؤون

  .درجة التبعية
من ناحيـة   كبرية درجة إىل احمللية االس اختصاصات من وسع قد املشرع حظ أنونال    
 الوسـائل  وتؤكدها القانونية النصوص تترمجها شديدة رقابة إىل أخضعها أخرى ناحية ومن

 ظـل  يف احمللية الشؤون يفالوصاية خصوصا تدخل  جمال لتوسيع املشرع تبناها اليت الرقابية
اوله نسـنت  هلا بأن حتل حمل اجلماعة احمللية وهذا ما، حبيث مسح احلاليني والوالية البلدية قانون

قراراا وهذا ما على أعمال اجلماعات احمللية وحق إلغاء ، وهلا حق املصادقة املطلب األوليف 
  .اينثتناوله يف املبحث النس
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  رقابة احللول واإلقصاء على اجلماعات احمللية :األولاملطلب 

ـ واختصاصاا احلرية للهيئات احمللية ملمارسة مهامها أعطىاملشرع       ا، دون تعليق نفاذه
السلطة قد تتقاعس  االختصاصاتممارستها هلذه  إطارعلى تصديق اجلهة الوصائية، لكن يف 

 . عنهافتقوم بالعمل أو تنفذ القرار بدال ن القانوا  ألزمهاالقيام بواجباا اليت  عناحمللية 

 اإلداريـة  الوصاية نظام سمحي إذوقد اصطلح على تسمية هذا العمل القانوين باحللول      
 استقاللية تقتضي العامة القاعدة أن مع الالمركزية اجلهات عمل يف الوصية اجلهات بتدخل
 هذه يف باحللول تسمح اليت القانونية اإلجراءات من جمموعة حدد هلذا الالمركزية، اهليئات

  .االتاحل

  اجلماعات احمللية أعمال على احللول رقابة:ولاأل الفرع     
ختصاص على كل شخص إداري أن يتوىل املهام أ توزيع اال يف األصل العام و طبقا ملبد    

سلطة احللـول حمـل    غري أنه يف مواضع و حاالت معينة ميلك الرؤساء اإلداريني ،املنوطة به
 فسلطة احللول مل تبقـى يف    ،ء و على أعماهلممرؤوسيهم حبكم ما هلم من هيمنة على هؤال

لية مل تعـد هـي   ر عرب الزمن حبيث أن السلطات احملر و تغيها التقليدي و إمنا تطو مفهوم
سـلطة  و  ،السلطة الوصائية أيضـا  او إمن ،اجلماعات الالمركزيةاليت حتتكر متثيل  الوحيدة
قد يسمح اليت و عن الوصائية ية ساسية اليت متيز السلطة الرئاسمن اخلصائص األهي احللول 
   1.داريةإلالوصاية ا ثنائيا يف نظاما است

بأداء عمل هو من صميم اختصاصـات   مبقتضى سلطاا اهليئة الوصيةهو قيام :فاحللول     
 حمل الوصايةأي أن حتل سلطة  ،القيام بهعن  تعامتنأو و أمهلت اليت رفضت أ احملليةاهليئة 

                                                             
  .174، املرجع السابق، ص )النشاط اإلداري التنظيم اإلداري،(القانون اإلداري حممد الصغري بعلي،  1
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و اختاذ القرارات اليت تؤمن سري  بعض االلتزامات القانونية شعيب البلدي لتنفيذرئيس الس ال
 1.لحة العامةاملرافق العامة بانتظام و اضطراد من أجل حتقيق املص

ال تستطيع فقط االعتـراض   ن السلطاتأيضا باالستبداد احلكومي حيث كما يعرب عنه أ    
ن حتل حملها يف ستر امتناعها غـري  للمجالس احمللية ولكنها ميكن أعلى النشاط غري القانوين 

  2.عن القيام بعمل ما الشرعي
بني محاية احلريات احملليـة  جوهر ومضمون سلطة احللول يكمن يف فكرة التوفيق  ىولعل    

بني فكرة الصاحل العام الذي جيب زية، ومنح الشخصية املعنوية للسلطات املركاليت استلزمت 
مما يـؤدي اىل   مهال يف العمل،عنها إ اليت كثريا ما ينشأ 3.احملليةن يبقى مبعزل عن اخلالفات أ

األشـخاص  وملا كان حق احللول ميثل خطرا على اسـتقاللية  . مة احملليةااملرافق العشلل يف 
فان املشرع غالبا ما حيـيط   ،من جانب سلطات الوصايةإذا ما أسيئ استخدامه  الالمركزية

الضمانات هذه بني من و ،ركزيةثل قيودا على السلطة املاستعمال هذا احلق بعدة ضمانات مت
  :نذكر

السلطة املركزية وبالتايل فان  ،ال مبقتضى نص صريح يقررهإيكون جائزا  احللول ال -
إصدار القـرارات   و ااشخاص الالمركزية يف مباشرة اختصاصال تستطيع أن حتل حمل األ

 4.مبوجب نص قانوين صريح ذن هلا املشرع بذلك إذا أالبشأا، إ
نحهـا  مب من قبل الوايل 5،احللولالقيام مبمارسة سلطة قبل  احمللية اهليئة إنذار وجوبية -

و ال حيق لسـلطة   ئيا ضروريا إلعمال الرقابةذار شرطا إجراإذ يعد اإلن ،حمددةقانونية مهلة 

                                                             
، مذكرة ماجستري يف القانون فرع حتوالت الدولة، جامعة "حصيلة و آفاق"سي يوسف أمحد، حتوالت الالمركزية يف اجلزائر  1

  .31ص  ،2013تيزي وزو اجلزائر، سنة 
ص ، 2009اجلزائر سنة ، اإلدارية،ترمجة حممد عرب صاصيال، ديوان املطبوعات اجلامعية املؤسسات يف حماضراتامحد حميو،  2

205.  
  .183- 181املرجع السابق، ص  ،اإلداريعمار بوضياف،الوجيز يف القانون   3
  .223-222ص .1994الدار اجلامعية للطباعة والنشر، الكويت،  إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري،  4
  .80، ص 1988 اجلزائر، املطبوعات اجلامعية،جعفر انس قاسم، أسس التنظيم اإلداري واإلدارة احمللية، ديوان   5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 رقابة المجال التنظیمي للجماعات المحلیة:                                     المبحث األول
 

 
14 

 رفض الس الشعيب البلـدي   و يف حالة إال بعد التثبيت ل حمل اهليئة احملليةأن حت الوصاية 
ن الصـالحيات  ضم جراء احللولبإ القيامحينها جيوز جلهة الوصاية حينئذ  لإلنذار ستجابةاال

 1.عملية احللولالنامجة عن ضرار األكافة عن ملسؤولية ا هاحتمل مع، املمنوحة هلا قانونا
 إذ يعـد  صـريح  قانوينمبوجب نص المركزية ملزمة بالتصرف لن تكون اهليئة اأ -

مفروضة مبقتضـى  و ختصاصات منصوص عليها كون أن اال مر غري مشروعاالمتناع عنه أ
 2.التنظيمات القوانني و

، وتتجلى سلطة احللول يف حالتني مها إعماهلاقد حدد جماالت اجلزائري املشرع  حيث جند   
  :يف البندين التاليني واملايل وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل اإلداريول لاحل
  اإلدارياحللول :األول بندال

أداء العمـل   فبمقتضاها تتوىل سلطة الوصايةالبلدية دون الوالية  ا تنفرد و هي حالة     
الذي تقاعست اهليئة احمللية أو أمهلت أدائه حيث أنه للوايل يف هاته احلالة سـلطة تقديريـة   

 رأى مـىت  العام النظام حلماية مناسبا يراه ما كل الختاذ البلدية رئيس حمل التدخل يف تتمثل
 . 3من إنذاره فبل هذا األخري جتاه الوضع على الرغم من ختاذال

 حيث 24-67البلدية بقانون بدأً احللول سلطة بالبلدية املتعلقة القوانني كل تناولت ولقد     
 اختـاذ  البلـدي  الشعيب رئيس الس جيهل أو يرفض عندما" على منه 233 نصت يف املادة

 القيـام  يطلب أن بعد للوايل جيوز ، والتنظيمات القوانني مبوجب عليه املفروضة القرارات
 ."تلقائيا توليها بذالك

 بـاخلطر  العـام  النظام يهدد عندما البلدي الشعيب حمل الس الوايل حيل أن ميكن كما    
  .معلل قرار مبوجب وذلك

                                                             
  .275،املرجع السابق، صمزياين فريدة،   1

صاحلي عبد الناصر، اجلماعات اإلقليمية بني االستقاللية و التبعية،مذكرة ماجستري يف القانون، فرع الدولة واملؤسسات    2
  .138ص . 2010 -2009العمومية،جامعة بن عكنون اجلزائر، سنة  

  .115بوعمران عادل، املرجع السابق، ص  3
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 يف عـدل  أنـه  إال 24-67 القانون يف وردت اليت احلاالت بنفس 08-90 القانون وجاء    
منـه   83 املـادة  البلديـة، يف  رئـيس  حمـل  الوايل حلول سلطة على نص حيث صياغتها

 عندما"بقوهلا
 القوانني مبقتضى عليه املفروضة القرارات اختاذ يهمل أو البلدي الشعيب رئيس الس يرفض

 األجل انتهاء بعد تلقائيا توليها بذلك، يقوم أن منه يطلب أن بعد للوايل جيوز ،والتنظيمات
   " .اإلنذار يف احملدد
أما نصتا  08-90من القانون 83واملادة  24-67األمر من 233املادتني املالحظ من خالل    

  .على كل الشروط الالزمة إلعمال سلطة احللول
فنصت على امتناع رئيس الس الشعيب البلدي عن اختاذ القرارات املفروضة عليه مبوجـب  

يس الـس  رئ إنذارالقوانني والتنظيمات،كما نصت على انه  جيب على السلطة الوصائية 
  .الشعيب البلدي

لكن ما يؤخذ على هاتني املادتني أما جعلتا تدخل الوايل، جوازيا  يف احلالة اليت كـان      
وبالتـايل   ،جيب فيها النص على إلزامية الوايل بذلك لكون أن هذه املسالة ختص النظام العام

جيب اختاذ كافة اإلجراءات حلماية املصلحة العامة واحلفاظ على حسن سري املرافق العامـة  
  1.بانتظام و اضطراد

 منه ونص على انه 100 املتعلق بالبلدية هاته احلالة يف املادة 10-11وتناول القانون اجلديد    
 املتعلقـة  اإلجـراءات  كل ضهابع أو الوالية بلديات جلميع بالنسبة يتخذ أن للوايل ميكن"

 تقـوم  ال عنـدما  العـام  املرفق ودميومة العمومية السكينة و النظافة و األمن على باحلفاظ
 و الوطنيـة  اخلدمة و االنتخابية بالعمليات التكفل منها السيما و بذالك البلدية السلطات

 ."املدنية احلالة

                                                             
  .137صاحلي عبد الناصر، املرجع السابق، ص -أ  1
  .115بوعمران عادل، املرجع السابق، ص  -
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هو أن املشرع اجلزائري وسع من واملالحظ أن اجلديد الذي جاء به هذا القانون     
يف جمال الضبط اإلداري بعدما حمل رئيس الس الشعيب البلدي  صالحيات حلول الوايل
يقتصر على احلفاظ على النظام العام الذي يشمل السكينة العامة و و 1.كان يف النص القدمي
 بعض سري نحبس جانب االهتمامة العامة لكن النص اجلديد أضاف األمن العام والنظاف

أمهية لضمان استقرار و  من هلا ملا ذلك و الوطنية اخلدمة و االنتخابية كالعمليات ااالت
املشرع  فإنمن خالل النص اجلديد  ،للمواطن االجتماعية احلياة يف استمرارية تقدمي اخلدمة
وهذا ما يدل على . 08-90قانون  يف عليه مقارنة مبا كان معمول به وسع من دائرة احللول

صالحيات توسيع على حساب اجلماعات احمللية يف ممارسة صالحياا  حرية واستقالليةتقييد 
   .ةاهليئات املركزي

. الويل إىلسلطة التقرير يف جمال الضبط اإلداري اليت كانت لرئيس البلدية تنتقل  أنحيث    
ن سلطة احللول تفتح اال للرقابة على رئيس الس الشعيب البلدي بسبب أو بدونه إومنه ف

جانب نقص اإلمكانيات بالنسبة للبلدية، وكان  إىلألن مفهوم النظام العام واسع جدا وهذا 
أمـا فيمـا    ،على املشرع أن يقيد سلطة احللول ويقصرها على حالة اخلطر الوشيك الوقوع

    2.ت فيمكن أن يقوم الوايل بتوفريها دون ممارسة سلطة احللولاإلمكانياخيص نقص 
 القـرارات  الختاذ البلدية رئيس رفض أو تقاعس حالة يف احللول يتمتع بسلطة فالوايل    

أويف حالـة رفـض التعليمـات      ،قانونا اختاذها وامللزم والتنظيمات القوانني لتنفيذ الالزمة
من قـانون   101حيث نصت املادة 3،الصادرة يف هذا الشأن بعد اعذراه ومنحه مهلة لذلك

عندما ميتنع رئيس الس الشعيب البلدي عن اختاذ القرارات املوكلة له "بقوهلا على أنه البلدية 
                                                             

 1990ابريل  11الصادرة يف  15اجلريدة الرمسية رقم  بالبلدية املتعلق 1990 ابريل 7 يف املؤرخ 08-90من القانون 82املادة   1
حيل حمل رؤساء االس الشعبية البلدية املعنيني،مبوجب قرار معلل،  أنميكن للوايل "حيث نصت على انه  ،املتعلق بالبلدية

  ".عدة بلديات متجاورة أوملمارسة السلطات املقررة ذا الصدد عندما يهدد النظام العام يف بلديتني 
  .229ص . علي حممد، املرجع السابق           2
اجلزء األول، دار اهلدى للنشر و التوزيع، اجلزائر، سنة  ،)التنظيم اإلداري( عالء الدين عشي، مدخل القانون اإلداري،   3

  .136ص  2010
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يا ذا العمل مباشرة بعد مبوجب القوانني والتنظيمات، ميكن للويل بعد اعذراه، أن يقوم تلقائ
  ."األعذارانقضاء األجل احملدد مبوجب 

 إذا البلدية رئيس حمل احللول للوايل أنه أجاز حبيث عاما جاء أن نص هذه املادة و املالحظ   
 القـوانني  لتنفيـذ  الالزمة القرارات اختاذ عن امتنع أو مهامه أداء عن األخري تقاعس هذا

البلدية  لرئيس ذلك بعد توجيهه لالعذار و انقضاء األجل املمنوحوالتنظيمات اليت توكل له 
إذ ال جيوز العمل بسلطة احللول وال تكون مشروعة إال  1،قانونا عليه مفروض هو مبا للقيام

إذا كانت اإلدارة ملزمة قانونا بالتصرف يف نطاق السلطة املقيدة، أما إذا كانت للجماعات 
اإلقليمية سلطة تقديرية يف اختاذ القرار و مع ذلك امتنعت عنه فإنه ال جيوز لسلطة الوصـاية  

  2.عذار شرط ضروري لقيام سلطة احللولر أن اإلاحللول حملها يف اختاذ القرار باعتبا
اإلداري يف  احللـول  حـاالت  مـن  أخرى حالة إىل 10-11رقم  البلدية قانون و نص    
 أرشـيف  يف للوثائق التلقائي باإليداع أمر إصدار يف الوايل سلطة يف تتمثل، منه 142املادة

تقصري رئيس البلدية من ناحية القيام أمهية خاصة يف حالة تكتسي  اليت الوثائق خاصة الوالية
سـجالت  :باإلجراءات الكفيلة للمحافظة عليها واملنع من إتالفها وتتمثل هذه الوثائق هـي 
ويشـترط   3.احلالة املدنية واملخططات وسجالت مسح األراضي، والوثائق املالية واحملاسـبة 

التنفيذ بالرغم من منحه ملمارسة سلطة احللول يف هذا اجلانب جيب أن يسبقه إمهال أو رفض 
  4.اجل لذلك

                                                             
  .115بوعمران عادل، املرجع السابق، ص   1
  .137صاحلي عبد الناصر، املرجع السابق، ص-أ - 2
يونيو  03الصادرة يف  37اجلريدة الرمسية رقم  بالبلدية املتعلق 2011 يونيو 22 يف املؤرخ 10-11من القانون 101املادةانظر   3

  املتعلق بالبلدية 2011
  .32سي يوسف أمحد، املرجع السابق، ص   4
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واإلضافة اليت جاء ـا   124املتعلق بالبلدية يف املادة  08-90وهذه احلالة نص عليها قانون 
هذا القانون انه بني الوثائق اليت جيب احملافظة عليها من خالل إيداعها يف أرشـيف الواليـة   

   1.السابق الذكر 08-90وهو الذي مل يكن موضح يف القانون
ويرى بعض الفقهاء أنه جيب أن متارس الرقابة على البلدية من قبل جهة مركزية واحدة      

  2.رقابة والئية على البلدية أياحمللية وان ال تكون هناك  اإلدارةوهي الوزارة املشرفة على 
  احللول املايل: الثاين بندال 

لتنفيذ و تسجيل النفقات اإلجبارية حيق للوايل قانونا احللول حمل الس الشعيب البلدي     
وهي الصورة الغالبة اليت  .الالزمة و إعادة التوازن للميزانية احمللية بغية تسيري ميزانية البلدية

حتل ا السلطة املركزية حمل االس احمللية، حيث تتدخل سلطة الوصاية إلدراج املصاريف 
  .اإللزامية بعد تنبيه السلطة احمللية بذلك

جند أنه نص علـى أنـه يف حالـة حـدوث      10-11رقم فبالرجوع إىل قانون البلدية      
ختالالت بالس البلدي حتول دون التصويت على امليزانية فإنه جيوز للـوايل التـدخل يف   إ

   :وذلك من خالل3،وضمان تنفيذها لس الشعيب البلدي و احللول حملهاصالحيات 
غري عادية للمصادقة عليها شريطة أن ال يتم ذلك إال بعـد  قيام باستدعاء الس يف دورة لا

قيد الوايل مبدة  من خالل هذه املادة املشرع إن .لقانونية للمصادقة على امليزانيةفوات املدة ا
   4.هذه املدةبعد  ائيا من طرف الوايلامليزانية  ضبطو يستوجب فيها احللولمعينة 

                                                             
 هلا اليت الوثائق خيص فيما للوايل جيوز" "نصت على أنهالسالف الذكر املتعلق بالبلدية  08-90من القانون  124املادة أنظر   1

  "مفيدة اإلجراءات اليت يراها كل باختاذ البلدية يكلف أن لإلتالف تعرضها شروط حمافظتها أن وتبني حمققة خاصة فائدة
 احمللية اجلماعات ومكانة دور"حول  اخلامس الدويل امللتقى ، احمللية اإلدارة أعمال عن اإلدارية الرقابة فعالية بلحبل، عتيقة  2  

ص  .2010 السادس العدد القضائي، ببسكرة، جملة االجتهاد 2009 مارس04 -03املنعقد يف " املغاربيةالدول           قي
201.  

  .السالف الذكر املتعلق بالبلدية 10-11من القانون 102املادة   3
  .السالف الذكر املتعلق بالبلدية 10-11من القانون  186املادة أنظر   4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 رقابة المجال التنظیمي للجماعات المحلیة:                                     المبحث األول
 

 
19 

قبل الس و كانت هذه امليزانية غري متوازنة فيما بني  أما إذا مل يتم التصويت عليها من    
يوما للمجلس الذي يعيـد   )15(اإليرادات و النفقات و بعد أن يعيدها خالل مخسة عشرة

بغيـة ضـبط    احللول حمل الس الشـعيب البلـدي  مناقشتها وضبطها فيقوم الوايل تلقائيا ب
  1.امليزانية

حيل فيها الوايل حمل الس الشعيب البلدي وهي حالة التصويت على  أخرىوهناك حالة      
ميزانية غري متوازنة، فان الوايل يف هاته احلالة يرجعها مرفقة مبالحظـات خـالل اخلمسـة    

، اىل الرئيس الذي خيضعها ملداولة ثانية للمجلس الشـعيب  استالمهايوما اليت تلي  )15(عشرة
ري انه يف حالة عدم التصويت على امليزانية ضمن الشـروط  غ أيام )10( البلدي خالل عشرة

عذار وتضبط تلقائيا من تاريخ اإل اليت تلي أيام )8( خالل اجل الثمانية 183 املادةاحملددة يف 
  2.طرف الوايل

فيما خيـص  الوايل يقدم مالحظات  أنلبلدية مل ينص على احيت النص القدمي من قانون     
يف حالة التصويت على ار الوايل للمجلس الشعيب البلدي ذوال على إع املتوازنة،غري امليزانية 
ايب جياال ءهو الشي 3.اإلجباريةالنص على النفقات  عدم أو ،للمرة الثانية بدون توازنامليزانية 

  .الذي جاء به قانون البلدية اجلديد
تنفيـذ   إىلبل ميتـد أيضـا   على امليزانية ال يقتصر على املصادقة وايل لا حلول أنحيث     

فان الـس  بالنسبة حلالة العجز املسجل يف امليزانية و املكتشف عند تنفيذها وذلك  امليزانية
وضمان توازن امليزانية، غري الشعيب البلدي يقوم باختاذ كافة التدابري الكفيلة المتصاص العجز 

وحيل حمل  فان الوايل يتدخلالضرورية لتصحيح امليزانية  اإلجراءات أخذانه يترتب على عدم 
                                                             

  .السالف الذكر البلديةاملتعلق  10-11قانون المن  102املادة أنظر   1
  .السالف الذكر من قانون البلدية 10-11من القانون  183املادة  أنظر  2
عندما يصوت الس الشعيب "حيث نصت على انه  السالف الذكر املتعلق بالبلدية 08-90 من القانون 155املادة  أنظر  3

يوما اليت تلي استالمها اىل الرئيس، الذي يطرحها )15(البلدي على ميزانية غري متوازنة فان الوايل يرجعها خالل اخلمسة عشر
  .أيام)10(من جديد للمداولة على الس الشعيب البلدي وذلك يف غضون عشرة

  ".وازن يتوىل الوايل ضبطها تلقائياوإذا صوت عليها جمددا من غري ت
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و ضمان توازن  .لى مدار سنتني ماليتنيز عالذي يأذن بامتصاص العجالس الشعيب البلدي 
  1. امليزانية اإلضافية

املتعلـق   08-90القـدمي   من القانون 156املادة  أيضاوهو نفس االجتاه الذي ذهبت إليه     
  .بالبلدية

ن فـإ فنظرا لوجود الوايل كممثل للسلطة املركزية أما فيما خيص الس الشعيب الوالئي     
حاالت احللول حمل الس الشعيب الوالئي قليلة باملقارنة مع الس الشعيب البلـدي فهـي   
ختضع لنفس اإلجراءات باستثناء ما تعلق منها بإجراءات إبالغ وزير الداخلية من قبل الوايل 

  .يتمكن من اختاذ التدابري الالزمة لضبط امليزانيةحىت 
يف النفقات اإلجبارية بتسجيل ما يسمى السالف الذكر  09-90عاجل قانون الوالية رقم     

حالة ما إذا مل يصوت الس الشعيب الوالئي على هذه النفقات يف امليزانية األولية  141املادة 
، 2وصاية يقوم بتسجيلها تلقائيا مبعرفة وزير املاليـة أو اإلضافية فإن وزير الداخلية كسلطة 

حالـة عـدم   علـى  إمنا اقتصر فقـط   يعاجل هذه النقطة وملبينما قانون الوالية اجلديد فإنه 
  .التصويت على مشروع امليزانية بسبب اختالل داخل الس الشعيب الوالئي

أن يقوم و بصفة استثنائية باستدعاء الس لالنعقاد يف دورة يف هذه احلالة فعلى الوايل      
 احملدد للمصادقة على أن يكون ذلك بعد فوات األجل القانوين 3،للمصادقة عليهاغري عادية 

ويف حالة ما إذا مل تضفي هذه  املتعلق بالوالية 07-12 من القانون 167على امليزانية يف املادة 

                                                             
  .السالف الذكرالبلدية املتعلق ب 10-11قانون المن  184املادة    1
  .140صاحلي عبد الناصر، املرجع السابق، ص  -ا  2
فرباير  29الصادرة يف  12اجلريدة الرمسية رقم  بالوالية املتعلق 2012فرباير  21 يف املؤرخ 07-12من القانون  168املادة   3

  .بالواليةاملتعلق  2012
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و مل يتم التصويت على مشروع امليزانية، فعلى الـوايل أن يبلـغ    الدورة املنعقدة أية نتيجة
 1.الوزير املكلف بالداخلية الختاذ التدابري املالئمة لضبطها

 األمرالتصويت عليها بل ميتد تقف عند حد  رقابة احللول على ميزانية البلدية ال أنكما      
الوالية وذلك من خالل الـنص  قانون  أيضا إليههب ذىل تنفيذها وهو نفس الصرح الذي إ

عجز يؤثر على مبدأ التوازن الذي تقوم عليـه  اليت يظهر يف تنفيذ امليزانية على انه يف احلالة 
امليزانية بسبب عدم اختاذ الس الشعيب الوالئي التدابري التصحيحية الضرورية للميزانية، فعلى 

ة القيـام بكـل اإلجـراءات الالزمـة     الوزير املكلف بالداخلية و وزير املالية يف هذه احلال
  2.المتصاص العجز على مدى سنتني أو عدة سنوات مالية

جيعلها يف حالة تبعيـة   ،حيث أن التدخل يف مالية اجلماعات من طرف السلطة املركزية     
فالدولة تتدخل عموما يف غالبية اجلماعات احمللية مـن   .مطلقة وتلغي متاما مبدأ استقالليتها

مآله الفشـل مبجـرد   وبذلك فإن أي اجتهاد حملي . اجل تنفيذ مشاريع ذات مصلحة عامة
ن فكرة وجود قدر من االستقاللية املالية للجماعات احمللية ال أساس إف ومنه. رفض الوصاية
البلدية " لبلدية حيث قالالتبعية املالية ل وهنا نذكر أن احد املهتمني مبوضوع .هلا من الصحة

يف تبعيتها للسلطة املركزية من خالل الوصول اىل الدعم وأثاره اليت حتد من جمال مبادرـا،  
  3 ."كالكلب املقيد الذي ال ميكنه جتاوز حدود قالدته

  اجلماعات احمللية أعضاء علىاإلقصاء رقابة :الثاين الفرع

                                                             
دور ومكانة "امللتقى الدويل اخلامس حول عبد احلليم مشري، نظام الرقابة اإلدارية  على االس احمللية يف اجلزائر،  1

، ص  2009 جملة االجتهاد القضائي،العدد السادس، 2009مارس  04 -03املنعقد يف "اجلماعات احمللية يف الدول املغاربية
110.  

  .السالف الذكر الوالية املتعلق 07-12قانون المن  169املادة   2
إدارية، العدد الثاين، جامعة احلاج  و اقتصادية أحباث جملة اجلزائر، يف للبلدية املالية موفق، االستقاللية القادر عبد  3

  .107ص ، 2007خلضر،
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 إجراء فهو جزائية إلدانة املنتخب تعرض حالة يف احملليةاالس  من النهائي اإلقصاء يكون    
فإىل جانب األداة اجلزائية املنصوص عليها يف قانون البلديـة   1.جزائية بعقوبة مقترن تأدييب

 والوالية، فقد حدد قانون الوالية على غرار قانون البلدية مبوجب القانون اجلديد حالة أخرى
 حالـة  يف أو لالنتخـاب  القابلية عدم طائلة حتت املنتخب العضو وجود حبالة األمر ويتعلق
 احلالة اجلزائية اإلدانة ، حبيث مل تعد2012لسنة الوالية قانون أدرجها اليت احلالة وهي التنايف

   .الوالية قانون يف إليها املشار لإلقصاء الوحيدة
   :حد السببنيأبتوفر  اإلقصاء يكونمن خالل ما سبق ذكره فان 

  

  

  

  اجلزائية اإلدانةاإلقصاء بسبب :األول البند

يقصـى  "بقوهلا السابق الذكر  10-11رقم  البلدية قانون من 44 املادة عليه نصت حيث    
بقوة القانون كل منتخب من الس، كل عضو جملس شعيب بلدي كان حمل إدانة جزائيـة  

  43.2ائية لألسباب املذكورة يف املادة 
 ."قرار مبوجب اإلقصاء هذا الوايل يثبت

يقصـى  " أنه على تنص اليت و 33املادة  08-90وتقابل هذه املادة يف قانون البلدية امللغى    
 أحكام إطار يف جزائية إدانة إىل تعرض من الس الشعيب البلدي املنتخب البلدي الذي ائيا

                                                             
اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام،  اإلداريبلفتحي عبد اهلادي، املركز القانوين للوايل يف النظام    1

  .96ص  .2011-2010جامعة قسنطينة، سنة 
ملتابعة  يوقف بقرار من الوايل كل منتخب تعرض" نصت على السالف الذكر التعلق بالبلدية  10- 11من القانون  43املادة   2

قضائية بسبب جناية أو جنحة هلا صلة باملال العام أو ألسباب خملة بالشرف أو كان حمل تدابري قضائية ال متكنه من االستمرار يف 
  ."ممارسة عهدته االنتخابية بصفة صحيحة، اىل غاية صدور حكم ائي من اجلهة القضائية املختصة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 رقابة المجال التنظیمي للجماعات المحلیة:                                     المبحث األول
 

 
23 

 قـرار  الـوايل  يصدر .اإلقصاء هذا قانونا البلدي الشعيب يعلن الس و السابقة،  32 املادة
   .اإلقصاء هذا إثبات

يقصى بقوة القانون مـن   " املتعلق بالوالية فنصت على انه 07-12من القانون  46املادة  أما
الس الشعيب الوالئي كل منتخب كان حمل إدانة جزائية ائية هلا عالقة بعهدته تضعه حتت 

  .لالنتخابطائلة عدم القابلية 

  .الس الشعيب الوالئي ذلك مبوجب مداولةويقر رئيس 

  ."ويثبت هذا اإلقصاء مبوجب قرار من الوزير املكلف بالداخلية

اجلزائيـة فـإن    اإلدانةقصاء يف حالة من خالل مواد قانون اجلماعات احمللية املتعلقة باإل    
  :هي كالتايل وأركانهعناصر مشروعية قرار اإلقصاء 

  

  

  من حيث السبب واالختصاص :أوال

 يف ورد ما حسب جزائي حبكم العضو إدانة إىل العضوية إسقاط و اإلقصاء سبب يعود    
 املشار اإلدانة أن إىل اإلشارة درجت و من قانون الوالية، 46من قانون البلدية واملادة 43 املادة
 بـل  لإلقصاء تؤدي ال باإلدانة االبتدائية األحكام أن يعين ما هو و ، ائيبقرار  تقرر إليها
 أكـده  ما ألن هذا الصدد يف املشرع أصاب قد و ، الصادرة ائية القرارات تكون أن يلزم

 .1 الرباءة قرينة يف املتمثل اإلجرائية الشرعية األركان أحد مع فعال يتماشى

                                                             
  104بوعمران عادل، املرجع السابق، ص   1
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هذا فيما يتعلق  1وصية، كجهة الوايل إىل االختصاص يعود فإنه االختصاص حيث من :ثانيا
 إىل الوزير املكلف بالداخلية لدية أما الوالية فيعود االختصاصبالب
 احملل حيث من:ثالثا
 دائمة بصورة العضوية صفة زوال و فقدان إدانة العضو بصفة ائية يؤدي ذلك يف حالة    

  .االستقالة أو الوفاة حالة يف الوضع هو كما وائية 
الوارد يف نفـس   املترشحالعضو املقصي وحيل حمله  استخالفيف هاته احلالة ى يترتب عل   

  .القائمة والذي يليه يف الرتبة مباشرة
  واإلجراءاتمن حيث الشكل  :رابعا
يتمثل يف إعالن الـس   08-90امللغى  البلدية قانون يف والرئيسي اجلوهري اإلجراء إن    

 2.يف جلسة مغلقة لإلقصاءالشعيب البلدي 
تكمـن يف مالحظـة    08-90قانون  ضوء على الوصية السلطة صالحيات فإن وعليه     

 تدخل لتقليص اجلزائري املشرع إرادة يؤكد مما  والئي، بقرار قانونيا جتسيدها و اإلجراءات
 ذلك و حمدود، الوصاية دور يكون أن املشرع بذالك فأراد البلدية شؤون يف الوصية السلطة
 أن أراد املشرع أن كما الوصائية، الرقابة قيود من حتريرها طريق عن للبلديةمكانة  إلعطاء

 و التبعية على ال احلوار على مبنية الوصائية السلطة و احمللية املنتخبة بني االس تكون العالقة
 .اخلضوع

                                                             
  .100احمللية اجلزائرية، املرجع السابق، ص  اإلدارةبعلي، قانون  الصغريحممد   1
الس الشعيب البلدي علنية وميكنه  مداوالتتكون "حيث نص على  السالف الذكراملتعلق بالبلدية  08-90من القانون  19املادة   2

  :أن يقرر املداولة يف جلسة مغلقة يف احلالتني التاليتني
 . فحص حاالت املنتخبني االنضباطية -
 .واحملافظة عل النظام العمومي باألمنفحص املسائل املرتبطة  -

  ."حيافظ رئيس اجللسة على النظام يف اجللسات وميكنه أن يطرد كل شخص غري منتخب خيل بسري املداوالت بعد إنذاره
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استعادت السلطة الوصائية صالحياا وذلـك   10-11وبصدور القانون اجلديد للبلدية      
اإلقصاء دون  إجراءاتالبلدية من خالل اختاذ  أجهزةمن خالل ممارسة الرقابة املشددة على 

  .أخد رأي الس الشعيب البلدي
الوالئي ذلك مبوجب مداولة ويثبت هذا اإلقصـاء   الشعيبالس  قانون الوالية فيقر أما     

جيعل من العالقـة املوجـودة بـني     هذا ما 1،وزير املكلف الداخليةمبوجب قرار صادر من 
لتبعيـة حيـث إن السـلطة    ا العلى التفاهم  مبنية لس الشعيب الوالئياجلهات الوصية وا

 .تتدخل من تلقاء نفسها وتقرر اإلقصاءالوصائية ال 
   لالنتخاباإلقصاء بسبب حالة التنايف أو عدم القابلية .الثاين البند
يقصى بقوة القانون كل منتخب بالس الشـعيب  "من قانون الوالية  44جاء يف املادة     

انه يوجد حتت طائلة عدم القابلية لالنتخاب أو يف حالة تناف منصوص عليها  يثبتالوالئي 
  .قانونا

  ."ويقرر الس الشعيب الوالئي ذلك مبوجب مداولة
 ،اإلقصـاء  بـإجراء السببني للقول  احداملشرع حرص على توفر  أنجند  النصمن هذا     

 ،سبب استبعاد العضو عن الس يكمن يف عدم توافره على شروط االنتخـاب  أنفاألول 
. نه يشغل وظيفة من بني الوظائف اليت مل يسمح املشرع ملن ميارسها حبق الترشـح أوالثاين 

  2.وزير الداخلية ذلك مبوجب قرار تويثبن ثبت ذلك عد العضو مقصي بقوة القانون إف
امللغى عرب عن اإلقصاء املتعلـق اتـه احلالـة     09-90قانون الوالية  أنوجتدر اإلشارة     

  3.من هذا القانون 40باالستقالة احلكمية طبقا لنص املادة 
                                                             

   .السالف الذكر املتعلق بالوالية 07-12من القانون  46املادة   1
  .327، ص شرح قانون الوالية، املرجع السابقعمار بوضياف،   2
املتعلق  1990أبريل  11الصادرة يف  15اجلريدة الرمسية رقم  بالوالية املتعلق 1990 ابريل 7 يف املؤرخ 09- 90من القانون  40املادة   3

يف حالة تناف، منصوص عليها  أو انتخابيعد كل عضو يف جملس شعيب والئي جيد نفسه حتت طائل عدم قابلية "بالوالية نصت على 
  .قانونا، مستقيال فورا مبوجب مداولة من الس الشعيب الوالئي

  .الوايل بذلك بإعالمويقوم رئيس الس الشعيب الوالئي على الفور   
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ضمانة أساسية للعضو املقصي بسبب  السابق الذكر 07-12رقم  ولقد وفر قانون الوالية     
وهنا تربز معـامل دولـة   . أو حالة تنايف بأن يطعن أمام جملس الدولة لالنتخابعدم القابلية 

إذ قد يثري املدعي أو املقصـي مـن   . القانون اليت تقتضي االحتكام للقضاء بصدد كل قرار
حقه يف هاته احلالـة   جوانب غري مشروعة يف قرار اإلقصاء ومن املذكورةالس لألسباب 
  1.ملثل هذه الضمانة 1990ومل يشر قانون . اللجوء اىل القضاء

الـس الشـعيب    أعضاءاملشرع وسع من سلطة الوصاية على  أنسبق  يتضح من خالل ما
  .اجلزائية اإلدانة سبب جانب إىل لإلقصاء من خالل إضافة حالة جديدة الوالئي

  
  

  

  

  

  اجلماعات احمللية أعمال على  واإللغاءالتصديق رقابة :الثاين املطلب

ن اجلماعات احمللية تتمتع باستقاللية يف ممارسة اختصاصاا املنوطة ا واليت  ـدف  إ      
من خالهلا حتقيق املصلحة العامة واملصلحة احمللية إال أن هذه االستقاللية ليسـت باملطلقـة   

اخضع بعض قـرارات ومـداوالت    حيث أن املشرع يف إطار ممارستها هلذه االختصاصات
االس احمللية للرقابة وذلك يف احلالة اليت يقر القانون بضرورة خضوع بعـض القـرارات   
الصادرة عن االس احمللية لتزكية السلطة الوصائية حىت تنال تلك القرارات الصيغة التنفيذية 

                                                                                                                                                                                              

  ."ويف حالة تقصريه، وبعد اعذاره من الوايل، يعلن وزير الداخلية حبكم القانون عن هذه االستقالة بقرار  
  .326، املرجع السابق، ص اإلداريعمار بوضياف،الوجيز يف القانون   1
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ذه القـرارات ال تكـون   ن هإ، ومنه ف)األول لفرعا(وقد أطلق على هذا اإلجراء باملصادقة 
  .نافدة إال بعد املصادقة عليها

وتقتضي سالمة مداوالت االس احمللية خلوها من عيوب املشروعية ولتحقيق هده الغاية     
لإلبطال من طرف السلطة الوصائية، وذلك من خالل إلغـاء   أخضع املشرع هذه املداوالت

تعارض بني السـلطة احملليـة والسـلطة    وحىت ال يكون هناك أي . غري املشروعة القرارات
يضع حاالت حمددة مبوجبها تستطيع السلطة الوصائية التدخل  املشرع عادة ما املركزية فإن

 ). الثاين الفرع (إللغاء القرارات املشوبة بعيب من عيوب املشروعية 

 رقابة التصديق على أعمال اجلماعات احمللية :األولالفرع 

 أن إال بذاته، للتنفيذ يكون قابل عليه التصديق قبل الالمركزية اهليئة قرار العام أن األصل   
 ما نافذة ال يعتربها واليت احلصر سبيل على حيددها واليت القرارات بعض يستثين قد القانون

الوصائية لكن املشرع قد يقيد اهليئة الوصاية مبـدة   السلطة جانب من عليها التصديق يتم مل
 .عليها التصديق يتم مل ما القانونية أثارها تنتج وال نافذة تعترب تصديق، والمعينة يتم خالهلا ال

 
هو اإلجراء الذي مبقتضاه جيوز جلهة الوصايا أن تقرر أن "حيث يعرف التصديق على أنه    

عمال معينا صادرا عن جهة إدارية المركزية ميكن أن يوضع موضع التنفيذ، على أساس عدم 
  1"قانونية أو مساس باملصلحة العامةخمالفة أية قاعدة 

كما يعرف أيضا على أنه وسيلة كالسيكية للرقابة تكمن بواسطتها إدارة اإلشراف من     
كما ميكن اعتباره انه إقرار السـلطة املركزيـة   1"التحكم يف االختصاص التقريري للبلديات

   2.العمل الذي تقوم به اهليئات احمللية

                                                             
- 2010اجلزائر،جامعة منتوري قسنطينة مشاركة االس  البلدية يف التنمية احمللية ،مذكرة دكتوراه علوم ، حممد خشمون،  1

  .19ص،  2011
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  :خبصوص مسألة حتديد الطبيعة القانونية للتصديق اىل اجتاهنيحيث أن الفقه انقسم     

يرى أنصار هذا االجتاه أن التصديق هو جمرد شرط لتنفيذ العمل املنـوط   :االجتاه األول    
به، وبالتايل فهو إجراء الحق لقرار سابق منفصل عنه وصادر عن سلطة مستقلة ومنفصـلة،  
ومن شأن التصديق أن يرفع عقبة تعترض هذا التنفيذ ومن مت ال يعترب  التصديق جزءا مكمال 

ينسب للجهة اليت أصدرته وأن كل ما فعلته جهات الوصـاية   للقرار، والقرار املصادق عليه
  .هو أا قالت ال مانع لدي

يعترب التصديق هو املشاركة الفعلية للجهة الوصائية يف صـناعة العمـل    :االجتاه الثاين     
  3.اإلداري، وبالتايل فهو إجراء هام من خالله يتوصل اىل صناعة عمل إداري موحد

إن التصديق يعد عمل إداري منفصل عن العمل اإلداري الصادر عـن  : الرأي الراجح    
اهليئة الالمركزية، فهو يندمج يف العمل األخري حىت ولو نص املشرع على انه شرطا ضروريا 

حيث تتحمل اهليئة احمللية املسؤولية عن أعماهلا اليت قد تنشأ بسـبب  4.لنفاذ قرار اهليئة احمللية
اهليئة الوصائية رغم مصادقتها على القرار ما دام أا قامت باملصادقة تنفيذ القرار وال تسأل 

 5 .يف احلدود اليت رمسها القانون

 البنـد (الضـمنية  املصـادقة  ومها صورتني اجلماعات احمللية أعمال على املصادقة وتتخذ    
  .)الثاين البند( الصرحية املصادقة ، و)األول
  أعمال اجلماعات احملليةاملصادقة الضمنية على :األولالبند 

                                                                                                                                                                                              
  .106-105 بوعمران عادل، املرجع السابق، ص  1
  .108عبد احلليم مشري، املرجع السابق، ص   2
  .109.- 106، املرجع السابق، ص  بوعمران عادل  3
  .123السابق، صاملرجع  صاحلي عبد الناصر،  4
  .83-82ص . 1979 ، مطبعة جامعة عني مشس،)دراسة مقارنة(اإلداريالوجيز يف القانون  سليمان الطماوي،  5
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يوما من تاريخ ) 21(تنفذ مداوالت االس احمللية بقوة القانون بعد مرور واحد وعشرين     
 10-11رقم  من قانون البلدية 57إيداعها لدى الوالية فيما عدا املداوالت املستثناة يف املادة 

جاء به قانون  اجلماعـات  ، و الشيء اجلديد الذي 07-12رقم  من قانون الوالية54املادة و
احمللية اجلديد هو أن املشرع رفع املهلة املمنوحة للوايل للمصادقة على املداوالت من مخسـة  

) 21(إىل واحد وعشـرين 19901يوما يف القانون السابق للجماعات احمللية لسنة ) 15(عشرة

 2.يوما

يعترب بالنسبة للمجلس الشعيب الوالئي كذلك جند أن تاريخ إيداع املداولة لدى الوايل و      
يه رئيس الس الشعيب الوالئي هو التاريخ نفسه املسجل على وصل االستالم الذي يتحكم ف

أيـام و تـدخل حيـز التنفيـذ بعـد واحـد       ) 8( الذي يرسل املداولة يف غضون مثانيةو
الذي كان يـربط بدايـة    1990عكس قانون الوالية لسنة 3،يداعهاإيوما من )21(وعشرين

 )15(األجل بقيام الوايل بنشر و تبليغ املداولة إىل املعينني يف أجل ال يتعدى مخسة عشـرة   
  4.يوما إال يف حالة وجود أحكام خمالفة منصوص عليها يف التشريع املعمول به

مات يقوم برفـع  فإذا تبني للوايل خالل املدة القانونية أن املداولة خمالفة للقوانني و التنظي    
دعوى أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا، و األكيد أن العمل بنظام التصديق الضمين لـه  

دون جلوء جهة الوصاية إىل  السلبية بغية منع نفـاد قـرارات    لأمهية كربى حبيث أنه حيو
لظلت معلقـة  االس احمللية، و لوال تقييد املشرع للوايل بأجل املصادقة على هذه املداوالت 

                                                             
  .السالف الذكر املتعلق بالبلدية 08-90 من القانون 41املادة     1

  .السالف الذكر املتعلق بالوالية 09-90 من القانون 49واملادة  
 .141- 138سي يوسف أمحد، املرجع السابق، ص  -أ 2
 .السالف الذكرالوالية  07-12 قانونالمن  2-52املادة  - 3

  .السالف الذكر تعلق بالواليةامل 09-90 من القانون  49املادة   4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 رقابة المجال التنظیمي للجماعات المحلیة:                                     المبحث األول
 

 
30 

و منه فإن إجراء املصادقة الضمنية يعترب كجزاء  .ملدة طويلة يف انتظار صدور قرار باملصادقة
  1.للجهة الوصاية يف حالة عدم التصديق بعد مرور املدة الزمنية مما يكسب املداولة قوة النفاذ

  .املصادقة الصرحية على أعمال اجلماعات احمللية:الثاين البند

هو إجراء تقوم به السلطة الوصائية على قرارات اهليئة احمللية حـني  :التصديق الصريح      
مهارهـا بالصـيغة   ايفرض القانون ذلك وبالتايل فانه حىت تكتمل والدة املداولة البد مـن  

   2.التنفيذية حىت تنتج أثارها القانونية

الضمنية، فقد حدد املشـرع  العام لنفاد املداوالت يتمثل يف املصادقة  األصلن كان إو     
وجتدر اىل أن هذه املواضـيع الـيت    3.بعض املداوالت اليت يشترط لنفادها التصديق الصريح

تقلصت حيث اقتصـرت   1990تتطلب املصادقة الصرحية يف قانون اجلماعات احمللية لسنة 
-67 على امليزانيات واحلسابات و إنشاء مصاحل و مؤسسات عمومية خالفا ملا جاء يف األمر

   4.السابق الذكر املتعلق بالبلدية 24

الذي توسعت فيه جماالت املصادقة الصـرحية   5السابق الذكر، املتعلق بالوالية 38-69مرو األ
من تدخل السلطة الوصائية يف شـؤون اـالس   وهذا ما يدل على أن املشروع يريد احلد 

  .احمللية

                                                             
  .107بوعمران عادل، املرجع السابق، ص  -د 1

  .56عالء الدين عشي، شرح قانون البلدية، املرجع السابق، ص   2
  .139حممد الصغري بعلي، قانون اإلدارة احمللية اجلزائرية، املرجع السابق، ص  3
يناير  18الصادرة يف  06رقم . ر.البلدية ج قانون املتضمن 1967 يناير 18 يف املؤرخ 24-67من األمر  107املادة   4

1967  
مايو  23الصادرة يف  44رقم اجلريدة الرمسية الوالية قانون املتضمن 1969 مايو 2 يف املؤرخ 38-69 األمرمن  57املادة  5

1969.   
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احملدد ألجهزة  وهياكـل اإلدارة العامـة    215-94لكن بعد صدور املوسوم  التنفيذي    
استرجعت السلطة  الوصائية صالحياا املتعلقة بالتصديق الصريح الذي ميارسـه   1،للوالية

  2.رئيس الدائرة حتت سلطة  الوايل

-12 املتعلق بالبلدية والقانون رقم 10-11وبصدور قانون اجلماعات احمللية اجلديد رقم      

وذلك من . املتعلق بالوالية محل اجتاها واضحا حنو فرض رقابة مشددة على االس احمللية 07
من قانون البلدية واملادة  58خالل توسيع جماالت املصادقة الصرحية، وذلك من خالل املادة 

  .من قانون الوالية 55

  :وهذه املداوالت هي

 امليزانيات واحلسابات -
 قبول اهلبات والوصايا األجنبية  -
 اتفاقيات التوأمة -
 3التنازل عن األمالك العقارية -

وحسنا ما فعل املشرع حني أدرج هذه املواضيع ضمن ااالت اليت حتتـاج اىل مصـادقة   
  .صرحية نظرا ألمهيتها

للميزانيات واحلسابات فهذه املسالة تتعدى كوا متعلقة باخلزينة العامة األمـر  فبالنسبة      
  .الذي يفرض تدخل السلطات املركزية

                                                             
وهياكلها،  الوالية يف العامة اإلدارة أجهزة بضبط املتعلق 1994يوليو  23املؤرخ يف  215- 94من املرسوم التنفيذي  10املادة   1

  .1994يوليو  27الصادرة  48الرمسية رقم  اجلريدة
  197ص .رات دحلب اجلزائر، منشو)التنظيم اإلداري(ناصر لباد،القانون اإلداري  2
  .138سي يوسف امحد، املرجع السابق، ص   3
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ن ختضع لفحص أما فيما خيص اهلبات و الوصايا األجنبية مبا أا صادرة من أجنيب فالبد أ    
  .  هةومراقبة والتحقق من مصدر اهلبة حىت يتم التأكد من خلوها من أي شب

من قانون الوالية والبلدية علـى   106و املادة  8اتفاقيات التوأمة املنصوص عليها  يف املادة -
التوايل ففي كال القانونني أخضع هذه االتفاقيات ملوافقة من وزير الداخلية بعد اخـذ رأي  

وهذا خلطورا كوا أيضا تضم  طرف أجـنيب  1،الوزير املكلف بالشؤون اخلارجية للدولة
وبالتايل فالبد من التحقق من بنود االتفاقية  وفحصها من كل  اجلوانب و اخلطورة أيضـا  
واضحا فيما خيص التنازل عن األمالك العقارية  فحفاظا على وعاء امللكية الوالئية أو البلدية 

  .أخضع هذه املداولة للمصادقة الصرحية 

وهذه حالة جديدة مل تكن يف قانون .ادلهكما أن أيضا التنازل عن العقارات واقتنائه أو تب    
، وقد نص املشرع علها بغرض احملافظة على العقـار وإضـفاء   1990اجلماعات احمللية لسنة 

  2.الشرعية على املعامالت املتعلقة به

ومث حذف مداوالت إحداث مصاحل ومؤسسات العمومية اليت كان منصوص عليها يف      
  .مما يطرح إشكاال 1990قانون اإلدارة احمللية لسنة 

مبا يتعني معه االسـتدراك و اإلمتـام ؟ أم أن    هل هذا األمر يعد سهوا وسقوط هذه احلالة
  املشروع قصد ذلك ؟

  

ولو كانت الثانية فما نفعل بصدد مداولة تتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية أم نذهب وجهة      
ومبـا أن  1؟.لقرار مركزي ومل تعد ختضع. أخرى أن املشرع  بسط إجراءات إنشاء املؤسسة

                                                             
  .السالف الذكر املتعلق بالوالية 07-12من القانون08املادة-  1
  .السالف الذكر املتعلق بالبلدية 10-11من القانون  106واملادة -   
  .336ص . 2012عمار بوضياف، شرح قانون الوالية، الطبعة االوىل،جسور للنشر والتوزيع،   2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 رقابة المجال التنظیمي للجماعات المحلیة:                                     المبحث األول
 

 
33 

املشروع مل يعطى إجابة صرحية فانه جيب إخضاع املداوالت اخلاصـة بإنشـاء مصـاحل و    
من قانون الوالية و البلدية  56و54مؤسسات عمومية للقانون العامة املنصوص عليها يف املواد 

  . على التوايل فيما يتعلق بنفادها

املصادقة الصرحية إىل مصادقة ضمنية إذا مل تفصح السلطة ومما سبق فانه ميكن أن تنقلب     
يوما بالنسـبة لقـانون   )  30(الوصاية عن قرارها خالل فترة زمنية حددها املشروع بثالثني

بالنسبة لقانون الوالية وبالتايل فان املشرع  وضع حدا ملسالة حتديد أجل  )2(البلدية وشهران
وهذا ختفيفا من شدة التصديق الصريح وما . دقة صرحيةلتنفيذ املداوالت اليت حتتاج إىل مصا

  . 2قد يترتب عليه من تباطؤ و تعطيل النشاط اإلداري

أعطت حكما واضحا فيما خيـص  ) الواليةو البلدية(احمللية  اجلماعاتالقوانني املتعلقة  إن    
  .املصادقة الضمنية

بتـاريخ   2248فهـرس   األوىلإال أن جملس الدولة اجلزائري يف قراره الصادر عن الغرفـة  
ضد رئيس بلدية بوسعادة و من معه حيث نص على أن عـدم  " د،م"قضية  1999\04\19

املصادقة على املداولة ال يكسبها صفة الوثيقة الرمسية وال ميثل مضموا أي حجية و بالتـايل  
 1983\01\08بتـاريخ   )الغرفة اإلدارية(و هو ما يناقض قرار احملكمة العليا 3.ينبغي إبعادها

باعتبار أن القرار الضمين له نفس أثار التصديق الصريح و يف ظل هدا التناقض نتساءل مـا  
مدى حجية الرأي األول أمام النص الصريح الذي ال يقبل التأويل و التغيري، كما يبني خوف 

ـ  ادق االس احمللية من اعمل باملصادقة الضمنية خاصة إذا علمنا أن معظم املداوالت ال يص

                                                                                                                                                                                              
  .334عمار بوضياف، الوجيز يف القانون اإلداري،املرجع السابق، ، ص   1
  .171، املرجع السابق ص )التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري(حممد الصغري بعلي،القانون اإلداري  2
 .402الوجيز يف القانون اإلداري، املرجع السابق، صعمار بوضياف،  -د 3
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، و يترتب على عدم املصادقة انعدام املداولة و كأا مل تكن كما أن 1عليها يف الوقت احملدد
  . االس تتحلل من كل تعهداا و مسؤولياا 

  رقابة اإللغاء على أعمال اجلماعات احمللية : الثاينالفرع 

اجلماعات احمللية مىت قد تلجأ اجلهات الوصائية اىل ضرورة إعدام القرارات الصادرة عن     
  .كانت خمالفة للقانون دون أن  تلجأ يف ذلك اىل القضاء، مستعملة يف ذلك إلغائها

وسيلة قانونية إلعدام قرارات اموعة احمللية الصادرة خالفا للقانون  بأنه اإللغاءويعرف      
  2.دون اللجوء اىل القضاء

أطر قانونية وزمانية حمـددة، ميكـن جلهـة    ويعرف أيضا انه هو اإلجراء الذي يتم يف     
الوصاية مبقتضاه أن  تزيل قرار صادر عن هيئة المركزية نتيجة خمالفة قانونيـة أو ملسـاس   

  .مبصلحة عامة

وحفاظا على استقاللية االس احمللية ومحاية ملداوالا فقد ألزم املشرع السلطة الوصائية      
جيب مراعاا مىت التجأت اىل العمل بوصـاية اإللغـاء   مبجموعة من الضوابط واحلدود اليت 

  :وهي

أن  أهم مبادئ الرقابة الوصائية هو انه ال وصاية خارج النص، وبالتايل فأن  رقابة  -
 . اإللغاء ال تكون إال بنص ما دام أن  سالمة هذا القرار مقترنة مببدأ املشروعية 

افية القانونية كالتعليـل الـذي   جيب أن تكون رقابة اإللغاء مقترنة بالضمانات الك -
 1 .يقف على السبب من إلغاء القرار والطعن القضائي

                                                             
غزيزي حممد الطاهري، آليات تفعيل دور البلدية يف إدارة التنمية احمللية باجلزائر،مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة  -أ 1

 .81، ص، 2011ورقلة ، اجلزائر، سنة 
  .2003-2002يف القانون اجلزائري،مذكرة ماجستري،اجلزائر،بلعباس بلعباس، دور وصالحيات رئيس الس الشعيب البلدي   2

  .140ص 
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ضرورة احنصار رقابة اإللغاء يف رقابة املشروعية وأن ال تتعداها اىل رقابة املالئمـة   -
وانه على اجلهة الوصية إلغاء القرار الصادر عن اجلماعة احمللية إلغاء كليا ولذلك فقـد أثـري   

طة الوصاية يف إلغاء القرار هل يعين إزالته من الوجود بأكمله وعليه فمـن  تساءل حول سل
ميلك الكل ميلك اجلزء؟ وملا كان إلغاء القرار يعين إزالته من الوجود كليا فعليه فأن اإللغـاء  

 2.اجلزئي للقرار يعد مبثابة تعديل للقرار وهو أمر غري جائز قانونا
غاء أعمال االس احمللية إذا تبني أا خمالفة للقانون، أو متتلك اجلهات الوصية احلق يف إل    

متس املصلحة العامة، حيث أن القانون نص على أن هنا نوعني من املداوالت، الباطلة بطالن 
  ).الثاين بندال(الباطلة بطالن نسيب ) األول البند(مطلق 

  عمال اجلماعات احملليةأل البطالن املطلق:األولالبند 

قر املشرع اجلزائري البطالن املطلق يف قانون اجلماعات احمللية يف حالة تـوافر إحـدى   أ    
من قانون الواليـة   53من قانون البلدية واملادة  59األسباب التالية الواردة يف كل من املادة 

  :وهي

  املداوالت اليت خترق الدستور وغري املطابقة للقانون والتنظيمات -

بقوة النفاد جيب أن  تكون مشروعة، وهذا ما يقتضي عدم خمالفـة  حىت تتمتع املداولة     
مضموا حلكم من أحكام الدستور أو القانون أو التنظيم وذلك إعماال ملبـدأ املشـروعية   

ذلك أن الس الشعيب الوالئي كهيئة مداولة منوط به احملافظة على 3وتكريسا لدولة القانون،
  .االعتداء عليهاالقوانني و التنظيمات ال خرقها و 

                                                                                                                                                                                              
  .113_ 109بوعمران عادل، املرجع السابق، ص   1
  .185حسني عبد العال حممد،الرقابة اإلدارية على اجلهاز اإلداري للدولة، رسائل الدكتوراه، ص   2
عمار بوضياف،الرقابة على مداوالت االس البلدية يف التشريعني اجلزائري والتونسي، جملة االجتهاد القضائي،العدد   3

  .21ص . 2009السادس،
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مع العلم أن املشرع مل ينص على املداوالت اليت خترق الدستور يف قانون اجلماعات احملليـة  
إال أن القانون اجلديد للجماعات .اكتفى باملداوالت اليت خترق القانون والتنظيم 1990لسنة 

  .احمللية نص عليها

هذه احلالة بشكل صريح يف قانون  مل يرد ذكر:املداوالت اليت متس برموز الدولة و شعاراا -
والشك أن غرض املشرع من هذه اإلضافة النوعية هو احلافظة . 1990 اجلماعات احمللية لسنة

على رموز الدولة وشعاراا، خاصة و أن االس الشعبية الوالئية والبلدية تضـم تركيبـة   
متعددة فال ينبغي أن  تتخـذ  متنوعة من املعينني و املنتخبني الذين ينتمون إىل تيارات حزبية 

من التعددية احلزبية وحرية التعبري واالنتخابية مساسا برموز الدولة وشعاراا، بل خـالف  
  1.ذلك يقتضي األمر احملافظة عليها

حيث نصـت   2.تعترب اللغة العربية لغة وطنية و رمسية: مداوالت غري حمررة باللغة العربية -
جترى مداوالت وإشغال الس الشعيب الـوالئي بلغـة   "انهمن قانون الوالية على  25املادة 

وهو نفس النهج الذي سار عليـه قـانون   " وطنية وحترر،حتت طائلة البطالن باللغة العربية
 3.البلدية

ت جديدة خصها بـالبطالن املطلـق   أضاف القانون الوالية على غرار القانون البلدية حاال
 :هيو

                                                             
  .329عمار بوضياف،الوجيز يف القانون اإلداري، املرجع السابق،ص   1
  "اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرمسية"من الدستور  3املادة   2
جيب أن جترى وحترر مداوالت وأشغال الس "نصت على أن السالف الذكر، املتعلق بالبلدية 10-11من قانون53املادة   3

  ".الشعيب البلدي باللغة العربية
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حيث أا تعترب باطلـة  : يدخل ضمن اجتماعات الس املداوالت اليت تتناول موضوع ال  -
مجيع القرارات و املداوالت اليت يتخذها رئيس الس الشعيب الوالئي  و ال تدخل ضـمن  

  1.صالحياته، كتدخله مثال يف اختصاص التشريع أو القضاء
أن الـس حتكمـه قواعـد    : للمجلساملداوالت اليت تتم خارج االجتماعات القانونية  -
تنظيمات بشأن سري جلساته و نظام مداوالته وتأسيسا على ذلك مينع على أعضاء الـس  و

من عقد اجتماعات خارج اإلطار الذي بينه القانون وبالكيفية اليت حددها، ومنه فانه جيب 
 2.احترام عنصر الزمان واملكان إلضفاء طابع املشروعية على املداولة

- لس الشعيب الوالئي داخـل  :  لساملداوالت اليت تتم خارج مقر ايتم إجراء مداوالت ا
من قانون الوالية، وبالتايل نستشف أن كل تداول يتم خـارج   22مقرها طبقا لنص املادة 

املكان   املخصص لذلك ال ميكن اعتبار أن ما وصلوا إليه باملداولـة، و بالتـايل فـأن  أي    
باسـتثناء   3 وجود له من الناحية القانونية،مداولة خترج عن هذا األصل تعترب عدمية األثر وال

على أنه يف حالة القوة القاهرة اليت : 2-19من قانون الوالية واملادة  23ما نصت عليه املادة 
حتول دون الدخول ملقر الس ميكن أن  يعقد  دوراته خارجه، أي يف أي مكـان  آخـر   

 . إقليم آخر من أقاليم البلدية أو يف أي4.داخل إقليم الوالية بعد التشاور مع الوايل

جند أن املشرع اجلزائري قد وسع من نطاق املداولة الباطلة حبكم القانون، مقارنـة مبـا       
، و هذا مـا يـدل علـى إرادة    1990كان معمول به يف القانون اجلماعات احمللية يف سنة 

  .ملستوى احمللياملشرع يف تضييق من صالحيات الوايل، و جتسيد السلطة املركزية على ا

                                                             
  .103حممد الصغري بعلي، قانون اإلدارة احمللية اجلزائرية ، املرجع السابق، ص   1
، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر سنة األوىل، الطبعة )بني النظرية والتطبيق(ئر يف اجلزا اإلداريعمار بوضياف، التنظيم   2

   258ص . 2010
  .21عمار بوضياف، الرقابة على مداوالت االس البلدية يف التشريعني اجلزائري والتونسي، املرجع السابق، ص   3
  .                                                                       223عمار بوضياف ، شرح قانون الوالية، املرجع السابق، صفحة  -د 4
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للوايل التصريح ببطالن املداولة مبوجب قرار معلـل   08-90خول القانون القدمي للبلدية     
بالنسبة ملداوالت الس الشعيب البلدي دون أي قيد زمين، و خول لوزير الداخلية التصريح 

الـبطالن   و قد اشترط أن يكون قـرار 1بالبطالن  بالنسبة ملداوالت الس الشعيب الوالئي،
معلال وحسنا ما فعل املشرع حني فرض تعليل قرار البطالن حىت يقف أعضاء االس احمللية 
على األسباب اليت من اجله اعدم الوايل مداوالم، وهذه األسباب لن خترج عـن إحـدى   
احلاالت املذكورة  ومحاية االس احمللية من تعسف السلطة املركزية من جهـة و لـتمكني   

  .القضائية املختصة من ممارسة الرقابة من جهة ثانية السلطة

غري أن القانون اجلديد للجماعات احمللية خول للوايل سلطة إبطال املـداوالت بقـرار        
و مل حيدد القانون املدة القانونية اليت مبوجبها يصرح 2بالنسبة ملداوالت الس الشعيب البلدي،

الوايل ببطالن املداولة، مما يعين قابليتها لإللغاء يف أي وقت، و يف سبيل تكـريس الرقابـة   
-12القضائية على الس الشعيب الوالئي بدل الرقابة اإلدارية، نص القانون الوالية اجلديـد  

فع دعوى أمام احملكمة اإلدارية املختصـة إقليميـا يف   على أن إبطال املداوالت يكون بر 07
 يوما اليت تلي اختاذ املداولة من طرف الوايل إذا تـبني لـه أن   )21(غضون واحد وعشرون 

التنظيمات، وذا يكون املشرع قد قيد الوايل مبيعـاد إلثـارة    املداولة غري مطابقة للقوانني و
  3.املشروعية البطالن  عن مداولة املشوبة بعيب من عيوب

  ألعمال اجلماعات احمللية البطالن النسيب: الثاين البند

املتعلق بالبلدية على انه تكون مـداوالت الـس    10-11من القانون  60تنص املادة      
الشعيب البلدي قابلة إلبطال إذا كانت متس مصلحة شخصية تتعلق بأعضاء الس الشـعيب  

                                                             
  133صاحلي عبد الناصر، املرجع السابق، ص  1
  .السالف الذكر املتعلق بالبلدية 10-11من القانون59املادة   2
  .141سي يوسف امحد، املرجع السابق، ص   3
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سواء وتعلق مبصلحة األعضاء أنفسـهم أو بـأزواجهم أو   البلدي مبا يف ذلك رئيس الس 
  .بأصوهلم أو فروعهم إىل الدرجة الرابعة أو حىت كوكالء عنهم

املتعلق بالوالية حيـث   07-12من قانون  56و هي نفس األحكام الواردة يف نص املادة      
اء الس أو يقتصر على الصفة شخصية ألعض 1990أن النص القدمي للوالية و البلدية لسنة 

كوكيله بغية احلفاظ على مصداقية االس وحيادها، وحتقيقا للصاحل العام وشفافية العمـل  
  .اإلداري

و ألزم املشرع كل عضو من أعضاء الس يكون يف وضعية تعارض مصـاحل الـس       
 التصريح بذلك لرئيس الس سواء البلدي أو الوالئي وأيضا يف نفس الوقت ألـزم أيضـا  
رئيس الس سواء البلدي أو الوالئي املوجود يف حالة تعارض املصاحل املتعلقة به، وجوبيـة  

  1.التصريح بذلك للمجلس الشعيب الوالئي أو البلدي

بقـرار   من قانون البلدية أعـاله  60تبطل املداوالت املتعلقة باحلاالت املذكورة يف املادة     
مقارنـة مبـا كـان      2زمين إلبطال هذه املداوالت،وضع قيد معلل صادر من الوايل، دون 
لذي كان  أكثر وضوحا حيث حدد مدة إصدار قـرار  ا 08-90معمول به يف قانون البلدية 

وعدم وضع القيـد   3 .الوايل البطالن بأجل شهر واحد من تاريخ إيداع حمضر املداولة لدى
الس احمللية وتعطيل املصاحل، حيث الزمين الذي يستند إليه للمداولة يعترب مساس باستقاللية ا

  .أن  هذه املداولة قد تكون معرضة لإللغاء يف أي وقت

                                                             
  .404، املرجع السابق،ص اإلداريعمار بوضياف، الوجيز يف القانون   1
  .143عالء الدين عشي، مدخل للقانون اإلداري، املرجع السابق، ص  2
يلغي الوايل املداوالت بقرار معلل ويكنه أن "نصت على انهالسالف الذكر، البلدية ب املتعلق 08- 90 قانونالمن  45ملادة ا 3 

  "املداولة لدى الواليةيبادر ذا اإللغاء خالل شهر ابتداء من تاريخ إيداع حمضر 
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مـن قـانون    57تبطل مداوالت الس الشعيب الوالئي حسب نص املادة ف  أما الوالية    
يوم اليت تلي اختتام دورة الس الشـعيب   )15( مخسة عشرة الوالية من طرف الوايل خالل

  .الوالئي اليت اختذت خالهلا املداولة 

يف املـادة   1990بالنسبة لقانون البلدية لسـنة   اجلهة اليت يعود هلا حق تقدمي الطلبأما      
نه ميكن ألي شخص له مصلحة أن  يطلب من اجلهة القضائية املختصة اإللغاء خالل أ 45/3

و املشرع من خالل هذا النص مكن لكل شـخص لـه مصـلحة    1املداولة،شهر من تعليق 
ىل اجلهات القضائية املختصة  و املطالبة بإلغاء القرار خالل مدة شهر مـن تعليـق   إاللجوء 

املداولة، وقد اشترط املشرع على أن  يكون الطعن مقدما من طرف صـاحب املصـلحة،   
قـانون   13 تقتضي ذلك طبقا لنص املـادة  وذلك مراعاة منه ملباشرة إجراءات التقاضي اليت

  2.اإلداريةت املدنية واإلجراءا

مل حيدد الشـخص   10-11و بالنسبة لقانون اجلماعات احمللية اجلديد فقانون البلدية رقم     
  . املداولةحيق له طلب إلغاء الذي 

يقتضي ذلـك رفـع   بينما قانون الوالية فقد نص على أن اإللغاء ال يتم بطريقة آلية بل     
  :الطلب للسلطة املركزية إما من

يوما اليت تلـي اختتـام    15الوايل باعتباره ممثال للسلطة املركزية وذلك يف غضون  -
  3 .دورة الس الشعيب الوالئي املتعلقة باملداولة املعنية 

من تـاريخ تعليـق   )15(مخسة عشرأو من الناخب أو دافع الضريبة وذلك خالل  -
كانت له مصلحة و ذلك بإرسال طلب اإلبطال للوايل برسالة موصى عليهـا و  املداولة مىت 

                                                             
  .173، املرجع السابق، ص )التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري(حممد الصغري بعلي، القانون اإلداري  1
فريل أ 23املؤرخة يف  21اجلريدة الرمسية رقم  إ.م.إ.قاملتضمن  2008فيفري  23املؤرخ يف  09-08قانون رقم  13املادة   2

  ".ألي شخص، التقاضي ما مل تكن له صفة، أو مصلحة قائمة أو حمتملة يقرها القانونال جيوز "نصت على انهنف .2008
  .338ص  ، املرجع السابق،)بني النظرية والتطبيق(يف اجلزائر  اإلداريعمار بوضياف ،التنظيم   3
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له بدوره أن  يرفع دعوى أمام احملكمة املختصـة   ،مىت ثبت للوايل بوجود تعارض يف املصاحل
  .إلبطال املداولة

وحسنا ما فعل املشرع حني اخضع املداولة لنوعني من الرقابة إدارية ممثلة يف الوايل وشـعبية  
ة يف الناخبني ودافعي الضريبة ويرسل هذا الطلب برسالة موصى عليها اىل الوايل مقابـل  ممثل

  1.وصل استالم

جيوز للمجلس الشعيب البلدي عن طريق رئيسه أن يطعن يف قرار اإلبطال لدى اجلهـة        
ضـوي  القضائية املختصة املتمثلة يف احملكمة اإلدارية طبقا لنص املادة األوىل من القانون الع

من قانون اإلجراءات املدنية واإلداريـة بعـد    800املتعلق باحملاكم اإلدارية، واملادة  98-02
مراعاة اإلجراءات وقواعد املقررة قانونا على أن احلكم الصادر عن احملكمة اإلدارية قابـل  

احملـدد   01-98من القانون العضوي رقم  10لالستئناف أمام جملس الدولة طبقا لنص املادة 
مـن قـانون اإلجـراءات املدنيـة      828الختصاصات جملس الدولة تنظيمه وعمله و املادة 

  2.واإلدارية املتعلقة بالتمثيل القضائي لألشخاص العامة

قانون البلدية مـنح   نو تأكيدا للطابع الالمركزي واالستقالل الذي تتمتع به البلدية فإ    
ري لكن املشرع مل حيدد طبيعته وبالتايل فانـه قـد   إبطال املداوالت عن طريق التظلم اإلدا

يكون إما والئي يوجه اىل اجلهة مصدرة القرار املتمثل يف الوايل، أو رئاسيا يوجه اىل الوزير 
سريع وغري مكلف من الناحية  فهو إجراءفالتظلم إجراء إداري له منافع 3.املكلف بالداخلية

                                                             
  .339عمار بوضیاف، شرح قانون الوالیة، المرجع السابق، ص   1
عاة النصوص اخلاصة، عندما تكون الدولة أو الوالية أو امع مر" نصت على انه السالف الذكر إ .م.إ.من ق 828املادة   2

وى بصفة مدعي أو مدعى عليه، متثل بواسطة الوزير املعين ،الوايل،رئيس الدعطرفا يف  اإلداريةالبلدية أو املؤسسات ذات الصبغة 
  ."اإلداريةالس الشعيب البلدي على التوايل، واملمثل القانوين بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة 

  .144صعالء الدين عشي، مدخل للقانون اإلداري، املرجع السابق،   3
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قصرية بعكس املنازعة القضائية اليت تطول فيهـا   لأجااملالية كما انه أيضا حيسم الرتاع يف 
  1.مع ارتفاع تكاليفها اإلجراءات

نص على انه لـرئيس   09-90من قانون الوالية  54ن نص املادة إأما يف قانون الوالية ف     
الس الشعيب الوالئي أن يطعن لدى اجلهة القضائية املختصة يف كل قرار صادر عن وزيـر  

غري أن  هذا النص يثري إشكاال يتعلق بصـفة  .الداخلية سواء تعلق بالبطالن النسيب أو املطلق
لس الشـعيب  فأن  ا. إ.م.إ.ق 828التقاضي لدى الس الشعيب الوالئي،فطبقا لنص املادة 

الوالئي ال يتمتع بالشخصية املعنوية وبالتايل ال ميلك صفة التقاضي بامسـه، وهلـذا كـان     
فنص على أن  رئيس الس الشعيب الوالئي يتقاضى باسم الوالية، وتبعـا   ،املشرع واضحا

لذلك فأن  حق التقاضي باسم الوالية ميارسه  أصالة وايل الوالية، ويف ميدان  حمدد ودقيـق  
ولكن بصدور قـانون   إال هو جمال القرارات املذكورة ميارسه رئيس الس الشعيب الوالئي،

  2.يالحظ زوال حق التقاضي لرئيس الس الشعيب الوالئي 07-12الوالية 

اجلماعـات   أعمـال وخالصة ملا مت التطرق إليه يف هذا املبحث أن منوذج الرقابة على       
القانون اجلديد هو ترمجة ملا  ، وامللغى 1990احمللية  الذي كرسه قانون اجلماعات احمللية سنة 

لكن بعـد  . 1982 -03-21هو موجود يف القانون الفرنسي للجماعات احمللية الصادر قبل 
،مت التخلي عن مجيع صور الرقابة 1982-03-21صدور قانون اجلماعات احمللية الفرنسي يف 

  .اإلدارية ومت تعويضها بالرقابة القضائية

يزال التصديق يعد من أهم الكيفيات املتقدمة جدا للتدخل يف الشـؤون ذات   ال ففي اجلزائر
الطابع احمللي فاالس الشعبية ال تزال جمربة على اخذ اإلذن من الوايل،حىت تقـوم بتنفيـذ   

                                                             
  406، ص ارياإلدعمار بوضياف، الوجيز يف القانون   1
  .343-342عمار بوضياف، شرح قانون الوالية، املرجع السابق، ص   2
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قراراا وأعماهلا، وأصبحت سلطة التصديق عبارة عن حق فيتو مبقتضـاه حيـق للجهـات    
   1.على اهليئات احمللية املركزية ممارسة سلطة الرقابة

أو  قانونيـة  قاعدة ملخالفتها إما احمللية االس مداوالت إلغاء سلطة الوصاية جهة ومتلك   
 إلغاء مداوالت عامة، فنجد أن  الوايل يتمتع بسلطة  واسعة يف جمال عملية مبصلحة ملساسها

ني على الوايل يف هـذه  الس الشعيب الوالئي و خاصة تلك احملددة على سبيل احلصر و يتع
لتملكه حلق التقاضي ضـد   احلالة رفع دعوى أمام القضاء بصفته كطرف مدعي يف الدعوى

 الـوالئي  الشـعيب  والس مدعيا طرفا الوالية حيث تنقلب ،رئيس الس الشعيب الوالئي
 للمجلـس  مداولـة  بإلغـاء  قرارات أن  يصدر للوايل أيضا عليه، كما ميكن طرف مدعى

وينجر عن حق الوايل يف إلغاء املداولة تكريس حق الطعن للمجلس الشعيب البلدي  ،الشعيب
لوايل باعتبـاره  ايف قراراته و ذلك باللجوء إىل التظلم اإلداري سواء كان  والئيا برفعه أمام 

سلطة مصدرة القرار أو رئاسيا و الذي يوجه إىل الوزير املكلف الداخلية، أو اختيار الطعـن  
  2 .رفع الدعوى أمام اجلهات القضائية املختصة إللغاء  قرار بطالن  املداولةالقضائي ب

اصة فيمـا  خجمال حلول الوايل حمل رئيس الس الشعيب البلدي ضافة اىل توسيع باإل      
السلطة التقديرية املمنوحة  أماميد رئس البلدية مغلولة جيعل  ، مااإلداريخيص جمال الضبط 
 األمـر للوالية يتعلـق   بالنسبة لإلقصاءة ضافة حالة جديدإجانب  ىلا.للوايل يف هذا اال

   .اإلقصاء بسبب حالة التنايف أو عدم القابلية لالنتخابب
أن املشرع اجلزائري أعطى صالحيات واسعة للمجالس احمللية لكن يف إطار ممارسـتها       
حيث أن هذه الرقابة تتصـف  .الصالحيات أخضعها للرقابة من طرف اجلهة الوصائيةهلذه 

  بشدا ما

                                                             
  .71-72 بن ناصر بوطيب، املرجع السابق، ص   1

  .334عمار بوضياف، شرح قانون الوالية، املرجع السابق،ص  2
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جيعلها أداة يف يد السـلطات املركزيـة   و ،جيعل من اجلماعات احمللية تبعية للجهات الوصية
ويترتب أيضا على هذه الرقابة هو املساس مببد استقاللية االس احمللية الذي يعترب أهم مبادئ 

  . ظام الالمركزيالن
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   مالية اجلماعات احملليةرقابة  :املبحث الثاين

بغيـة   ،نيات  املتاحـة مراقبة استخدام املوارد و اإلمكا عرفت الرقابة املالية على أا       
التـوازن االقتصـادي و   و توزيعها توزيعا عادال من أجـل حتقيـق    التمكن من ختصيصها

ــا  و                                                                             1.عياالجتمـ
لربنامج وفق األهـداف و القواعـد   التحقق من أداء العمل و تنفيذ ا على أا أيضا عرفت

لتنفيـذ مـا تقـدم     ،األوامر اليت تصدر من قبل  اهليئات املختلفة يف التنظيم وءات اإلجراو
   .ةتحقق من األهداف و الربامج املنفذباعتبارها أداة ميكن من خالهلا ال

انية خاصة تتمتع اجلماعات احمللية كغريها من املؤسسات العمومية باالستقالل املايل هلا ميز   
مصاحلها، هلا نفـس خصـائص   اهلا والالزمة لسري أعم اإليراداتا تسجل فيها النفقات و

رى إضافية دورها تعـديل النفقـات   مبادئ امليزانية العمومية تتكون من ميزانية أولية و أخو
  2.تبعا لنتائج السنة املالية السابقة اإليراداتو

، فقـد  اليت تقوم ا اجلماعات احملليـة ة إال أنه ونظر خلطورة العمليات املالية و احملاسبي    
، رقابـة ماليـة   يف جماهلا التنظيميارمة زيادة على الرقابة خصها املشرع اجلزائري برقابة ص

مدى ختصيص اإلعانات و كيفية و  ،ملراقبة مدى تطابق امليزانية مع القوانني السارية املفعول
، أو رقابة خارجيـة  )األول املطلب( أما بكوا رقابة داخلية توزيعها و تتمثل هذه الرقابة 

  :كاآليت يتم تفصيل ذلكو) الثايناملطلب (

    

 

                                                             
 .122ص . 2010بوعمران عادل، البلدية يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، سنة   1
  .105غزيزي حممد الطاهر، املرجع السابق، ص  2
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  على أعمال اجلماعات احملليةالرقابة الداخلية : األول املطلب

اإلشراف عليها من طـرف   يتمإن اإلدارة احمللية تقوم على أساس وجود مصاحل إقليمية     
من أجل محاية مصاحل  ،أشخاص يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب من طرف إرادة الشعب

اـالس  " على أن  1996من دستور  169، حيث نصت املادة 1اجلماعات احمللية نيابة عنهم
ـ ، و يعد الس الشعيب البلـدي و تضطلع بوظيفة الرقابة يف مدلوهلا الشعيباملنتخبة   سال

  2."الشعيب الوالئي قاعدة هذه االس املنتخبة

للدميقراطيـة بغيـة إشـباع    ية تعترب جتسيدا والالمركزية اإلدارية املتمثلة يف االس احملل    
حمللية، و بالرجوع إىل قانون الواليـة و  ا الذايت و التنمية االكتفاءت املواطنني و حماولة حاجا

امليزانيـة و   بإعـداد  تخبة املوجودة على مستوامها تقومالبلدية جند أن كال االس احمللية املن
ت احمللية جند أنه هناك العديد مـن  هلذه اجلماعا املنظمةلقوانني باستقراء او التصويت عليها

إداريـة  املتمثلة يف إما أا رقابة و  ،3الضمانات الرقابية املمارسة عليها داخليا يف جماهلا املايل
الوايل على الس الشـعيب  ( متارسها اهليئة الوصية عليها تسلسليةأو رقابة ، )املطلب األول(

  ).املطلب الثاين( )البلدي، الوزير املكلف بالداخلية على الس الشعيب الوالئي

  

  
                                                             

العام، جامعة أيب على أعمال اإلدارة احمللية يف اجلزائر، مذكرة ماجستري يف القانون للرقابة الوسائل غري القضائية محادو دمحان،  1
 .77، ص 2011-2010بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، سنة

املعدل بالقانون رقم  1996ديسمرب  8املؤرخة يف  76املنشور يف اجلريدة الرمسية رقم  1996نوفمرب  28من دستور  169املادة  2
 .2008نوفمرب  16الصادرة  63املتضمن تعديل الدستور اجلريدة الرمسية رقم  2008نوفمرب  15املؤرخ يف  08-19
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  اجلماعات احمللية ماليةعلى  داريةالرقابة اإل:األول الفرع

ـ مالية متارس  الرقابة الذاتية على      ق أو اجلماعات احمللية باعتبارها الرقابة املسلطة عن طري
جماعات احمللية، فهي رقابة سابقة ختضع مبوجبها امليزانيـة قبـل   قبل اجلهاز التداويل للمن 

كما تتم املراقبة عن  1.بصرف النفقاتالقرارات املتعلقة  اختاذقبل  إجراءاتالتنفيذ إىل عدة 
  .طريق املراقب املايل و احملاسب العمومي و هذا ما سنتناوله يف البندين التاليني

  اجلماعات احمللية مالية املراقب املايل علىرقابة  :األول البند

ثـل مهامـه يف رقابـة    املراقب املايل هو موظف خمتص معني من طرف وزير املالية، تتم    
اليت تلتزم ا ميزانيات اجلماعات احمللية قبل دخوهلا حيز التنفيذ، و بعـد املصـادقة   النفقات 

مـن بـني أهـم    و ، و املراقب املايل يقوم بعدة مهام 2عليها من طرف السلطات املختصة
  : الصالحيات املوكلة له يف إطار ممارسة مهامه الرقابية تتمثل أساسا يف

مراجعة احلسابات اإلدارية للسنة املالية املختومة قبل التصويت على امليزانية اإلضافية  .1
ات و اإليرادات، مع اإلجنازات قللسنة اجلارية، و تتم هذه املراجعة مبقارنة التقديرات و النف

مبوجبها تقومي التسيري املايل للجماعات احملليـة قبـل أي    النتائج اليت توصل إليها و اليت يتمو
 3.تعديل للتوقعات املدرجة يف امليزانية األولية املضافة

 . مسك السجالت و تدوين التأشريات و الرفض .2

                                                             
 .83محادو دمحان، املرجع السابق، ص  1
  .107_106 رجع السابق، صغزيزي حممد، امل 2
 .83املرجع السابق، ص فس نمحادو دمحان، -
 .123ن عادل، املرجع السابق، ص ابوعمر 33
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 االلتـزام  يتضمن توضيح عن مدى تطويريزانية إرسال استبيان إىل الوزير املكلف بامل .3
كل سنة مالية إىل كل من الوزير املكلف  بإرسالات و تعداد املستخدمني، كما يقوم بالنفق

 الـيت   باملالية و اآلمرين بالصرف تقرير يتضمن الشروط اليت قام عليها التنفيذ، و الصعوبات
 . حتسني شروط صرف امليزانيةاليت تؤدي إىل االقتراحاتتلقاها أثناء أداء مهامه و مجيع 

بني القـرارات   عن طريق ما يسمى بالتأشرية، و منميارس املراقب املايل املهام املسندة إليه   
  : هيهلذه التأشرية اخلاضعة 

باسـتثناء   تثبيتـهم القرارات املتعلقة باحلياة املهنية للموظفني كقرارات تعيينـهم و   .1
 .القرارات املتعلقة بالترقية يف الدرجة

القرارات املتعلقة بتسديد التكاليف امللحقة و النفقات اليت تصرفها اهليئات اإلداريـة   .2
 .مبوجب فواتري ائية الثابتةمباشرة و 

قـانون  تتعدى املبلغ احملدد يف  مل االلتزامات املدعمة بسند طلب أو الفواتري الشكلية .3
منح تفـويض  ت أو عتمادارارات الوزارية املتضمنة حتويل  العمومية و كذلك القالصفقات ا

 .عتمادات ماليةيتضمن إعانات أو ا
 .القرارات املتضمنة نفقة التسيري أو التجهيز أو استثمار القطاعات .4

، مـن  التأشرية من قبل املراقب املايل إال أنه و بالرغم من ذلك فهناك حاالت مينع فيها منح
  :هذه احلاالت ما يليأهم 

  . و التنظيمات اجلاري العمل ابالنفقة املخالفة للقوانني االلتزامعدم شرعية  .1
  . املالية املمنوحة عتماداتاالعدم توفر  .2
 .عدم تطبيق مالحظات و اقتراحات املراقب املدونة يف وثيقة الرفض املؤقتة .3
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عشرة خالل أجل ا بالتأشرية أو برفضهاجلزائري ألزم املراقب املايل أن يصدر قراره  و املشرع
يـوم بالنسـبة    )20(عشـرين  أيام من تاريخ استالم امللفات العادية، و بتمديده إىل  )10(

  1.دراسة مدققة اليت تتطلبللملفات 
  على مالية اجلماعات احمللية رقابة احملاسب العمومي: الثاين البند
ـ يقصد باحملاسب العمومي الشخص املعني مبقتضى      فقرار وزاري صادر عن الوزير املكل

 15/08/1990، املـؤرخ يف  21_90 رقم )ق،مح،ع(من  33باملالية وفق ما نصت عليه املادة 

، يقـوم  35العـدد   يدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةاجلرب الصادر املتعلق باحملاسبة العمومية
الوظيفي، فهو يقوم بتنفيذ  باالزدواجاحملاسب العمومي مبمارسة مهامه عن طريق ما يسمى 

النفقات العامة، إىل جانب ذلك يقوم مبهام رقابية تتمثل يف الرقابة على مـدى مشـروعية   
  . تصرف اآلمر بالصرف ، مبعىن أن رقابته هي رقابة مشروعية و ليست رقابة مالئمة

يف كل من أمناء اخلزينـة   يشمل تعيني احملاسب العمومي على مستوى اجلماعات احملليةو   
رتبة حماسـب  (و قابض الضرائب بالبلدية و الوالية  ،)برتبة حماسب رئيسي(2الوالية والبلدية

  3).ثانوي

تعترب رقابة احملاسب العمومي رقابة موالية للرقابة اليت ميارسها املراقـب املـايل اآلمـر        
و تتمثل جماالت احملاسب العمومي ملهامه وفقا ملا  4،بالصرف على مستوى اجلماعات احمللية

  : لييما يالسالف الذكر ف 21_90رقم  )،عق،مح(من  36ورد يف املادة 
 .األمر بالدفع للقوانني و التنظيمات املعمول ا مراعاة مدى مطابقة عملية )1

                                                             
  .85_83محادو دمحان، املرجع السابق، صفحة  1
 .231د علي، املرجع السابق، صفحة حمم_
 ."ميارس مهام أمني خزينة البلدية حماسب عمومي معني طبقا للتنظيم"السالف الذكر   من قانون البلدية 205املادة  2
  .107غزيزي حممد املرجع السابق، ص  3
 85 صمحادو دمحان، املرجع السابق، _
 .و هو  رئيس الس الشعيب البلدي بالنسبة للبلدية، و الوايل بالنسبة للوالية 4
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إمضاء اآلمر بالصرف مطابقة مع اإلمضاء املوجود على األمـر بالـدفع    التأكد من أن صفة )2
 .إىل احملاسب العمومي) اإلمضاء(عينة عنه  إرسالالذي مت 

 . عتماداتاالمراقبة مدى توفر  )3
و األنظمة املعمول ـا كتأشـرية   املراقبة املنصوص عليها يف القوانني عملية  تأشرياتمراقبة  )4

 .جلنة الصفقاتاملراقب املايل، و تأشرية 
مراقبة شرعية عملية تصفية النفقات اليت خيتص ا اآلمر بالصرف و اليت من خالهلـا يـتم    )5

املتفق عليه مـن   ز العملالتأكد من أداء اخلدمة، على أن اإلدارة ال تلتزم بالدفع إال بعد اجنا
 .م باألعمالقبل الدائن القائ

على أن األمر بالدفع املربئ لذمة اإلدارة يتعلق التأكد من الصحة القانونية للمكسب اإلبرائي  )6
املبلغ املستحق  باسم الدائن احلقيقي املوجه إليه األمر بالدفع يكتسب الطابع الشرعي، و أن

  1.مسجل  يف البند الذي بشأنه جترى عليه عملية الدفع
  اجلماعات احملليةمالية  على الرقابة التسلسلية: الثاين الفرع

أثناء متارس هذه الرقابة من قبل موظفني خمتصني، و نظرا لألمهية البالغة اليت تلعبها الرقابة    
أجهزة  إنشاءيستدعي ذلك  ،حملية متميزة تنفيذ امليزانية و تطبيقها و االعتراف بوجود مصاحل

لـيت  االلية حملية قيام منتخبة و مستقلة تقوم بتسيري  تلك املصاحل و الشؤون أال أن االسـتق 
ية ليست مطلقة بل ختضع  لرقابة السلطة املركزية مما يستلزم قيام احل احمللتتمتع ا هذه املص

  2.عالقة بني اإلدارة املركزية و وحدات اإلدارة الالمركزية

  :الس الشعيب البلديرئيس الوايل على  رقابة: البند األول

                                                             
  .231حممد علي، املرجع السابق، ص  1

 .87محادو دمحان، املرجع السابق، ص _ 
 .62ص ،2004،دار العلوم للنضر و التوزيع، اجلزائر،سنة "التنظيم اإلداري"حممد الصغري بعلي، القانون اإلداري  2
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مالية البلدية و هو املكلف بالتصـويت  يعترب الس الشعيب البلدي هو املسؤول األول على 
دخـول بعـض    إمكانيةعلى  نص ه، غري أنه و بالرجوع إىل القانون جند أن1على ميزانيتها

ت الوصية مثل املداوالت املداوالت حيز التنفيذ إال بعد املصادقة الصرحية عليها من قبل اجلها
ذا األخري أن ميارس وصايته على الس بامليزانيات و احلسابات املتمثلة يف الوايل، فله املتعلقة

طربة و غري متوازنـة رغـم   يزانية املصوت عليها بصفة مضالشعيب البلدي تلقائيا لضبط امل
و  ،يف حالة العجز عند تنفيذها تأمني التوازن املايل الدقيق للميزانية اإلضافيةبذلك و إعالمها

هذا التوازن الالزمة إلعادة  اإلجراءاتذلك بتدخل الوايل و امتصاصه للعجز  باختاذه لكافة 
  2.احلاجات العمة احمللية إلشباعو تغطية النفقات 

 اإلجباريـة جند أن املشرع مكن للوايل التسجيل التلقائي للنفقات  باستقراء قانون البلديةو   
  3.يف حالة عدم تصويت الس الشعيب البلدي عليها يف امليزانية

   على الس الشعيب الوالئيلوزير املكلف بالداخلية ا رقابة: الثاين البند
نظرا لوجود الوايل  كممثل للسلطة املركزية فإن حاالت الوصاية عليها نادرة مقارنة مع     

قانون الوالية جند أنه نص على ضرورة تدخل الوزير  إىلالس الشعيب البلدي، و بالرجوع 
م عليـه امليزانيـة   على مبدأ التوازن الذي تقو املكلف بالداخلية يف حالة حدوث عجز يؤثر

لإلجراءات الالزمة، القيام بكافـة التـدابري و   ختاذ الس الشعيب الوالئي الناتج عن عدم ا
  .الالزمة المتصاص العجز على مدى سنتني أو عدة سنوات مالية اإلجراءات

ختالالت داخل إعلى مشروع امليزانية بسبب وجود  و كذلك يف حالة عدم التصويت     
فعلى الوايل أن يقوم و بصفة استثنائية باستدعاء الس لالنعقاد يف دورة غري  الس الوالئي،

                                                             
 .107جع السابق، ص غزيزي حممد، املر 1
عندما يترتب على تنفيذ ميزانية البلدية عجز، فإنه " تنص على أنه السالف الذكر  08_09من قانون البلدية رقم  184املادة  2

  اإلضافيةمتصاصه و ضمان توازن امليزانية ال التدابري الالزمةعلى الس الشعيب البلدي اختاذ مجيع 
عيب البلدي اإلجراءات التصحيحية الضرورية فإنه ميكن اختاذها من الوايل الذي ميكنه أن يأذن بامتصاص الس الشإذا مل يتخذ 

  ."العجز على مدى سنتني أو أكثر
 .124بوعمران عادل، املرجع السابق، ص  3
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ضفي هذه الدورة ا مل تو إذفوات األجل القانوين احملدد للمصادقة على امليزانية،  عادية، بعد
يبلغ الوزير  هذه احلالة أنة ، فعلى الوايل يف يت على مشروع امليزانيمل يتم التصو، وأية نتيجة

  .التدابري املالئمة لضبطه الختاذاملكلف بالداخلية 
  

  اجلماعات احمللية مالية الرقابة اخلارجية على: الثاين املطلب

تعرف الرقابة املالية بأا منهج شامل يتطلب التكامـل و االنـدماج بـني املفـاهيم           
، اسـتخدامها  ترشيداإلدارية، دف احملافظة على األموال العامة و و القانونيةو  االقتصادية

حيتم علـى   إذ، لدورة املستدميةموعة من اإلجراءات اليت تعرف با اجلماعات احمللية ضعخت
 إمتـام ت احمللية عدم تـدخل جهـة منفـردة يف    ى اجلماعاوع الرقابة املالية املمارسة علتن

  1.اإلجراءات، و إمنا البد أن تكون كل هيئة رقابية مكملة لدور اهليئات الرقابية اليت سبقتها

فالرقابة اخلارجية هي اليت متارس خارج التنظيم من قبل األجهزة الرقابيـة املختصـة         
الالزمة لتغطية النفقات املسجلة و تكييف اإلجراءات املتخذة  اإلعتماداتدف ضمان توفر 

  اجلماعات احمللية مالية على جملس احملاسبةو على هذا األساس سنتطرق إىل رقابة  ع القانون،م
  ).الثاين الفرع(اجلماعات  احمللية  ماليةعلى للمالية  العامة املتفشية ، مث رقابة)األول الفرع(

  

  

  

                                                             
مدى فاعلية دور اجلماعات احمللية يف ظل التنظيم اإلداري اجلزائري،مذكرة ماجستري يف احلقوق، اجلزائر سنة حممد علي،  1

  .230ص  2012
يف القانون العام، اجلزائر، سنة  ماجستريعلى أعمال اإلدارة احمللية يف اجلزائر، مذكرة للرقابة الوسائل غري القضائية  محادو دمحان،

 .73_72ص  2011
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  رقابة جملس احملاسبة على أعمال اجلماعات احمللية: األول الفرع

  :تعريف جملس احملاسبة: البند األول

لرقابة البعدية ألموال الدولة و اجلماعات احمللية و املرافـق  خمتص باهو هيئة عمومية عليا     
تمتع باالستقالل املايل و اإلداري و باختصاصات إدارية قضائية ذو طبيعة تقنيـة  ي ،العمومية

خاصة  ملمارسة املهام املسندة إليه املتمثلة يف رقابة حسن استعمال اجلماعات احمللية للموارد 
واألموال و القيم و الوسائل املادية العمومية و ترقية إجبارية تقدمي احلسابات و تطوير شفافية 

  1.املالية سري

يؤسس جملس حماسـبة يكلـف   " منه على أنه  170يف املادة  1996سنة دستور فقد نص    
  .بالرقابة البعدية ألموال الدولة و اجلماعات اإلقليمية و املرافق العمومية

، و يعين أن جملس احملاسـبة  ...."يعد جملس احملاسبة تقريرا سنويا يرفعه إىل رئيس اجلمهورية
قضائي مستقل ذو طبيعة تقنية خاصة، ميارس مهامه على اجلماعات احملليـة بعـد   هو جهاز 

اية كل سنة مالية  و قفل احلسابات بتحول الرقابة من الرقابة اإلدارية إىل الرقابة قضائية يف 
  .حالة معاينة املخالفات

الية الصادرة يتمثل هدف جملس احملاسبة يف حماربة الغش و الفساد اإلداري و املخالفات امل  
  2.عن اجلماعات احمللية يف إطار ممارسة مهامها

                                                             
 .126بوعمران عادل، املرجع السابق، صفحة  1
   .108غزيزي حممد، املرجع السابق، ص  2
دف الرقابة اليت ميارسها جملس احملاسبة مـن  " املتعلق مبجلس احملاسبة السالف الذكر  20_95من األمر رقم  02-02املادة _

للموارد والوسائل املادية واألموال العموميـة، وترقيـة    خالل النتائج اليت يتوصل إليها، إىل تشجيع االستعمال الفعال والصارم
  ."إجبارية تقدمي احلسابات وتطوير شفافية تسيري املالية العمومية

  .126بوعمران عادل، املرجع السابق، ص _ 
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  على مالية اجلماعات احمللية لس احملاسبةاملهام الرقابية : البند الثاين

يتمتع جملس احملاسبة بالسلطة الرقابية على  اجلماعات احمللية بوصفها أحد جماالت تـدخالا  
  :باملهام التالية

 :لتحريااالطالع و  )1
إذ حيق لس احملاسبة املطالبة باالطالع على كل لوثائق و املستندات اليت من شأا ألن     

تسهل يف رقابة العمليات املالية و احملاسبية أو الالزمة لتقييم تسيري مصاحل اجلماعات احملليـة  
متلكها أو للحسابات اإلدارية و حلسابات التسيري أو التقارير سواء اليت  الثبوتيةكاملستندات 

ل آمر بالصرف أو قـابض  كئة و تسيريها، إذ يقع لزاما على اليت تعدها عن حسابات  اهلي
لدى إحدى اجلماعات احمللية وضع حساباته حتت تصرف  الس عند إجـراء التحـري و   

  1.ذلك بإيداعها لدى كاتبة الضبط التابعة للمجلس و بصفة دورية و االطالع
و إذا ما تعلق األمر مبمارسة هذا احلق باإلطالع على وثائق أو معلومات ميكن أن يؤدي    

اختـاذ كـل   يتعني على جملس احملاسـبة   ،إفشائها إىل املساس بالدفاع أو االقتصاد الوطنيني
النتائج التدقيقية املرتبط بالوثائق أو املعلومات وجل الطبع السري أاإلجراءات الضرورية من 

  2.التحقيقات اليت قام او
 :رقابة نوعية التسيري )2

و فيها يراقب جملس احملاسبة نوعية تسيري اجلماعات احمللية بتقييم استعماهلا للموارد و املصاحل 
املالية و الوسائل املادية العمومية و تسيريها عل مستوى الفعاليـة و النجاعـة و االقتصـاد    

  3.الوسائل املستعملة و مراقبة منحتها للجماعات احملليةبالرجوع إىل األهداف و املهام و 

                                                             
  .السالف الذكر 20_95من األمر رقم  60املادة  1
 .127بوعمران عادل، نفس املرجع السابق، ص _
 .السالف الذكر 20_95من األمر رقم  2الفقرة  59املادة  2
 .127بوعمران عادل، املرجع السابق، ص  3
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نب ذلك يقوم جملس احملاسبة بتقييم  قواعد تنظيم و عمل اجلماعات احمللية بغيـة  او إىل ج  
التأكد من وجود آليات و إجراءات رقابية داخلية موثقة و له أن يقدم التوصيات اليت يراها 

فعالية و التأكد من مدى توفر الشروط املطلوبـة  ضرورية بشأن ذلك، و مالئمة لتحسني ال
ع األهداف اليت وجدت مـن أجلـها،   للمساعدات املمنوحة هلا و مدى مطابقة استعماهلا م

عند االقتضاء فلمجلس احملاسبة القيام جبميع اإلجراءات اليت تأكد اختاذ اهليئـات احملليـة   و
  1.ساعدات الوفاء بالتزاماابالترتيبات املالئمة قصد احلد من اللجوء إىل هذه امل

و يف إطار ممارسة الس ملهامه عليه أن يقوم بإعداد تقرير يتضمن مجيع املعاينات اليت قام     
مسـؤويل املصـاحل    ا و املعاينات و التقييمات اليت توصل إليها، و ترسل هذه التقارير إىل

للجماعات احمللية و عند احلاجة إىل السلطات السلمية أو الوصية للسماح هلا بتقدمي اإلجابة 
و ميكـن لـه    ،3خالل األجل الذي حيدده جملس احملاسبة 2املطلوبة منهم و إبداء مالحظام

يل أو أيضا حىت يستنري أشغاله أن يعقد اجتماع ينظم فيه نقاشه يشارك فيه كل من مسـؤو 
مسريي اجلماعات احمللية و يضبط من خالله تقييمـه النـهائي و يصـدر التوصـيات و     
االقتراحات اليت يراها مناسبة قصد حتسني فعالية و مردودية تسيري املصاحل و اهليئات املراقبة و 

 .يرسله إىل مسؤوليها و السلطات اإلدارية املعنية و الوزراء
 : مليزانية و املاليةرقابة االنضباط يف جمال تسيري ا )3

                                                             
 .لف الذكراالس 20_95من األمر  1- 70و  2- 69املادتني  1
 .السالف الذكر 20_95من األمر  73املادة  2
 10.000ودج  1000ميكن جملس احملاسبة إصدار غرامة مالية تتراوح بـني   "السالف الذكر   20_95من األمر رقم  61املادة3

  . دج ضد احملاسب املتسبب يف تأخري إيداع حسابات التسيري أو عدم إرسال املستندات الثبوتية أو عدم تقدميها
  . ميكن جملس احملاسبة أن يرسل احملاسب أمرا بتقدمي حسابه يف األجل الذي حيدده له 

دج عن كل يوم تأخري ملدة ال  100إذا انقضى األجل احملدد يطبق جملس احملاسبة إكراها ماليا على احملاسب بقدر مبائة دينار 
  .يوما )60(تتجاوز ستني 

 .127السابق، ص املرجع بوعمران عادل، _ 
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يقع على جملس احملاسبة التأكد من مدى احترام اجلماعات احمللية  لقواعد االنضـباط يف      
جمال تسيري ميزانيتها، إذ ميكنه أن حيمل كل مسؤول أو عون مسؤولية يف حالـة ارتكابـه   
ملخالفة أو عدة خمالفات لقواعد االنضباط لتسيري امليزانية و املالية، و تعترب األخطـاء الـيت   

لتنظيمية اليت تسري علـى اسـتعمال و تسـيري    التشريعية و اصرحيا  لألحكام  تكون خرقا
األموال العمومية أو الوسائل املادية و اليت تلحق ضرر باخلزينة العامة أو باهليئـات احملليـة،   

، و ميكن للمجلـس حينـها أن   1خمالفات لقواعد االنضباط يف جمال تسيري امليزانية و املالية
  :فات التاليةيعاقب على املخال

 .لتشريعية و التنظيمية املتعلقة بتنفيذ اإليرادات و النفقاتاخرق األحكام  .1
عتمادات أو املساعدات املالية اليت متنحها الدولة و اجلماعات احمللية لضمان استعمال اإل .2

 .األهداف غري األهداف اليت خصصت له
اعد املطبقة يف جمال الرقابة االلتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرق القو .3

 .القبلية
 .أو جتاوز الترخيصات اخلاصة بامليزانية اإلعتماداتااللتزام بالنفقات دون توفر  .4
أو بتغيري  اإلعتماداتيف  من أجل إخفائها إما بتجاوزها خصم نفقة بصفة غري قانونية .5

الترخيص األصلي لاللتزامات أو القروض املصرفية املمنوحة ال لتحقيق العمليات املوجـودة  
 .من أجلها

و الرفض غري املؤسس للتأثريات و العراقيل الصرحية من طرف هيئات املراقبة القبلية أ .6
 2.القانونيةتلك املمنوحة املخالفة للشروط 

                                                             
 .127بوعمران عادل، املرجع السابق، ص  1
  .مبجلس احملاسبة السالف الذكراملتعلق  20_95من األمر رقم  80املادة  2

 .129_128بوعمران عادل، املرجع السابق، ص _ 
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احلسـابات و االحتفـاظ    التنظيمية املتعلقة مبسكعدم احترام األحكام القانونية أو  .7
 .الثبوتية املستنداتبالوثائق و

 .التسيري اخللفي لألموال و القيم أو الوسائل أو األمالك العامة .8
التسبيب يف إلزام اجلماعات احمللية دفع غرامة ديدية أو تعويضات مالية نتيجة عدم  .9

 .كام القضاءالتنفيذ الكلي أو اجلزئي أو بصفة متأخرة ألح
االستعمال التعسفي إلجراء  القابض مبطالبة احملاسبني بدفع النفقات على أسس غري  .10

 .قانونية أو تنظيمية
اختراق أعمال التسيري اليت تتم وفق قواعد إبرام العقود وتنفيذها وفق ما ينص عليـه   .11

 .قانون الصفقات العمومية
ألمالك العمومية اليت مل تعد صاحلة عدم احترام القوانني اليت ختضع هلا عمليات بيع ا .12

 .لالستعمال أو احملجوزة
 .تقدمي وثائق مزيفة أو خاطئة إىل الس احملاسبة أو إخفاء مستندات عنها .13
14.  ا مما ترتب عنه عدم دفع حاصل اإليراداتاون اجلماعات احمللية يف القيام بالتزاما

 .لتشريعاجلبائية أو شبه اجلبائية وفق الشروط اليت أقرها ا
و تتم املعاقبة على املخالفات السابق ذكرها من طرف جملس احملاسبة بغرامة صـادرة        

عنه يف حق مرتكبيها على أن ال يتعدى مبلغ الغرامة  املرتب السنوي اإلمجايل اليت يتقاضاها 
العون املعين املرتكب للمخالفة، و ال جيوز لس احملاسبة أن جيمع بني الغرامات احملكوم ـا  

إال أنـه  ميكـن    1،يف حدود املبلغ األقصى من املرتب السنوي اإلمجـايل  إالملخالف على ا
اإلعفاء العون مرتكب املخالفة من عقوبة جملس احملاسبة إذا تذرع بأمر كتايب من مسـؤولية  

                                                             
 .السالف الذكر 20_95من األمر رقم  89املادة  1
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تنتقل مسؤوليته السلميني أو من كل شخص مؤهل إلعطاء مثل هذا األمر، و يف هذه احلالة 
  1.ل حملهحيإىل هذا األخري و

 من األمـر  88أما إذا كانت املخالفة اليت ارتكبها العون تدخل يف جمال أحكام املادة       

، فعلى رئيس الغرفة أن يقوم بتوجيه تقرير إىل رئيس جملس احملاسبة يتضمن )ح.م( 95-20
فإذا رأى هذا األخـري   ،ملخالفة املرتكبة و الذي يبلغ بدوره الناظر العام بذلكاتفصيل عن 

بعد تلقيه لكافة املعلومات اليت طلبها عن ذلك أنه ال جمال للمتابعات يقوم حبفـظ امللـف   و
  . مبوجب قرار معلل قابل لإللغاء

اليت توصل إليها كتابيـا  أما إذا أقر الناظر العام املتابعة فيقوم بتحرير مجيع االستنتاجات      
احملاسبة قصد فتح حتقيق، و على رئيس جملس احملاسبة يف هذه يرجع امللف  إىل رئيس جملس و

احلالة بتعيني مقرر من بني املستشارين يكلفهم بدراسة امللف علـى أن يكـون التحقيـق    
حضوريا بإعالم و اطالع املتبع بذلك برسالة موصى عليها، و ميكن هلذا األخري االسـتعانة  

   2.مام جملس احملاسبةمبحامي أو مساعد خيتاره بعد أدائه لليمني أ

ة و اليت تدخل يف جمال التحقيق و على املقرر أن يقوم بكل األعمال اليت يراها ضروري       
ميكنه االستماع إىل كل عون قد تقحم مسائلته كتابيا أو شفويا، و خيتم املقـرر حتقيقـه   و

ف إىل رئيس جملـس  بتحرير تقرير مرفقا جبميع االستنتاجات اليت مت التوصل إليها فريسل املل

                                                             
من هذا األمـر، مـن    91و 88ميكن إعفاء مرتكب املخالفات املذكورة يف املادتني " :، 20_95من األمر رقم  93املادة  1

بأمر كتايب من مسؤولية السلميني أو من كل شخص مؤهل إلعطاء مثل هذا األمر، ويف هـذه  عقوبة جملس احملاسبة، إذا تذرع 
  ."احلالة حتل مسؤوليتهم حمل مسؤوليته

 
أعاله، يطلع الشخص املتابع بذلك فورا برسالة موصـى   95إذا فتح التحقيق عمال باملادة " 20_95من األمر رقم  96املادة  2

  .أعاله، مبحام أو أي مساعد خيتاره 59اإلجراءات املوالية، مع مراعاة أحكام املادة عليها، وميكنه االستعانة يف 
 . "يؤدي هذا املساعد اليمني، أمام جملس احملاسبة حسب الصيغة اليت يؤدي ا احملامي ويستفيد من احلقوق املمنوحة للدفاع
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يبلغ فيقرر الناظر العام حبفظ امللف واحملاسبة فإذا ثبت من نتائج التحقيق  أنه ال جمال للمتابعة 
  .العون حمل املتابعةإىل كل من رئيس جملس احملاسبة و ذا القرار

أما إذا كانت الوقائع من شاا أن تربر بإحالة امللف على غرفة االنضباط يف جمال تسيري      
املعللـة إىل  ف مصحوبا باستنتاجاته املكتوية وامليزانية و املالية و على الناظر العام إرسال املل

 ررا من بني القضـاة الغرفـة لتقـدمي   رئيس هذه الغرفة الذي بدوره يقوم بتعيني قاضيا مق
ظر انلاقتراحاته حول امللف، و حتديد تاريخ اجللسة و يعلم كل من رئيس جملس احملاسبة و ا

ميكن للشخص املتابع أو حماميه أو مساعديه االطالع على ملفه خالل أجل ال و العام بذلك
و كل تغيب للعون املتابع عن اجللسة رغم استدعائه مرتني  1،يقل عن شهر من تاريخ اجللسة

و يبلغ القرار املتوصل إليه إىل كل من الناظر العام و املعين  ،غرفة من البث يف القضيةال مينع ال
و وزير املالية ملتابعة التنفيذ بالطرق القانونية و كذا السلطات السلمية و الوصية اليت خيضـع  

 2 .هلا العون املعين

  اجلماعات احمللية ماليةعلى  العامة للمالية شيةتفاملرقابة : الثاين الفرع

  :فتشية العامة للماليةملف اتعري: األولالبند 

و احلسايب يف مصاحل اجلماعـات  على التسيري املايل  الرقابةهي رقابة الحقة دف إىل      
ة املالية مباشرة، يقتصـر عملـها  يف   رتابع لوزا تفتيشيالعمومية الالمركزية، و هي  جهاز 

مع القوانني عن طريق معاينة ميدانية اجلماعـات احملليـة    املتخذة  اإلجراءاتجمال تكييف 

                                                             
ميكن الشخص املتابع أو حماميه أو مساعده االطالع، لدى كتابة ضبط جملس احملاسبة، على امللـف  " من نفس األمر 99املادة  1

للناظر العام، يف أجل ال يقل عن شهر من تاريخ اجللسـة بعـد اسـتالم      الذي يعينه كامال مبا يف ذلك االستنتاجات الكتايب 
  .االستدعاء

  . من املعين من ميثلّهيكون هذا األجل قابال للتمديد مرة واحدة بطلب 
 . "ميكن املعين أو ممثله تقدمي مذكرة دفاعية 
 من نفس األمر السالف الذكر 100املادة  2
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قد  أهدفمسؤوليها بغية التأكد من أن  إعالم الرقابة املالية على ميزانيتها بعد إلجراءاملربجمة 
من مدى احترام القواعد القانونية و  للتأكداملسطرة ووضعها بصفة سليمة  لألهدافمت وفقا 

وثائق امليزانية احمللية خاصة الدفاتر احلسابية  و ،منفذيهاامليزانية و احملاسبية من طرف مدعي 
فهي ال تتـدخل يف جمـال    1،لبنود امليزانيةالصرف و التحصيل مبدى مطابقتها  ومستندات

  .اهليئات اليت جترى مراقبتها، مبعىن أن رقابتها ال تتعدى رقابة املالئمةو اإلداراتتسيري 

فعلى مستوى اجلماعات احمللية تكون رقابة املفتشية العامة للمالية من الناحية العملية حيث    
توصل إليها مدعما  يتالرقابة ال نتائجتقرير تقدمه للوزير املكلف باملالية يتضمن  بإعدادتقوم 

ـ  أمواهلاباالقتراحات و اآلراء حول مدى كفاءة الوحدة احمللية يف استعمال  ني العامة و حتس
  2.سري املصاحل التابعة هلا

و يف إطار الصالحيات اليت تتمتع ا املفتشية  أهداف رقابة املفتشية العامة للماليةو تتمثل    
العامة خالل مسامهتها يف العمل التنموي و من خالل الزيارات التفتيشية و التقنية ملصـاحل  

  :أمهها األهدافمن  ميزانيتها بغية حتقيق جمموعة لتنفيذالبلدية و الوالية 

 .و التعليمات املالية من قبل املوظفني  األنظمةالتقيد بالقوانني و  -
 3.دامهالعامة و ترشيد استخاة على األموال احملافظ -

  اجلماعات احمللية ماليةللمتفشية العامة للمالية على الرقابية هام امل: الثاين البند

تقوم املفتشية العامة للمالية باعتبار أن رقابتها هي رقابة تقوميية أكثر منها ردعية يف حالة     
 تـأمر وجود نقائص أو تأخري هام يف حماسبة اجلماعات احمللية اليت متت مراقبتها من قبل أن 

                                                             
بلعباس بلعباس، دور و صالحيات رئيس الس الشعيب البلدي يف القانون اجلزائري،  مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف احلقوق  1

 .155ص  ،2003- 2002اجلزائر، سنة 
، 2010آليات تفعيل دور البلدية يف إدارة التنمية احمللية باجلزائر،مذكرة ماجستري يف احلقوق، اجلزائر، سنة ‘غزيزي حممد 2

 .109صفحة 
 .89 صاملرجع السابق، محاو دمحان،  3
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عكس ما هو مقـرر لـس    ،ترتيبها يف احلال إعادة اسبني بأشغال ضبط هذه احملاسبة واحمل
و إىل السلطة الوصية، و رفع تقرير  إقليميااسبة اليت حتول امللف إىل النائب العام املختص احمل

من املرسوم الرئاسي رقم  11املادة طبقا ملا ورد يف  ،1إىل الوزير املكلف باملالية األشغالضبط 
  2 .املتضمن أحداث املفتشية العامة للمالية 80-53

  :و تنصب مهام املفتشية العامة للمالية على القيام باملهام التالية 

اقبـة التـدبري   رحتقيق حول مصاحل الصندوق و حملاسبة و النقود و املوارد و م إجراء .1
 .املايل للجماعات احمللية

 .من سالمة التسيري احملاسيب و مراقبة تسيري الصناديق التحقق .2
اهليئات احملليـة، و مراجعـة    احماسبوليت قام ا ممارسة حق مراجعة مجيع العمليات ا .3

 .اليت حيوزها املسريون و احملاسبون أنواعهاو القيم و السندات على اختالف  األموال
املايل على  األثرالتسيري الذايت ذات  أعمال أنمن  التأكدالتدقيق يف عني املكان بغية  .4

و معطيـات صـحيحة و كاملـة و     أسسمستوى اجلماعات احمللية قد متت حماسبتها وفق 
 .اخلدمة املنتهية فعال عند االقتضاء إلثبات

ضـرورية يف أداء عملـهم    معلومة يروا أيةو حيق ملفتشي  املالية العاميني طلب تقدمي    
ية تكون أو ورقة ثبوتأية وثيقة شفوية، كما هلم احلق أيضا يف تقييم  آوالرقايب بصفة كتابية 
الـة االلتـزام و   على املسؤولني العامني يف اجلماعات احمللية يف هذه احل الزمة ملراجعتها، و

                                                             
 .126املرجع السابق، ص  بوعمران  عادل، 1
اهليئات املشار إليها يف  حماسبويقوم ا حملاسبون العموميون و  ميارس املفتشون حق املراجعة موع لعمليات اليت" 11املادة  2

  ...".2املادة 

عام، اجلزائر، سنة ، مذكرة ماجستري يف القانون ال"دراسة حالة البلدية"دور اجلماعات احمللية يف التنمية احملليةشويح بن عثمان،  2
 .122، ص 2011
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ال ميكن هلم  إذ ،1الطلبات املقدمة هلم لعلى ك اإلجابةاملفتشني و  هؤالء تااالستجابة لطلب
شـكل  يامتناع أو عرقلة ملهام املفتشية و بانتهاء عملية التفتيش و كل  ،التحجج بالسر املهين

من  تأديبيةخطأ جسيم تسبب فيه أحد أعوان مسؤويل البلدية أو الوالية يعرضه إىل عقوبات 
شـامل   تنتهي عملية الرقابة التفتيشية العامة للمالية بتحرير تقريـر و ،السلطة املكلفةطرف 

و معاينتـهم   ،حيتوي على مجيع املالحظات اخلاصة م حول ماليـة اجلماعـات احملليـة   
لى حتسني وتنظيم اجلماعات احملليـة حمـل   عشأا تعمل  االقتراحات اليت منوالتوصيات و

مناهج الضبط املايل و احملاسيب و يقدم هذا التقرير إىل مسـؤويل   والعمل على تطوير ،الرقابة
كما هلم حق االعتراض على ما ورد  ،عليه خالل أجل أقصاه شهران لإلجابة اهليئات احمللية

  2.يةثمستندات ثبونادا على وثائق واستيف هذا التقرير 
دائمة على و تقوم مبهام عادية فإاالعامة للمالية  للمتفشيةكر و إىل جانب املهام السالفة الذ  

  :مستوى الوالية حتت سلطة الوايل تتمثل أساسا يف
اقتـراح  زة الوالية قصـد اتقـاء النقـائص و    أجهالقيام باستمرار عمل وهياكل و .1

الالزمة و كل تدبري من شأنه أن يضاعف نتائجها و حتسني نوعيـة اخلدمـة   التصحيحات 
 .لصاحل املواطنني

 .السهر الدائم على احترام التشريع و التنظيم املعمول به .2
و هام و أعمـال األجهـزة املمركـزة   القيام بأي حتقيق يربر وضعية خاصة ترتبط مب .3

 .الالمركزية

                                                             
 

 
  .126وعمران عادل، املرجع السابق، ص ب 2

املؤرخة  15املتعلق بتحديد اختصاصات املفتشية العامة للمالية، اجلريدة الرمسية عدد 78-92رقم  التنفيذيمن املرسوم  16املادة 
 1992-02-22يف 
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برنامج سنوي يندرج يف أطار خمطـط  حق التدخل على مستوى الوالية على أساس  .4
 1.دوري عن أعماهلاأعمال قرره الوايل و إعداد ملخص 

و من خالل ما متت دراسته سابقا نستخلص أن الرقابة املالية على أعمـال اجلماعـات       
احمللية هي رقابة الحقة على تنفيذ امليزانية، فحىت يتم التوصل إىل حتقيق األهداف املسـطرة  

لية لتحقيق التوازن االقتصادي و االجتماعي، ألزم املشرع اجلزائري خبضـوع  للجماعات احمل
، بداية من املصادقة على امليزانية قابة متارس من قبل موظفني خمتصنيلرذه اجلماعات ميزانية ه

إىل غاية حتقيق أهدافها و ذلك بترشيدها و استخدام مواردها بشكل دقيق و سليم، و مراقبة 
  .القرارات الصادرة عن اآلمر بالصرف على مستوى اجلماعات احملليةمدى مشروعية 

يؤثر يف منهج لظروف غري عادية ميكن أن تصدر عن اجلماعات احمللية تصرف إال أنه و     
يهدد بكياا نتيجة امتناعه أو رفضه للقيـام بـاإلجراءات الالزمـة     سري هذه اجلماعات و

ة عن اجلماعات احمللية بالتدخل ئري أقر للسلطة الوصيولتجنب الوقوع يف ذلك املشرع  اجلزا
تغطية اخلطأ الصادر عنها وفق الشروط اليت حددها القانون، فيجوز للوايل يف حالة امتناع و

رئيس الس الشعيب البلدي يف اختاذه لإلجراءات الالزمة و التدخل لتغطية العجز يف امليزانية 
كما أقر القانون أيضا للوزير املكلف بالداخلية التدخل ، 2أو التصويت على مشروع امليزانية

يف مهام الوايل بعد إعالمه بذلك من طرفه لتغطية و معاجلة االختالالت داخل الس الشعيب 
  .الوالئي

ـ  نصو القانون        وانني التنظيميـة هلـذه   على أن كل عمل خمالف ملا هو مقرر يف الق
تسـلط عليـه   ) م،ح( 20_95نصوص عليها يف األمر يندرج حتت املخالفات املاجلماعات و

عقوبات متمثلة يف الغرامة التهديدية صادرة عن جملس احملاسبة باعتباره هيئة قضائية، و ميكن 
                                                             

 .122_121عثمان، املرجع السابق، ص شويح بن  1
عندما يترتب على تنفيذ ميزانية البلدية  عجزا فإنه جيب على الس الشعيب "من قانون البلدية السالف الذكر  184املادة   2

 اإلجراءاتإذا مل يتخذ الس الشعيب البلدي  ، و ضمان توازن للميزانية اإلضافيةالبلدي اختاذ مجيع التدابري الالزمة المتصاصه 
 ."بامتصاص العجز على سنتني ماليتني أو أكثر يأذن أنإنه يتم اختاذها من الوايل الذي ميكنه التصحيحية الضرورية، ف
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للعضو املعين املتبع من قبل هذه اهليئة الطعن يف قراراا، بتوجيه طلب املراجعـة إىل رئـيس   
  .من تاريخ تبليغ القرار جملس احملاسبة يف أجل أقصاه مدة سنة واحدة

قبة املستمرة السها املنتخبة و ملراقبـة السـلطة   اختضع ميزانية اجلماعات احمللية للمر      
مدى مطابقتـها  مالية ملعاينة وثائق امليزانية والوصية للمصادقة عليها و رقابة املفتشية العامة لل

املالية للجماعات  برقابتها على اجلوان طلبنود امليزانية ، إال أن تدخل السلطة املركزية و بس
ـ " و جملس احملاسبةلمالية لملفتشية العامة ا"ارجي للرقابة اخل اجلهاز احمللية من قبل  اتج عنـه ن

املنتخبة للجماعات احمللية يف تسيري ماليتها احمللية،  و االس انعدام الثقة بني السلطة املركزية
وبالتايل على استقاللية اجلماعات حمللية الـذي   ،االسية هذه لو هو ما يؤثر سلبيا على فاع

ألن  ،بية حاجيـات املـواطنني  لمن شأا املؤدي إىل البطء يف اجناز أعماهلا و التـأخر يف ت
اتساع الرقابة بسبب التبعية املالية للسلطة املركزية تؤدي إىل متويل املشاريع احمللية عن طريق 

الكثري من املشاريع خشية تعرضـها  ل يتعط ، و إىليف نفقاامساعدات الدولة لتغطية العجز 
  1.من جانبهاإىل متابعات جملس احملاسبة 

  

                                                             
 .232 ص املرجع السابق، حممد علي،1
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  خامتة 

 38-69املتعلق بالبلدية، والقانون  24- 67احمللية  بصدور قانون اجلماعات     
حبكم املنهج اجلماعات احمللية لرقابة مشددة  أعمالأخضع املشرع والية املتعلق بال

  .املؤهلةونقص اهلياكل اإلدارية االشتراكي 

ة تبين الذي جاء يف مرحل ،1990قانون اجلماعات احمللية لسنة  صدورأن  إال    
أعمال  السلطات املركزية يف تدخلاجلزائر للتعددية احلزبية، حذا املشرع من 

سيادة  أثناءالتخفيف من الرقابة املشددة اليت كانت سائدة  اجلماعات احمللية من خالل
  .احلزب الواحد

واضحا حنو فرض رقابة  اجتاهامحل  الذيليأيت قانون اجلماعات احمللية اجلديد     
   .طات املركزيةلسلحبيث منح سلطات واسعة ل اجلماعات احمللية أعمالمشددة على 

  من خالل هذه الدراسة توصلنا اىل النتائج التالية

اليت اهليئة الوصية ومن طرف ادقة بعد املص إالقرارات اهليئة احمللية ال تكون نافدة  نإ .1
تستشف من خالل مرور مدة زمنية دون رد اهليئة الوصية  قد تكون صرحية أو ضمنية

 هذا ما يدل على إرادة .دقة الصرحية، وقد وسع املشرع من جماالت املصابالتصديق
  .للسلطات املركزية أكثراملشرع من تدخل السلطة املركزية وتبعية 

من خالل إلغاء ملبدأ الشرعية  لقراراتاة ممدى مالء مبراقبةتقوم اهليئة املركزية  .2
  .نسيب مطلق أووقد يكون  ،القرارات املخالفة للقانون

اليت ميكن من خالهلا الوقوف على نات القانونية ابعض الضم بإلغاءقيام املشرع  .3
  .تعليل القراراتواليت من بينها  ،الداعية إللغاء قرارات اجلماعات احمللية األسباب
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قلة الوعي لدى على  داللةعدم تفعيل النصوص القانونية اخلاصة بالطعن القضائي، هذا  .4
 .نزاعات مع اهليئات الوصيةوجتنب الدخول يف اجلماعات احمللية  ممثلي 

 وقد.يف حالة امتناعها عن عمل يوجبه القانونحتل اهليئة الوصية حمل اجلماعات احمللية  .5
 .ماليا إداريا وقد يكونيكون هذا احللول 

ء البلدية أو لعضو االس احمللية سوااجلزائية  اإلدانةتكون يف حالة  قد اإلقصاءرقابة  أن .6
بالنسبة ألعضاء الس  حالة التنايف أو عدم القابلية لالنتخاب بسبالوالية وقد تكون ب

 .الشعيب الوالئي
 .ضعف وسائل الرقابة املمنوحة للمنتخبني احملليني .7
 .االس املنتخبة أداءوتوسيع جمال تدخله حمليا اثر سلبا على توسيع صالحيات الوايل  .8
تعطيل اجلماعات احمللية يترتب عنها  أعمالالرقابة املالية اإلدارية املسلطة على  إن .9

 .املبادرة احمللية مما يؤثر على استقالليتها
مدى شدا لية تظهر اجلماعات احمل أعمالقابة على الوسائل املستعملة يف جمال الر  .10

  .فان استقالل اجلماعات احمللية مرتبط مبدى تدخل اهليئات املركزيةمنه و
عل جمما أ استقاللية اجلماعات احمللية داملشددة قد مس مبب الرقابةاملشرع بتطبيقه هلذه  .11

مما جيعل من نظام الالمركزية نظام صوري مقارنة بالتبعية املطلقة للجماعات احمللية 
  بالرغم من وجود معامل الالمركزية فيه  اإلداريالنظام قريب اىل نظام عدم التركيز 

  التوصيات

 تعطيل رحية اليت تؤديصقة الدمن جماالت املصادقة الضمنية على حساب املصاتوسيع  .1
 .،خصوصا يف اجلانب املايلالعمل يف وتباطأاملرافق 

نص عليه الدستور حيث يقوم الس  ما وهذاالرقايب  عيل دور جملس احملاسبة تف .2
 .ماعات احمللية واملرافق العموميةاجل أموالبالرقابة البعدية على 
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 املالئمة تقدير يترك وان املشروعية رقابة على املركزية السلطة رقابة اقتصار ضرورة .3

 .اإلمكان قدر املنتخبة احمللية للمجالس

الس الشعيب البلدي واقتصارها على التضييق من سلطة حلول الوايل حمل رئيس  .4
  .االستثنائية فقط

تفعيل النصوص املتعلقة بالرقابة القضائية، حيث أن الواقع العملي يثبت عدم فعاليتها،   .5
حيث انه يف القليل النادر أن ترى رئيس الس الشعيب الوالئي أو البلدي يقاضي الوايل 

ات احمللية من خلق نزاعات بينها وبني اهليئة بشأن املداوالت وهذا راجع اىل ختوف اجلماع
 .الوصية

تدعيم الرقابة املمارسة على اجلماعات احمللية ببعض الضمانات القانونية مثل تقيد  .6
السلطات املركزية مبدة حىت ال تقوم باملماطلة وتعطل نشاطات االس احمللية وأيضا ضرورة 

هة الوصائية  للوقوف على األسباب اليت القيام بتسبيب وتعليل القرارات الصادرة عن اجل
 .دعت اجلهة الوصية من ممارسة الرقابة

 .املداخيل امليزانية وعدم اقتصارها على الضرائب منح احلرية للجماعات احمللية يف طلب

 إعطاء املنتخب احمللي دوره يف الرقابة .7
البلديات لعدم توضيح مهام الدائرة اليت يف كثري من األحيان متثل جهاز يعيق سري  .8

  .وضوح دورها من الناحية القانونية
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 املراجع قامة
  

  : و املؤلفات  الكتب

، ديوان "ترمجة حممد عرب صاصيال" اإلدارية املؤسسات يف حماضرات امحد حميو، .1
 .2009اجلزائر،سنة   ،املطبوعات اجلامعية

الدار اجلامعية للطباعة  اإلداري، حكام القانونأبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وإ .2
 .1994 ، سنةالكويت والنشر،

 ر اهلدى للطباعة والنشر والتوزيعبوعمران عادل، البلدية يف التشريع اجلزائري، دا  .3
 .2010اجلزائر

ت اجلامعية جعفر انس قاسم، أسس التنظيم اإلداري واإلدارة احمللية، ديوان املطبوعا .4
 .1988اجلزائر سنة 

) احلكم احمللي يف األردن و بريطانيا(الطهراوي، قانون اإلدارة احمللية، هاين علي  .5
  .2004عمان، سنة  دار الثقافة للنشر و التوزيع، ،الطبعة األوىل

، املطبوعات اجلامعية، اجلزائر )دراسة مقارنة( اإلدارة احمللية حسني مصطفى حسن، .6
 . 1982سنة 

منشأة املعارف، اإلسكندرية، سنة  ،األوىل سامي مجال الدين، اإلدارة العامة، الطبعة .7
2006. 

، مطبعة جامعة عني )دراسة مقارنة(الوجيز يف القانون اإلداري سليمان الطماوي، .8
 .1979سنة  ،اإلسكندرية مشس

، الكتاب الثاين، دار الفكر )قضاء التعويض( سليمان الطماوي، القضاء اإلداري  .9
  .1996 سنة العريب، القاهرة،
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العلوم للنشر و التوزيع، حممد الصغري بعلي، قانون اإلدارة احمللية اجلزائرية، دار  .10
  .2005سنة  اجلزائر

دار  ،)التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري( حممد الصغري بعلي، القانون اإلداري، .11
 .2004سنة  لعلوم للنشر و التوزيع، اجلزائر،ا

لية الليربالية و االشتراكية، ديوان حممد أنس قاسم جعفر، دميقراطية اإلدارة احمل .12
 .، بدون سنةاملطبوعات اجلامعية، اجلزائر

 الثقافة دار مكتبة املركزية، بالسلطة وعالقتها احمللية اإلدارة العبادي، وليد حممود .13
  .1998 سنة األردن، والتوزيع، للنشر
بدون  ،اجلزائر ،، منشورات دحلب)التنظيم اإلداري(لقانون اإلداريا ناصر لباد، .14
 .سنة
القضاء )" الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة( عبد اهللا طلبة، القانون اإلداري .15

 .، منشورات جامعة حلب، سوريا، بدون سنة"اإلداري
عالء الدين عشي، شرح قانون البلدية، دار اهلدى للطباعة و لنشر و التوزيع،  .16

  .2010اجلزائر سنة 
اجلزء األول، دار  ،)التنظيم اإلداري( ، اإلداريالدين عشي، مدخل القانون عالء  .17

 .2010اهلدى للنشر و التوزيع، اجلزائر، سنة 
، الطبعة األوىل )بني النظرية و التطبيق(عمار بوضياف، التنظيم اإلداري يف اجلزائر .18

  .2010جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر، سنة 
اجلزائر  ور للنشر والتوزيع،جس عمار بوضياف، شرح قانون الوالية، الطبعة األوىل، .19
  .2012 سنة
 جسور للنشر والتوزيع الوجيز يف القانون اإلداري، الطبعة الثالثة، عمار بوضياف، .20

  . 2013سنة  اجلزائر،
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لطباعة والنشر ، دار هومه لعمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية .21
 .1998، اجلزائر  والتوزيع

 ياجلزائر النظام القضائي يف االدارية للمنازعات العامة النظرية ، عمار عوابدي   .22
 سنة طبعة اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان الثاين، اجلزء ،)الدعوى االدارية نظرية(

2004.  

  املراجع القانونية

  الدستور اجلزائري )1
ديسمرب  8املؤرخة يف  76املنشور يف اجلريدة الرمسية رقم  1996نوفمرب  28دستور 
 الصادر باجلريدة 2008نوفمرب  15املؤرخ يف  19- 08املعدل بالقانون رقم  1996

  .2008نوفمرب  16بتاريخ  63الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد 
 و األوامر القوانني  )2
 القوانني •
اجلريدة ة الصادر بيبالبلد املتعلق 1990 ابريل 7 يف املؤرخ 08- 90رقم القانون  .1

 . 1990ابريل  11 الصادر يف 15رقم  اجلزائريةللجمهورية الرمسية 
اجلريدة الصادر ب بالوالية املتعلق 1990 ابريل 7 يف املؤرخ 09-90رقم القانون  .2

 .1990أبريل  11 بتاريخ 15رقم  للجمهورية اجلزائريةالرمسية 
 الصادر املتعلق باحملاسبة العمومية 1990-08- 15، املؤرخ يف 21_90القانون رقم  .3
 .35العدد  الرمسية للجمهورية اجلزائرية يدةاجلرب

 جملس باختصاصات املتعلق 1998 مايو 30 يف املؤرخ  01- 98 رقم القانون .4
 .37رقم  للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسيةالصادر ب الدولة وتنظيمه وعمله

 املتعلق باحلاكم اإلدارية 1998ماي  30املؤرخ يف  02-98 رقم  القانون .5
 .37رقم للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسيةب الصادر
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املتضمن قانون اإلجراءات  2008فيفري  25 املؤرخ يف 09-08قانون رقم  .6
افريل  23املؤرخة يف  21رقم  للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسيةالصادر باملدنية واإلدارية 

2008. 
الصادر  بالبلدية املتعلق 2011 يونيو 22 يف املؤرخ 10-11 رقم القانون .7
 .2011يونيو  03 بتاريخ 37رقم  للجمهورية اجلزائريةاجلريدة الرمسية ب

 الصادر بالوالية املتعلق 2012فرباير  21 يف املؤرخ 07- 12رقم القانون  .8
 .2012فرباير  29 بتاريخ 12رقم  للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسيةب

 األوامر •
الصادر البلدية  قانون املتضمن 1967 يناير 18 يف املؤرخ 24-67األمر رقم  .1
 .1967يناير  18 بتاريخ 06رقم  للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسيةب

 الصادر الوالية قانون املتضمن 1969 مايو 2 يف املؤرخ 38-69 رقماألمر  .2
 .1969مايو  23 بتاريخ 44رقم للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسيةب

الصادرة املتعلق مبجلس احملاسبة  1995-05-17املؤرخ يف  20-95األمر رقم  .3
  .39اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية عدد ب

 :املراسيم )3
 املراسيم الرئاسية •
املتضمن أحداث 1980، - 03-01، املؤرخ يف 53_80املرسوم الرئاسي رقم  .1

 .1980- 03-04، املؤرخة يف 10املفتشية العامة للمالية، اجلريدة الرمسية عدد 
 املراسيم التنفيذية •
، املتعلق بتحديد 1992- 02- 22، املؤرخ يف 78-92املرسوم التنفيذي رقم  .2

، املؤرخة 15اختصاصات املفتشية العامة للمالية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية عدد 
 .1992-02- 22يف
 أجهزة بضبط املتعلق 1994يوليو  23املؤرخ يف  215-94املرسوم التنفيذي  .3

الصادرة  48رقم  للجمهورية اجلزائرية الرمسية وهياكلها، اجلريدة الوالية يف العامة اإلدارة
 .1994يوليو  27
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 الرسائل اجلامعية
  رسائل الدكتوراه  •
 االس الشعبية احمللية يف ظل التعددية السياسية يف التشريع اجلزائري،فريدة مزياين،  .1

سنة اجلزائر، جامعة منتوري قسنطينة،  القانون،مذكرة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف 
2005. 

 مذكرة دكتوراه علوم مشاركة االس  البلدية يف التنمية احمللية ، حممد خشمون، .2
 . 2011- 2010 اجلزائر،، جامعة منتوري قسنطينة، )ختصص علم اجتماع التنمية(

للدولة ،رسائل الرقابة اإلدارية على اجلهاز اإلداري  حسني عبد العال حممد، .3
  .بدون بلد النشر، بدون سنة .الدكتوراه

  رسائل املاجستري •
 بلعباس بلعباس، دور وصالحيات رئيس الس الشعيب البلدي يف القانون اجلزائري .1

 .2003-  2002سنة  مذكرة ماجستري، جامعة بن عكنون اجلزائر،
اجلزائري، مذكرة علي حممد، مدى فاعلية اجلماعات احمللية يف ظل التنظيم االداري  .2

-2011سنة  ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان لنيل شهادة املاجستري يف قانون االدارة احمللية،
2012 . 

على أعمال اإلدارة احمللية يف اجلزائر،  للرقابة محادو دمحان، الوسائل غري القضائية .3
- 2010مذكرة ماجستري يف القانون العام، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، سنة

2011. 
ناصر بوطيب،الرقابة الوصائية وأثرها على االس الشعبية البلدية يف بن   .4

  .2011-2010اجلزائر،مذكرة ماجستري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر،
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، مذكرة "حصيلة و آفاق"سي يوسف أمحد، حتوالت الالمركزية يف اجلزائر  .5
- 2012اجلزائر، سنة  - ماجستري يف القانون فرع حتوالت الدولة، جامعة تيزي وزو

2013. 
صاحلي عبد الناصر، اجلماعات اإلقليمية بني االستقاللية و التبعية،مذكرة ماجستري  .6

 - 2009معة بن عكنون اجلزائر، سنة  ات العمومية،جايف القانون، فرع الدولة واملؤسس
2010 . 

، "دراسة حالة البلدية" يف التنمية احمللية  شويح بن عثمان، دور اجلماعات احمللية .7
-2010مذكرة ماجستري يف القانون العام، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، سنة 

2011. 
 لدية يف إدارة التنمية احمللية باجلزائر،غزيزي حممد الطاهري، آليات تفعيل دور الب .8

-2010مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، اجلزائر، سنة 
2011.  

 قاالتامل •
بسمة عوملي ، تشخيص نظام اإلدارة احمللية و املالية احمللية يف اجلزائر، جملة  .1

 .، بدون سنةجامعة باجي خمتار عنابة اجلزائر اقتصاديات مشال أفريقيا، العدد الرابع،
مصطفى بن لطيف، املؤسسات اإلدارية و القانون اإلداري، مناظرة الدخول إىل  .2

 .2007تونس، سنة  ،بدون جملة النشراملرحلة العليا، 
امللتقى عبد احلليم مشري، نظام الرقابة اإلدارية  على االس احمللية يف اجلزائر،  .3

 04 -03املنعقد يف "دور ومكانة اجلماعات احمللية يف الدول املغاربية"حول الدويل اخلامس 
   .2009 جملة االجتهاد القضائي،العدد السادس، 2009مارس 

 و اقتصادية أحباث جملة اجلزائر، يف للبلدية املالية االستقاللية :موفق القادر عبد .4
 .2007،اجلزائر إدارية العدد الثاين، جامعة احلاج خلضر
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عمار بوضياف،الرقابة على مداوالت االس البلدية يف التشريعني اجلزائري  . .5
دور ومكانة اجلماعات احمللية يف الدول "والتونسي،امللتقى الدويل اخلامس حول 

 جملة االجتهاد القضائي،العدد السادس، 2009مارس  04 -03املنعقد يف "املغاربية
2009.  

 اخلامس الدويل امللتقى احمللية، اإلدارة أعمال عن اإلدارية الرقابة بلحبل،فعالية عتيقة .6
 2009 مارس 03-04املنعقد يف  "املغاربية الدول قي احمللية اجلماعات ومكانة دور"حول 

 .2010 السادس العدد ، القضائي االجتهاد جملة ببسكرة،
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