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اهدي هذا العمل المتواضع إلى كل أفراد عائلتي  
الفضيلة   إلى روح والدي العزيز وأسأل اهللا المولى 

في ميزان حسناته ويبلغه  هذا البحث، يجعل القدير إن
الجنة،ويجمعه بالمصطفى صلى اهللا عليه  الدرجات العال في

  .وسلم 

إلى والدتي الكريمة الحبيبة نسأل اهللا أن يحفظها ويرعاها 
  .لنا إلى زميالتي في العمل 

  األصدقاءكل  إلىإلى كل من قدم لي يد المساعدة  
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أشكر اهللا عز وجل الذي أكرمني وانعم عليا بإتمام هذا 
البحث ومن ثم يقتضي مني واجب الشكر واالعتراف 

: بالفضل أن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان لألستاذ 
رحموني محمد الذي لم يدخر جهد في النصح والتوجيه 
والتشجيع وأسال اهللا أن يجزيه خير جزاء ويوفقه لما يحبه 

  ويرضاه 

أتقدم بشكري وامتناني ألعضاء لجنة المناقشة لقبولهم كما 
  مناقشة هذا البحث

  .والى كل من قدم لي يد المساعدة في إتمام هذا العمل

  سوداني كلثوم
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  مقدمــــــــــــــــــــــة
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  :مقدمة    

 ،حيث تعتمدإن تنظيم اجلهاز اإلداري للدولة أصبح يلقى اهتماما متزايدا يف الدولة       
أسلوباً من أساليب التنظيم  الذي يعترباإلدارة احمللية أو الالمركزية اإلدارية اإلقليمية أسلوب 

اط اإلداري اليت تتبعها الدول عادة يف أداء وظائفها لتقدمي خدماا للمواطنني، إذ مبوجبها ين
باإلدارة احمللية ممارسة بعض وظائف السلطات املركزية بواسطة إشراك أجهزا يف أداء بعض 

 .ملواطين األقاليم احمللية الوظائف وتقدمي اخلدمات
لقد كان أداء الوظائف وتقدمي اخلدمات حكراً على السلطة اإلدارية املركزية وحدها،       

ة، وتشعب االختصاصات، وتوسع اخلدمات، وتزايد غري أن التطورات الدميقراطية املتسارع
األعباء امللقاة على كاهل السلطة املركزية، فرض عليها واقعاً جديداً مت مبوجبه تنازل السلطة 

املركزية عن بعض اختصاصاا، وألقت ببعض أعبائها على االس احمللية املنتخبة، على 
 حتت رقابة السلطة املركزيةأساس إقليمي لتباشر ما يناط ا من اختصاصات 

من خالل إشراك مواطين األقاليم احمللية  الالمركزيوتتجلى أمهية األسلوب اإلداري       
بإدارة أنفسهم بأنفسهم عن طريق جمالس حملية منتخبة من قبلهم، مما يسهل للمواطنني 

ركزية والتخفيف احملليني سرعة إجناز معامالم اإلدارية اليت كان يتطلب تدخل السلطة امل
من املعاناة اليت كان يعاين منها مواطين األقاليم هذا من ناحية، وهو من ناحية أخرى يؤدي 
إىل التخفيف من أعباء السلطات اإلدارية املركزية اليت كانت ملقاة على كاهلها، فضالً عن 

يعزز روح املواطنة ون إقليمهم، مما شؤبأمهيتهم عند إشراكهم يف إدارة  تنمية شعور املواطنني
  .وينمي الوعي الدميقراطي لديهم

 تعترب الالمركزية هي النظام الذي يقوم على أساس تفتيت وتوزيع سلطات الوظيفةو      
أخرى مستقلة  اإلدارية يف الدولة بني اإلدارة املركزية من جهة وبني هيئات ووحدات إدارية

مع وجود رقابة وصائية إدارية على ،ومتخصصة على أساس إقليمي جغرايف من ناحية أخرى
  .هذه الوحدات واهليئات الالمركزية
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واجلزائر كأي دولة نظم املشرع اإلدارة العامة فيها باعتماد أسلوبني، أسلوب التنظيم       
ولقد أرسى املؤسس الدستوري اجلزائري قاعدة التنظيم اإلداري .املركزي والالمركزي

اجلماعات اإلقليمية للدولة "منه  15 صلب الدستور يف املادة للنظام الالمركزي اإلقليمي يف
  "هي البلدية والوالية 

ولقد كانت املؤسسات اإلدارية يف فترة االحتالل الفرنسي للجزائر عبارة عن أداة       
خلدمة  املستعمرين سواء على املستوى املركزي أو احمللي حيث كان التنظيم مركزيا 

) البلديات والواليات (لة االستقالل فقد عرفت اجلماعات اإلقليمية بريوقراطيا ،إما مرح
صدور عدة قوانني وعرفت البالد عدة تغريات مست مجيع اجلوانب مت اجنر عنها تعديل 

  .وبالتايل القوانني املتعلقة بالبلدية والوالية 1989الدستور يف سنة 

وضوع وهو الدور الكبري الذي تلعبه ومن أهم األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار هذا امل      
اجلماعات اإلقليمية على مجيع األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتوجه الدويل 

حنو االهتمام باإلدارة احمللية من اجل التطبيق السليم ملبدأ الدميقراطية  الذي يعترب من أهم 
  .املبادئ الدستورية يف دساتري العامل 

ر القانوين و السياسي يف اجلزائر يدفعنا إىل القيام  بدراسة علمية ملستجدات فالتطو      
الفكر القانوين املرتبط باإلدارة احمللية ألن اجلزائر ورثت تركة مثقلة بعد االستقالل من 

  املستعمر أدى إىل شرخ النظام القانوين لإلدارة احمللية 

داف من أمهها واقع ونظام اجلماعات وقد هدفت هذه الدراسة إىل بلوغ بعض األه      
اإلقليمية يف اجلزائر من خالل دراسة وحتليل القوانني اليت تنظم اجلماعات احمللية يف اجلزائر و 

هي البلدية والوالية  والنظرة املستقبلية لواقع نظام اجلماعات اإلقليمية وفقا ملا تطرحه 
  واجه اإلدارة احمللية العوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت ت
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ما مدى استجابة : هذا املوضوع ارتأينا طرح اإلشكالية التالية  ةولتمكن من معاجل      
  التنظيم اإلداري احمللي ملتطلبات املواطن واستجابته ملهام وصالحيات اجلماعات احمللية؟

  اإلداري احمللي يف ظل تعديل املنظومة القانونية اخلاصة به ؟  موفيما تربز فعالية التنظي

ا سنعمل على اإلجابة على هذه اإلشكالية منتهجني يف ذلك وبناء على ما تقدم فإنن     
وسنتناول يف هذه . الوصفي الذي يتناسب مع دراستنا هلذا  املوضوع ياملنهج التحليل

ف باإلدارة احمللية بصفة جمملة وعامة ،أما الدراسة فصلني ،خصصنا الفصل األول للتعري
الفصل الثاين فخصصناه هلياكل اإلدارة احمللية يف التشريع اجلزائري بصفة خاصة من خالل 

  . الوقوف على القوانني املنظمة هليئات اجلماعات اإلقليمية يف التشريع اجلزائري 
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  تمھیديفصل 



9 
 

   احملليةماهية نظام اإلدارة : متهيديفصل 
نتيجة للتقدم العلمي الكبري واملتغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت شهدها        
والتزايد الكبري يف إعداد السكان  ،شىت مناحي احلياةوما نتج عنها من تغري سريع يف ،العامل 

دت مهماا فازدا،وحاجتهم إىل تنمية جمتمعام،أفضى ذلك إىل إلقاء عبء كبري على الدول
بل تعدا إىل ضرورة التأثري ا وحتقيق العدالة بينهم، ومل تعد قاصرة على حتقيق أمن مواطنيه

يف حيام يف خمتلف ااالت السياسية و االقتصادية واالجتماعية من اجل حتقيق الدميقراطية 
  .وتقدمي اخلدمات و بالتايل حتقيق الرفاه تمعام 

وأصبحت حتتل مركزا إلرسائها قواعد احمللية،  ازدادت أمهية اإلدارةفقد وهلذا       
   1.الدميقراطية وقيامها بدور فعال يف التنمية القومية

نسعى من خالل هذا الفصل للتطرق إىل اإلطار املفاهيمي لإلدارة احمللية من خالل        
تعريف :ملبحث األولا: لفصل الذي قسمناه إىل مبحثني وهيمبحثني اذ سنتعرض يف هذا ا

  .أهداف اإلدارة احمللية وشكلها : حث الثاينواملب ،اإلدارة احمللية وأمهيتها
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

                                                             
،مذكرة ماجيستر يف العلوم االقتصادية )دراسة حالة بلدية ادرار (مسعودي عبد الكرمي،تفعيل املوارد املالية للجماعات احمللية  1

،السنة اجلامعية )كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري :جامعة تلمسان(الزين،باركة حممد : ،إشراف األستاذ

  . 02ص ، 2012-2013
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  تعريف اإلدارة احمللية وأسباا : املبحث األول
يعترب نظام االدارة احمللية من مظاهر الدولة احلديثة، حيث تتجه أغلب الدول اىل األخذ        

النظام من أجل ختفيف العبء على اهليئة املركزية،وسنتوىل توضيح ذلك من خالل  دا
  .املطلبني التالني

  تعريف اإلدارة احمللية: املطلب األول 
وميكن استنتاج التعريف التايل الذي يعترب شامال ك تعار يف عديدة لإلدارة احمللية، هنا       

شؤون اإلدارة احمللية وإدارا من قبل هيئات منتخبة وهي أن اإلدارة احمللية أسلوب لتنظيم  ،
قبل  هام املوكلة هلا مناملوتتمتع بالشخصية املعنوية وتقوم ب ،من قبل السكان احملليني

، واإلشراف امة لدولة وإدارة املرافق العامةرسم السياسات العالسلطات املركزية إىل أعمال 
  .ا على أكمل وجه على أعمال السلطات احمللية للقيام مبهامه

  :من هذا التعريف يستنتج على أن اإلدارة احمللية توجد بوجود 
  .سكان حمليني ينتخبون هيئة إلدارة شؤوم احمللية وتلبية متطلبام *
  .املايل  أن تتمتع بالشخصية املعنوية والقانونية ونوعا من االستقالل اإلداري و *
حبيث تتفرع هي فقط لرسم ،ت احمللية تفويض السلطة املركزية بعض االختصاصا*

 ، واإلشراف على إعمال السلطات احمللية ة للدولة و إدارة املرافق العامةالسياسات العام
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يقصد : " بأنه  جاء تعريف اإلدارة احمللية يف كتاب الدكتور حممود عاطف البنا       

بالالمركزية أن يعهد بسلطة البت يف بعض األمور إىل هيئات تتمتع بنوع من االستقالل جتاه 
فإن السمة املميزة إذن للنظام ، السلطة املركزية اليت يتبع اختصاصها أصال لكل إقليم الدولة

االنتخاب أساسا د من أهم ضماناته أن تتكون اهليئات احمللية بجناحمللي هي االستقالل الذي 
، وتتمثل تلك اهليئات يف متتعها بالشخصية املعنوية ويف عدم ارتباطها بالسلطة املركزية بتبعية 

   2"مطلقة وإمنا ختضع فقط لنوع من الرقابة أو الوصاية اإلدارية 

ت نسبة مل يكن هنالك تعريف جامع مانع لإلدارة احمللية فلقد تعددت اجتاهات التعريفا      
كما أشار لذلك الدكتور عبد الرزاق الشيخلي .أي إىل تركيبته للوظيفة واهلدف أو اجلوهر، 

 لقد عرف  املتخصصون الربيطانيون نظام" الذي استعرض خالله تعريفات متعددة منها 
  ."بأنه حكم ذايت حملي فيما يتعلق بنطاق اإلدارة فقط دون التشريع  احلكم احمللي

إن احلكم احمللي نوع من احلكومة اليت تقدم مساحة صغرية " يف آخر يقول وهناك تعر     
عن طريق ممارستها لسلطات مفوض هلا ، حيث أن احلكومة احمللية أيا كانت صورا أو 

فهي حكومات ال كومة القومية يف الدول املستقلة،أجهزا ليست هلا صفة السيادة مثل احل
يت تشرعها سلطة اعلي يف الدولة اليت تبسط سيادا على تصدر قوانني بل تطبق القوانني ال

، فهي ال متارس السلطات إال يف احلدود املفوض راضي الداخلية يف حدود الدولة جمموع األ
  3ا هلا بواسطة احلكومة القومية ويف حدود ما تقرره السلطة التشريعية أو دستور الدولة 

  
  
  
  
  

                                                             

 .35ص  ،1971مد عاطف البنا ، نظم اإلدارة احمللية ، منشأ املعارف اإلسكندرية حم 1
    .55ص ،2011، جامعة مؤتة األردن )دراسة مقارنة (، اإلدارة احمللية الشيخليعبد الرزق  3
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تباينت أراء الباحثني وفقهاء القانون العام حول تعريف اإلدارة احمللية ومل يتفقوا على         
تعريف موحد هلا ، فلكل منهم تعريف يعرب عن رأيه ونظرته اخلاصة وفقا للنظام السياسي 

  .واالجتماعي الذي ينتمي إليه ويؤمن به 

يرجع إىل اختالف وتباين النظم وهذا االختالف والتباين حول تعريف اإلدارة احمللية       
السياسية واالجتماعية اليت نشأ يف ظلها النظام اإلداري من جهة ، واىل اختالف وتباين 

واألمهية النسبية اليت  ،وجهات نظر املفكرين وفقهاء القانون حول العناصر املكونة هلا
  .خيضعها املشرع على أي عنصر من هذه العناصر من جهة أخرى 

عرض تعريفات بعض الباحثني وفقهاء القانون لإلدارة  يفا االختالف والتباين وسيتجلى هذ
  .احمللية

وقبل بيان تعريف الفقه العريب نبدأ بإيراد تعريف الفقه الروسي هلا وسنكتفي بالفقه        
  .االجنليزي والفقه الفرنسي كنموذجني لذلك 

مفهوم اإلدارة احمللية مبصطلح ح أو الجنليزي يف التعبري عن مصطلفقد ذهب الفقه ا       
حكومة حملية تتوالها هيئات حملية منتخبة مكلفة مبهام إدارية : "احلكم احمللي وعرفها بأا 

وتنفيذية تتعلق بالسكان املقيمني يف نطاق حملي حمدد وهلا احلق يف إلصدار القرارات واللوائح 
  ."احمللية
على بعض اخلصائص األساسية اليت يقوم عليها  ومن خالل التعريف يتضح بأنه أشار      

وذلك من خالل حتديد طبيعة املسائل اإلدارية والتنفيذية اليت تضطلع ا ،نظام اإلدارة احمللية 
  .اهليئات احمللية

، وذلك الهلا متارس هذه اهليئات مهامهاكما أن من بني املسائل القانونية اليت من خ     
كما أن التعريف أبرز عنصر االنتخاب باعتباره ،ارات واللوائح بتخويلها سلطة إصدار القر

ومع ذالك يؤخذ على هذا التعريف أنه مل ة من ضمانات استقالل هذه اهليئات،ميثل ضمان
 4.الذي يعد أحد أركان اإلدارة احمللية يشر إىل عنصر الرقابة و

                                                             
  .18 -17ص،1982حسني ، االدارة احمللية املقارنة،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر حسني مصطفى  4

  
 



13 
 

قه الفرنسي مصطلح الالمركزية احمللية للتعبري عن اإلدارة احمللية فكما استخدم ال        
واستخدم " ذايت ارس اختصاصات إدارية،وتتمتع باستقالل هيئات حملية مت: "بأا  وعرفها 

الفقه الفرنسي أيضا مصطلح الالمركزية اإلقليمية مستقلة عن الالمركزية املرفقية للتعبري عن 
متارس اختصاصات إدارية هيئات حملية ال مركزية، إا"  :بقوله احمللية إذ عرفها اإلدارة

  ."وتتمتع باستقالل ذايت 
طبيعة  حوضانه  إالدون املرفقية،  وهذا التعريف جاء مقصورا على الالمركزية اإلقليمية      

  .االختصاصات اليت متارسها هذه اهليئات 
 التشريع الفرنسي و ووجزة لتطبيقات التشريع االجنليزي وإذا ما أجرينا مقارنة م       

لوجدنا بأن املوضوع كله ال يعدو كونه ،اللذان ميثالن قطبان رئيسيان هلذا النظام يف أوروبا
خالفا يف التنمية دون إن تصل إىل مرحلة القول بأن النظام احمللي االجنليزي هو درجة من 

لنظام االجنليزي ال يعرف نوعا واحدا من الوحدات حيث أن ا،درجات الالمركزية السياسية 
، احملافظات :الوحداتوأهم هذه .من حيث التنظيموال احمللية ،ال من حيث الشكل،  اإلدارية

، واملدن بة احملافظات، املراكز احلضارية، املراكز الريفية، املدن املتوسطةاملدن اليت يف مرت
  .الصغرية 
هذه  تبوحدة النمط حيث متاثلاحمللية،  لوحدات اإلداريةأما يف فرنسا فتتميز ا       

أن النظام وهذا الفرق بني التنظيمني يفسر ب. البلديات الوحدات يف مستوين مها احملافظات و
ولكن جمالس احملافظات وأقل تعقيدا من النظام االجنليزي، هو ابسط الفرنسي يف هذا اال ،

، فاجنلترا دولة بسيطة ليست واليات أو مقاطعات سياسيةا واملدن والقرى واملراكز يف اجنلتر
وجمالسها احمللية مل تصل ال دستوريا وال عرفيا إىل املستوى الذي وصلت إليه الواليات 

   5.املتحدة األمريكية يف ممارستها لوظائف السياسية أو القضائية أو اإلدارية 
أما يف الوطن العريب فقد اختلف الكثري من الفقهاء والشراح والباحثني العرب حول        

حيث عرف بعض الفقهاء والباحثني  العرب اإلدارة احمللية بأا  احمللية، حتديد مفهوم اإلدارة
وبني هيئات حملية أو مصلحيه  ،توزيع الوظيفة اإلدارية بني احلكومة املركزية يف العاصمة: " 
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 .حبيث متارس هذه اهليئات وظيفتها اإلدارية حتت إشراف ورقابة احلكومة املركزية،ة مستقل
"  

ومن الباحثني من عرف اإلدارة احمللية بأا أسلوب من أساليب العمل اإلداري الذي       
ينصب على توزيع اختصاصات الوظيفة بني السلطة املركزية وبني هيئات أو جمالس منتخبة 

، ولكنها تباشر اختصاصها يف هذا الشأن حتت إشراف سلطة  املركزيةلأو مستقلة عن ا
    6.ورقابة الدولة املتمثلة بسلطتها املركزية

، احمللية من خالل تعريفام هلا وهناك بعض الكتاب والباحثني جسدوا مفهوم اإلدارة       
قوم على فكرة توزيع أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري للدولة ب: " إذ عرفها بعضهم بأا 

واالس احمللية لغرض أن تتفرغ األوىل لرسم ، هزة  املركزية جالسلطات والواجبات بني األ
إضافة إىل إدارة املرافق العامة يف البالد وان تتمكن األجهزة احمللية من ،السياسة العامة للدولة 

  .تسري مرافقها بكفاءة وحتقيق أغراضها املشروعة 
بأا هيئات إقليمية أناط ا املشرع القيام " بعض األخر اإلدارة احمللية وعرف ال      

، مستقلة عن السلطة التنفيذية يف النطاق اجلغرايف املرسوم هلا بوظائف إدارية حمددة متارسها
 7." وحتت رقابة السلطة املركزية

يف جوهرها متقاربة إىل د أا الفقهية السابقة لإلدارة احمللية، جنومن خالل التعريفات       
وإن تباينت يف األلفاظ ويف بعض اجلزئيات وهذا يرجع إىل أن بعض الفقهاء عند  ،حد كبري

، أخذ باملفهوم الضيق لبعض األخراوضعه تعرف لإلدارة احمللية قد أخذ باملفهوم الواسع هلا و
  .ى نظرا الختالف النظام السياسي واالقتصادي الذي تعتنقه كل دولة عن األخر

توزيع أعباء الوظيفة اإلدارية للدولة بناءا على :" ومع هذا فتعرف اإلدارة احمللية بأا       
وبني االس احمللية املنتخبة على مستوى الوحدات  التنفيذية املركزية، قانون يبني األجهزة

ملواردها املالية عن ومتارس اختصاصاا ومهامها وفقا  املتمتعة بالشخصية االعتبارية، اإلدارية
  " .طريق االس احمللية وحتت إشراف ورقابة السلطة املركزية

أن هذا التعريف يربز األسس واملقومات اليت تنهض عليها السلطة احمللية من حيث       
إناطة بعض االختصاصات واملهام اإلدارية للمجالس احمللية ذات الشخصية االعتبارية املتمتعة 
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واليت تباشر مهامها واختصاصاا مبا يتفق  ،ملايل واإلداري يف حدود القانونباالستقالل ا
  8.وإمكانياا املالية احمللية حتت إشراف ورقابة السلطة املركزية 

  :أسباب اإلدارة احمللية :  املطلب الثاين 
اهتم الكثري من الباحثني كل حسب جمال ختصصه باإلدارة احمللية أشد االهتمام ، فعلم       

، كما إن ل صورة من صور التضامن االجتماعياالجتماع اهتموا ا من منطلق أا تشك
، وهو ما جيعلها موضع اهتمام هذه الفئة من لية تقوم على فكرة تقسيم العملاإلدارة احمل
  9.الباحثني 

 

وهذه األسباب ميكن أن ، أسباب كثرية دعت الدول لتبين مبدأ اإلدارة احمللية هناك 
  :على شكل التايل  فروع نقسمها إىل أربع

  األسباب السياسية :الفرع األول 
، وهذا املصطلح أخذ أبعاده للدميقراطية واملشاركة الشعبية تعترب اإلدارة احمللية جتسيداً -1

  .خرية الواسعة وتبلور على الساحة الدولية وخاصة يف اآلونة األ
هم نظام اإلدارة احمللية يف ترابط النسيج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للدولة ايس -2

بتوزيع القوى املنتجة بدل تركيزها يف احلكومة، والعمل على ترابط الدعائم اليت يقوم عليها 
 . المتصاص األزمات الداخلية ومواجهة األخطار اخلارجية اليت تتعرض هلا الدولة  ذا البىنه
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  األسباب االقتصادية  :الفرع الثاين
  .تعمل اإلدارة احمللية على تقليل النفقات وعدم هدر الوقت  -1
  .ة اإلدارة احمللية وسيلة لتحقيق التنمية احمللية وبالتايل التنمية القومي -2
  .إجياد مصادر التمويل لإلدارة احمللية-3
  .تأسيس املشروعات االقتصادية املالئمة للمجتمعات احمللية  -4
  10. ناطق النائية والعمل على تطويرهاملاإلدارة احمللية تساعد على حترر  -5

  األسباب االجتماعية :الفرع الثالث 
  .املشاركة االجتماعية بني األفراد يسهل نظام اإلدارة احمللية مبدأ -1
يعمل نظام اإلدارة احمللية على حتقيق الوالء القومي ، ويعمل على التخلص من العادات  -2

  .والتقاليد االجتماعية السيئة كالوالء للعشرية وغريها 
  .يعمل نظام اإلدارة احمللية على دعم الروابط الروحية بني أفراد اتمع احمللي  -3
  .ل نظام اإلدارة احمللية على تطوير الطاقات الفكرية والثقافية والفنية للسكان احملليني يعم -4

  األسباب اإلدارية :الفرع الرابع 
  .اتساع نطاق وظائف الدولة وازدياد جماالت تدخلها يف شؤون اتمع واحلياة -1
 جراءات اإلداريةواإل التخلص من الروتني و البريوقراطيةتبسيط اإلجراءات اإلدارية و -2

  املعقدة 
  .وبالتايل مرونة أكثر يف تنفيذ مهامها، احلرية واالستقالل يف إدارة الشؤون احمللية -3
اجات العامة اليت اإلصالح اإلداري يقضي بأن تكون هذه األجهزة قريبة من مصدر احل -4

  .ذه احلاجات ، وأن تكن متصلة قدر اإلمكان اتصاالً مباشراً ودائماً تقوم بإشباعها
كفاءات الاإلدارة احمللية على تطوير التنظيمات اإلدارية وتطوير اخلربات أو يعمل نظام  -5

  11اإلدارية املستقبلية على املستوى القومي 
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  أهداف اإلدارة احمللية وشكلها: املبحث الثاين
كما .تنمية القومية الشاملة الوبالتايل ور هام يف حتقيق التنمية احمللية، لإلدارة احمللية د       

تعد اإلدارة احمللية خري مدرسة لتثقيف املواطنني احملليني يف إتباع وممارسة املفاهيم الدميقراطية 
، فهي بذلك متثل املدرسة االبتدائية للشعب اليت من ينوب عنهم يف االس احملليةالختبار 

توفر اإلدارة احمللية حيث  توى القومي، تتخرج منها الكفاءات اإلدارية املستقبلية على املس
تشكيلة واسعة من اخلدمات العامة تشمل شق الطرقات وتعبيدها وختطيط املدن والصحة 

  12......العامة والتخلص من النفايات ومنح التراخيص 

 

  أهداف اإلدارة احمللية  :املطلب أألول  
على عاتق السلطة املركزية واالرتقاء  األعباء امللقاة فيفتساهم اإلدارة احمللية يف خت      

يعمل نظام اإلدارة احمللية على تطوير و ،قوية بنياا االقتصادي والسياسيبالدولة وت
التنظيمات اإلدارية وخاصة يف الوقت احلاضر الذي تعقدت فيه الوظيفة اإلدارية وتنوعت فيه 

  .اصرة املرافق العامة حتت تأثري السياسات اليت تتبعها الدول املع
  :من منطلق فلسفة اإلدارة احمللية ميكن أن نلمس األهداف وأمهية اإلدارة احمللية كالتايل 

  األهداف السياسية : الفرع االول
تعترب الدميقراطية واملشاركة أحد األهداف األساسية اليت يسعى  :الدميقراطية واملشاركة -

القرارات يف إدارة  ذاختاملشاركة يف ا وهي تقوم على قاعدة، احمللية لتحقيقها نظام اإلدارة
الشؤون احمللية تأسيسيا على مبدأ حكم الناس ألنفسهم بأنفسهم يف إدارة اخلدمات وتوزيع 

  13.املشاريع اإلمنائية 
هم يف القضاء ادعم الوحدة الوطنية وحتقيق التكامل القومي، فإن نظم اإلدارة احمللية تس -

طها داخل الدولة، مما جيهض ويضعف مراكز القوى على استئثار القوى السياسية وتسل
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السياسية وتسلطها داخل الدولة، مما جيهض ويضعف مراكز القوى منها والقضاء على عليها 
  .ائيا

، وذلك بتوزيع االختصاصات بدالً للدولة السياسية  واالقتصادية  واالجتماعية تقوية البىن -
  14من تركيزها يف العاصمة 

  اإلداريةاألهداف : الفرع الثاين
يعترب نظام اإلدارة احمللية وسيلة مالئمة لتقييم اخلدمات احمللية واإلشراف على إدارا        

  :وتتلخص هذه األهداف يف 
نظام الالمركزية من أهم حسنات  BROWINGلقد أشار براونج ، حتقق الكفاءة اإلدارية -

النظام من وجهة نظره أكثر جدوى هو ما يتعلق بالنواحي االقتصادية حيث إن هذا 
نظام ند تقدمي السلع واخلدمات احمللية، حيث ميكن اقتصادية من تبين النظام املركزي ع

، واليت ختتلف من حملية ألخرى وذا فهي أكثر ويد املواطنني باألمهية املطلوبةالالمركزية تز
  .ي لنظام املركزتجابة للطلبات املتباينة مقارنة باقدرة على االس

، وتنتقل صالحية تقدمي اخلدمات اليت تتصف ا اإلدارة احلكومية القضاء على البريوقراطية -
، ويستجيبون هلا بدون عوائق أو اص يدركون طبيعة احلاجات احملليةاحمللية إىل هيئات وأشخ

  .خالل رقابة وأشراف املستفيدين من تلك اخلدمات  روتني زمين
، ومنح فرص للمحليات للتقريب واإلبداع وحدات اإلدارة احملليةني خلق روح التنافس ب -

  15.واالستفادة من أداء بعضها البعض
  األهداف االجتماعية : الفرع الثالث

، مبا يضمن تفهم الطرفني دارة احلكومية بالقاعدة الشعبيةهم اإلدارة احمللية بربط اإلاتس -
  .تنميتها اقتصاديا واجتماعيا الحتياجات وأولويات اتمعات احمللية ووسائل 

ورغبته يف املشاركة يف إدارة الشؤون  باملواطن واحترام حريته وإدارته دعم وترسيخ الثقة -
  .احمللية ضمن سياق اإلطار العام للتنمية الشاملة للوطن 

إحساس األفراد بانتماءام اإلقليمية والقومية وختفيف أثار العزلة اليت تفرضها املدنية  -
  .ديثة عليهم بعد توسيع نطاقها للتنظيمات احلديثةاحل

                                                             
 . 14ص  املرجع سابق،،)املفهوم والفلسفة واألهداف ( حممد حممود الطعامنة ، نظم اإلدارة احمللية  14
 .15ص،جع السابق املر ،بسمة عوملي ، تشخيص نظام اإلدارة احمللية املالية احمللية يف اجلزائر 15



19 
 

  16اإلدارة احمللية وسيلة حلصول األفراد على احتياجام واتساع رغبام وميوهلم  -
ل اإلدارة ـــــــــــــــشك: طلب الثانـيامل

  ة ــــــــــــــاحمللي
  االجتاه املؤيد ملبدأ االنتخاب :رع األولـــــــــــــــالف
احمللية سواء  عناصر اإلدارة نعد عنصرا أساسيا ميرأى جانب من الفقهاء إن االنتخاب       

، فغياب االنتخاب يف اإلدارة آخر ، أو أي تقسيم إقليميكانت يف شكل والية أو بلدية
ا و ، و هو ما  يفقدها استقالهلاحمللية احمللية مدعاة لتدخل السلطة املركزية يف شؤون اإلدارة

د حق الشعب ، فضال إن مبدأ االنتخاب حيقق الدميقراطية و جتسيا تابعة لسلطة الوصاياجيعله
  17.،  كما أنه ميكن فئة املنتخبني من التدرب على العمل اإلداري يف تسيري شؤونه بنفسه

تعمل على تنمية القدرات و املهارات بالنسبة ملواطين املنطقة و تدرم  ةإن االس احمللي      
، و تساهم على االرتقاء للمهام القيادية ، ؤولية و االهتمام بالشؤون العامةحتمل املسعلى 

  18.وهلدا جيعل بعض الدول من شروط الترشيح للربملان ممارسة العمل احمللي لفترة زمنية 
الوالية، للدولة هي البلدية و اجلماعات اإلقليمية" 15كما ينص الدستور اجلزائري يف املادة 

  ".هي اجلماعة القاعدية البلدية 
تسيري زية ومكان مشاركة املواطنني يف ميثل الس املنتخب قاعدة الالمرك"منه  16و املادة  

     19"  .الشؤون العمومية
  
  

  
  

                                                             
 .15جع السابق صاملر  ،تشخيص نظام اإلدارة احمللية املالية احمللية يف اجلزائر بسمة عوملي ، 16
 . 08/12/1996املؤرخة يف  76،اجلريدة الرمسية عدد 1996دستور  17
 ،اجلزائر  ، 2طبعة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،أسس التنظيم اإلداري و اإلدارة احمللية باجلزائر ،جعفر أنس قاسم  18

 . 16ص ،1988
 . 08/12/1996املؤرخة يف  76،اجلريدة الرمسية عدد 1996دستور   19
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ينتخب كل ست سنوات و جيرى االنتخاب يف  ةمستوى احملافظيف فرنسا فعلى  أما         

، و يعترب الكومون هو الوحدة االنتخابية لس احملافظة ت واحد جلميع احملافظة اجلمهوريةوق
  . ، مث ينتخب جملس احملافظة رئيس من بني أعضائه سنويا 

رمسي للدولة و للحكومة هو ممثل الحمافظ تعينه احلكومة املركزية و  يرأس احملافظة و       
لية و على العمد يف احمل ، كما ميثل وزارة الداخلية يف مهامه اإلشرافية على جمالسيف نطاقه 

  نطاق احملافظة 
جيرى ، وسنوات 6ينتخب جملس الكومون مرة كل وعلى مستوى الكومون،      

و يعترب الكومون وحدة انتخابية  ت واحد جلميع كومونات اجلمهورية،االنتخاب يف وق
رئيسا ووينتخب جملس الكومون و يعترب ممثال للدولة  ، ويرأس الكومون عمدة،واحدة

   20.للمجتمع احمللي يف نطاقه و هو خاضع إداريا للمحافظة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
ص  ،دار النهضة العربية ،"دراسة مقارنة"قانون االدارة و املبادئ العامة يف تنظيم و نشاط السلطة اإلدارية ،طعيمة اجلرف  20

271. 
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   االجتاه املعارض ملبدأ االنتخاب: الفرع الثاين

 ،يرى أنصار هدا االجتاه أن االنتخاب ليس شرط من شروط قيام الالمركزية اإلداريـة      
شـرط أن يكفـل هلـم    بفليس مثة ضرر أن يعني أعضاء االس احمللية من سكان اإلقليم 

، رغم أن القضاة معينون يف أغلـب  هؤالء أن السلطة القضائية مستقلة استدلاالستقالل و 
ولعل السند القوي الذي اعتمد عليه أصحاب هدا االجتاه ، هو أن ظـاهرة   .النظم القانونية

ذلك و  ،دول الناميةخاصة بالنسبة لل ة أشخاصا غري أكفاء،االنتخاب قد جترى لإلدارة احمللي
واعتمادها على بعض املمارسات السلبية اليت جلأ إليها بعـض   بالنظر لدرجة وعي أفرادها،

هواء القاعد التأثر بأالعشائرية و القرابة و املصلحة وويف كثري من الدول كتوظيف  ،املنتخبني
  .، وجتاوز للقوانني و األنظمة االنتخابية و ضغوطها

ه ذه ينبغي العدول عن مبدأ االنتخاب للحد من هورأى أصحاب هدا االجتاه ان      
الظواهر السلبية، كما أن ضعف املنتخبني يفتح اال واسعا أمام السلطة املركزية للتدخل يف 

  21 .اإلدارة احمللية و يفقدها االستقالل
  ) األسلوب الوسط(األسلوب املختلط  :الفرع الثالث

الدولة اجلزائرية حيث اتضح أن مبدأ االنتخاب ال يعين أن يكون  هدا ما أخدت بهو      
مجيع األعضاء الدين يتكون منهم الس منتخبني ، بل قد يكون بينهم أعضاء معينون عن 

  22. طريق اإلدارة املركزية
تعيني كل  نظرا لعدم إمكانية وإليه،نتيجة لعيوب أسلوب االنتخاب السابق اإلشارة و    

رأى البعض أنه ال مفر من التفكري يف إنشاء جمالس حملية تضم  الس احملليةأعضاء ا ،
  23.منتخبني و معينني على أن يكون الغلبة يف الس للمنتخبني 

و تزداد أمهية العمل ذا األسلوب خاصة يف الدول النامية اليت تفتقر إىل اإلطارات      
الشك أن الدول النامية يف حرصها " املؤهلة  ، و يف هدا اال يقول حممد عبد اهللا العريب 

                                                             
ص  ،2010،جسور لنشر والوزيع،الطبعة األوىل،اجلزائر النظرية والتطبيق  عمار بوضياف،التنظيم اإلداري يف اجلزائر بني  21

136. 
 . 19ص املرجع السابق، ،اإلدارة احمللية باجلزائر، أسس التنظيم اإلداري وجعفر أنس قاسم   22
 . 137-136عمار بوضياف،نفس املرجع السابق،ص  23
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على متكني جمالسها احمللية من حسن القيام برسالتها تفتقر أكثر من افتقار كثري من الدول 
 24." تطورة إىل تطعيم العنصر املنتخب يف هيئة الس تطعيما جزئيا بكفاءات فنية امل
 

   

  

   

                                                             
 . 137 -136املرجع السابق،ص ،والتطبيق النظرية  بني ،التنظيم اإلداري يف اجلزائرعمار بوضياف 24
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 االولالفصل 
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  هياكل اإلدارة احمللية يف التشريع اجلزائري : االول الفصل
إىل  دراسة التنظيم اإلداري ألي دولة يتطلب األمر معرفة جهازها اإلداري ومكوناته إن        

مها املركزية والالمركزية ، جانب وظائفه واختصاصاته،والتنظيم اإلداري يأخذ صورتني
  1996ونص دستور سنة  ، وعلى الرغم من تعارضهما من الناحية النظرية فإما يتكامالن

البلدية هي اجلماعة  اجلماعات اإلقليمية هي البلدية والوالية ،:" منه على انه  15يف املادة 
  "  ديةالقاع

ونسعى يف هذا الفصل إىل التطرق إىل دراسة هياكل اإلدارة احمللية يف التشريع اجلزائري       
من خالل مبحثني، املبحث األول خيص بالدراسة التنظيم اإلداري للبلدية و املبحث الثاين 

  .يتوىل دراسة التنظيم اإلداري للوالية 

  التنظيم اإلداري للبلدية :املبحث األول
للبلدية مكانة هامة يف التنظيم اإلداري للدولة اجلزائرية حيث يتناول هذا املبحث       

 ،األول يتطرق ملفهوم البلديةستة مطالب ، املطلب  )06(التنظيم اإلداري للبلدية من خالل 
صالحيات املطلب الرابع  ،املطلب الثالث هيئات البلدية ،ملراحل تطور البلدية املطلب الثاين

  . الرقابة على البلدية: إدارة البلدية  واملطلب السادس :املطلب اخلامس  ،ات البلديةهيئ
    مفهوم البلدية :املطلب األول 

البلدية هي اجلماعة اإلقليمية السياسية (( :بأا 1967البلدية لسنة  قانون عرفها      
  25. ))واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية

 17املؤرخ يف) 08-90(عرف املشرع البلدية مبوجب املادة األوىل من القانون رقم و     
األساسية تتمتع  البلدية هي اجلماعية اإلقليمية: (( التعلق بقانون البلدية  1990أفريل 

  26 ))بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل
  
  
   

                                                             
 . 06املتضمن الفانون البلدي ،اجلريدة الرمسية عدد 18/01/1967املؤرخ يف  67/24امر 25
 .15،اجلريدة الرمسية عدد  تعلق بقانون البلديةامل 07/04/1990 املؤرخ يف 90/08قانون رقمال 01املادة  26
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املؤرخ  11/10قانون املادة األوىل والثانية والثالثة من ال وعرف املشرع البلدية مبوجب      
البلدية هي اجلماعة اإلقليمية القاعدية للدولة و ":بأن  املتعلق بالبلدية 2011يونيو  27يف 

 .تتمتع بالشخصية املعنوية و الذمة املالية املستقلة وحتدث مبوجب القانون
وتشكل إطار مشاركة ، مكان للممارسة املواطنةو، البلدية هي القاعدة اإلقليمية الالمركزية

  ".املواطن يف تسيري الشؤون العمومية 
 ، املخولة هلا مبوجب القانون  اتالختصاصااالت جممتارس البلدية صالحياا يف كل      

وتساهم مع الدولة بصفة خاصة يف إدارة و يئة اإلقليم و التنمية االقتصادية و االجتماعية و 
  27.الثقافية و األمن و كذا احلفاظ على اإلطار املعيشي للمواطنني و حتسينه 

بنية على حقائق تارخيية البلدية جمموعة إقليمية يوجد بني مواطنيها مصاحل مشتركة مو       
،وهي جمموعة المركزية أنشئت وفقا للقانون وتتمتع بالشخصية املعنويةوهي ة،واقتصادي

.                   مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان السري احلسن للمصاحل العمومية البلدية كذلك
وعليه جيب  .ومن خالل ما سبق ذكره يتجلى لنا الدور األساسي للتنظيم البلدي يف اجلزائر 

هذا ا ماضي وواقع هذا التنظيم ومن أجل ذلك جيب دراسة املراحل اليت مر  االطالع على
  28.التنظيم اإلداري

 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

                                                             
 .املتعلق بالبلدية  07/04/1990 املؤرخ يف 90/08قانون رقممن ال 03،02املواد  27
  . 168-167ص، اجلزائر ،حسني داي، منشورات دحلب، التنظيم اإلداري ،ناصر لباد 28
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  نظام البلديةل التارخيي تطورالمراحل : املطلب الثاين
  )1962 -1830: (لبلدية يف املرحلة االستعمارية ا:الفرع االول 

فالبلديات املختلطة كانت ،كانت البلدية أداة لفرض اهليمنة وخدمة العنصر األورويب      
 االستعمارية وهوكان يديرها موظف من اإلدارة ، كما جاء يف بيان األسباب لقانون البلدية 

يساعده موظفون جزائريون وهم القواد وتساعده جلنة بلدية تتكون ، متصرف املصاحل املدنية
 إىل جانب 1919من  وذلك إبتداءا، جلزائريني املعينني أوروبيني منتخبني وبعض امن أعضاء 

بعض البلديات ذات التصرف التام يف املناطق اليت يسكنها أغلبية  البلديات املختلطة وجدت
  . وهذه البلدية ما هي إال أداة خلدمة اإلدارة الفرنسية أوروبية

  )1967 -1962: (تقالية البلدية يف املرحلة االن:الفرع الثاين 
لقد فرض الفراغ الذي تركته اإلدارة الفرنسية على السلطة آنذاك إنشاء جلان تتوىل     

وكذلك قامت ، مهمة تسيري شؤون البلدية يقودها رئيس عهدت إليه مهام رئيس البلدية
، التجميعوهذه املرحلة أطلق عليها مرحلة ،  676السلطة بتخفيض عدد البلديات ليصل إىل 

بلدية  1535أثناء االستعمار  إن كان ألف ساكن بعد 180أصبح متوسط عدد السكان 
دف مساعدة البلديات على القيام مبهامها مت و،  اصطنعتها السلطة الفرنسية لفرض هيمنتها

و الس البلدي ،  CIESاالقتصادي و االجتماعي التدخل  إنشاء جلان أخرى وهي جلنة
  CCAS 29لتنشيط القطاع االشتراكي 

  : وضعية البلدية اجلزائرية غداة االستقالل  :والأ
فقد استمرت البلديات يف  ،زائري غداة االستقالل خلال كبرياعرف التنظيم اإلداري اجل     

وتعرضت إىل عدة مشاكل  ،وروث عن مرحلة ما قبل االستقاللتطبيق النظام البلدي امل
  30: نذكر منها على اخلصوص 

                                                             
 . 168،املرجع السابق ، صالتنظيم اإلداري ،ناصر لباد 29
الدولة واملؤسسـات  : انظر صاحلي عبد الناصر، اجلماعات اإلقليمية بني االستقاللية والتبعية، مذكرة ماجستري يف القانون فر 30

ص  2010-2009السـنة اجلامعيـة   ) كلية احلقوق بن عكنون: جامعة اجلزائر(بومحيدة عطا اهللا : العمومية إشراف األستاذ
:57-56.  
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ويف غياب اإلطارات اجلزائرية املؤهلة  ،ماعية من طرف املوظفني االوروبنياملغادرة اجل -
  لتسيري شؤون البلدية ،نتج عنها وضع خطري عاشته اجلزائر

زيادة النفقات نتيجة  ،معية نتيجة اخنفاض املوارد املاليةظهور عجز كبري يف ميزانيات البلد -
خاصة املساعدات اليت كانت متنحها  ،الجتماعية املفروضة على البلدياتللواجبات ا

  البلديات للمواطنني املتضررين بسبب حرب التحرير 
  :وللتصدي هلذه الوضعية اختذت السلطات العمومية آنذاك إجراءان أساسيان مها       

ختفيض عدد البلديات لتقليص حاجيات البلدية  هدفه هو ،القيام باإلصالح اإلقليمي -
  .بلدية  676اخنفض إىل  1578وبالتايل تقليص نفقاا  ،فعددها الذي كان 

   31.اإلجراء الثاين يتمثل يف إنشاء جهاز للتسيري البلدي وهذا اجلهاز هو املندوبية اخلاصة  -
  :والتعديالت اليت أدخلت عليه  67/24التنظيم البلدي يف ظل األمر  :ثانيا

بعد االستقالل كان االهتمام باإلصالح البلدي قضية ذات أولوية حبيث اعترب البلدية       
يف مادته التاسعة املكانة  1963سبتمرب  10مؤسسة ذات أمهية كبرية وقد كرس رمسيا دستور 

  .اهلامة للبلدية يف تنظيم الدولة 
ضرورة إعطاء اموعات احمللية سلطات  1964كما أكد ميثاق اجلزائر يف ابريل       

  .حقيقية واعتبار البلدية قاعدة التنظيم السياسي واالقتصادي واالجتماعي يف البالد 
وبعد  ،1965وضع مشروع قانون البلدية يف جوان  وباالستناد إىل هذه األسس،       

و  ،ولون اجلدد ذا املشروعاهتم املسؤ 1965جوان  19التغيري السياسي الذي حصل يف 
 1967بعد إن وافقت احلكومة على مشروع البلدية فقد مت نشره يف اجلريدة الرمسية يف سنة 

وأجريت أول انتخابات بلدية يف اجلزائر  ،1967يناير  18املؤرخ يف  67/24مبوجب األمر 
  . 1967فيفري  05املستقلة يف 

أول قانون صدر لتنظيم البلدية يف ظل اجلزائر املستقلة فقد  67/24مر ويعترب األ        
ألساسية يف الالمركزية أعطى هذا القانون للبلدية أمهية قصوى العتبارها اخللية ا

ويذكر ، ،كما يتضمن هذا القانون سري وتنظيم االنتخابات للمجالس الشعبية البلديةاإلقليمية
  .تعتمد عليها البلدية لتحقيق أهدافها وخاصة مبدأ الالمركزية  الوسائل املادية والبشرية اليت

                                                             
 .56-57ص  املرجع سابق، ،ات اإلقليمية بني االستقاللية والتبعيةاجلماع صاحلي عبد الناصر، 31
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يعترب اجلهاز األساسي يسري البلدية جهاز للمداولة يسمى الس الشعيب البلدي الذي       
ينتخب الس الشعيب البلدي من طرف اجلزائريني واجلزائريات وفق شروط يف البلدية، و

  . 78إىل  33يف مواده  67/24حددا األحكام املتعلقة باالنتخابات اليت ينص عليها األمر 
عضائه رئيسا ونائبني أو عدة نواب، حسب وينتخب الس الشعيب البلدي من ينب أ     

رئيس الس الشعيب البلدي ونوابه اجلهاز التنفيذي  ، و يكونعدد السكان لكل بلدية
  البلدي

 ، ميارسها خاصة الوايل ورئيس الحياا حتت رقابة وصائبة صارمةومتارس هذه األجهزة ص
  الدائرة 

  :من بينها  67/24ولقد طرأت عدة تعديالت على األمر    
  ) عضاء الس الشعيب البلديتعديل النظام التأدييب أل( 04/0/1981املؤرخ يف  76/85األمر  -
متديد مدة االس الشعبية البلدية من ( 1979جوان  23املؤرخ يف  79/05القانون رقم  -

  )أربعة سنوات إىل مخسة سنوات 
الذي منح للبلديات صالحيات جديدة  04/07/1981املؤرخ يف  09/ 81القانون رقم  -

تتمثل يف الرقابة على كافة األجهزة اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والتجارية اليت تشتغل 
على املستوى احمللي باستثناء الرقابة على اهلياكل احلزبية ومصاحل العدل ومصاحل األمن وكذا 

  .العمل التربوي 
املتعلق بكيفية تنظيم  67/24نون قد الغي كل مواد األمر وجتدر اإلشارة إىل إن هذا القا   

  32.االنتخابات 
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  : 90/08التنظيم البلدي يف ظل القانون رقم  :ثالثا 

 ،ة هي اجلماعة اإلقليمية األساسيةيف مادته األوىل إن البلدي 90/08نص القانون         
تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ،وحتدث مبوجب القانون ويدير البلدية جهاز 

البلدي جهاز  ويعترب الس الشعيب،يتكون من الس الشعيب البلدي واهليئة التنفيذية 
سنوات بطريقة االقتراع النسيب على  05ينتخب ملدة  ،وهو اجلهاز األساسي ،للمداولة

  .سكان البلدية ل بالقائمة من ق
وميارس الس الشعيب البلدي من خالل مداوالته صالحياته اليت خوهلا له القانون        

ويتضح لنا أن الس الشعيب البلدي يتوىل كل ،من هذا القانون  85حسب املادة 
وهي صالحيات تقليدية ،التصويت على امليزانيات  ،الصالحيات اليت م شؤون البلدية

ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقايف كنشاط الصحة والسكن والنظافة والبيئة  وصالحيات
ومتارس رقابة وصائية على أجهزة الس وعلى أعماله،ولكن تعترب رقابة أقل  ،واالستثمارات

تشددا مقارنة من الرقابة الوصائية الواسعة والصارمة املمارسة يف ظل قانون البلدية لسنة 
1967.33  
  : 11/10ظيم البلدي يف ظل القانون رقم التن: رابعا
ومت إدراج العديد . جرت عملية مراجعة وتكييف القانون الذي ينظم اجلماعات احمللية      

 10-11صدور قانون البلدية اجلديدة رقم  همن اإلصالحات والتحديات ما أسفر عن
  .2011يونيو 22املوافق لــ ،1432رجب عام  20 املؤرخ يف

والذي يهدف إىل إقحام التسيري التسامهي قصد إشراك املواطن أكثر يف تسيري شؤون       
وتكييف اإلطار القانوين وتوضيح العالقات  ،وترقية التعاون ما بني البلديات بلديته وإحداث

حبيث أصبحت مسؤولية رئيس الس الشعيب البلدي مؤطرة  بني  خمتلف اهليئات املنتخبة،
  34.صلحة الدولة والبلدية واملواطننيبشكل جيد يضمن م
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تشكل اإلطار املؤسسايت للممارسة الدميقراطية  وبذلك فالبلدية حسب القانون اجلديد،      
إذا يتخذ الس الشعيب البلدي كل التدابري إلعالم  على املستوى احمللي والتسيري اجلواري،

تهيئة والتنمية االقتصادية املواطنني بشؤوم واستشارم حول خيارات وأولويات ال
 35 .باستعمال خمتلف اإلعالمية املتاحة  واالجتماعية والثقافية،

 هيئات البلدية  : لثلثااملطلب ا

  :الس الشعيب البلدي :األولالفرع 

  : تشكيل الس الشعيب البلدي: أوال
   : 90/08يف ظل قانون  -أ

على أنه يتشكل الس الشعيب من جمموعة منتخبني يتم  90/08ينص قانون البلدية        
اختيارهم من قبل سكان البلدية مبوجب أسلوب االقتراع العام السري املباشر و دلك ملدة 
مخس سنوات و خيتلف عدد أعضاء الس الشعيب البلدي حبسب التعداد السكاين للبلدية 

  :جدول التايل لوفق ل
  .نسمة 10.000 عنقل عدد سكاا أعضاء يف البلديات اليت ي7-
  .نسمة 20000 و 10000أعضاء يف البلديات اليت يتراوح عدد سكاا بني  9 -
  .نسمة  50000و200001عضو يف  البلديات اليت يتراوح عدد سكاا بني  11 -
  .نسمة  100000و  500001عضو يف البلديات اليت يتراوح عدد سكاا بني  15 -
  نسمة  200000 و 1000001يات اليت يساوي عدد سكاا بني عضو يف البلد 23 -
  36.نسمة  200000عضو يف البلديات اليت يساوي عدد سكاا أو يفوق  33 -
  

                                                             
،مذكرة ماجيستر يف العلوم االقتصادية )دراسة حالة بلدية ادرار (مسعودي عبد الكرمي،تفعيل املوارد املالية للجماعات احمللية 35

،السنة اجلامعية )رية وعلوم التسيري كلية العلوم االقتصادية والتجا:جامعة تلمسان(باركة حممد الزين،: ،إشراف األستاذ

2012-2013 ،50. 
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  : 11/10يف ظل القانون  - ب   
عدة نواب الرئيس يكون عددهم كاآليت أو يساعد رئيس الس الشعيب البلدي نائبان        

:  
  .مقاعد)9(إىل  )7(للبلديات ذات الس الشعيب البلدي املتكونة من  بالنسبة  نائبان* 
  .مقعدا  ثالثة نواب بالنسبة للبلديات ذات الس الشعيب البلدي املتكونة من احد عشر*
  .أربعة نواب بالنسبة للبلديات ذات الس الشعيب البلدي املتكونة من مخسة عشر مقعدا*
ت ذات الس الشعيب البلدي املتكونة من ثالثة وعشرين مخسة نواب بالنسبة  للبلديا*

  مقعدا 
       ستة نواب بالنسبة للبلديات ذات الس الشعيب البلدي املتكونة من ثالثة وثالثني*

 37. مقعدا
  :عمل الس الشعيب البلدي:ثانيا  

  :  90/08يف ظل قانون   - أ
املتعلق بالبلدية جيتمع الس إلزاميا يف دورة  90/08بالرجوع إىل أحكام القانون رقم       

عادية كل ثالث أشهر و ميكن أن جيتمع يف دورة استثنائية يف كل مرة تتطلب فيها الشؤون 
  .سواء بدعوة من الرئيس أو بطلب من الوايل أو من ثلث عدد األعضاء ،البلدية دلك 

ا مل جيتمع الس ذاألعضاء و إ ويبدأ الس املداوالت حني حيضر اجللسات أغلبية      
لعدم بلوغ النصاب بعد استدعائني متتاليني بفارق ثالثة أيام على األقل بينهما تكون 

  .املداوالت اليت تتخذ بعد االستدعاء الثالث صحيحة مهما يكن عدد احلاضرين
      لس علنية و هدا يعين إمكانيات حضور املواطنني جللسات الس وتكون جلسات ا  

و يف هدا الصدد فان رؤساء البلديات ملزمون بأخذ كل اإلجراءات من أجل ختصيص 
أماكن مالئمة داخل قاعة املداوالت غري أن هدا احلضور ال يعطي احلق بالتدخل يف النقاش 

  و التداول 
، و يتوىل الرئيس حسن سري ميكن كذلك للمجلس أن يقرر املداولة يف جلسة معلقةو 

  ملداوالتا
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جند املشرع على غرار  90/08 من قانون البلدية رقم 45اىل 41ورجوعا للمواد من       
و أخرى حتتاج إىل  اعيا للمداوالت، مداوالت تنفد مباشرةقانون الوالية وضع تقسيما رب

  38.مصادقة صرحية و ثالثة باطلة بطالنا مطلق و أربعة باطلة بطالنا نسبيا
 

من تاريخ  يوما 15ب هو التنفيذ بعد .ش.األصل بالنسبة ملداوالت م : املصادقة الضمنية
وهذا ما قضت به  ،إليها قانونا واليت سنشريت إيداعها لدى الوالية عدا املداوالت املستثنا

يوم يديل الوايل برأيه أو قراره فيما  15وخالل هذه املدة أي ، قانون نفس من 41املادة 
  .خيص شرعية املداولة وصحتها

  واملتمعن يف هذا النص يتساءل الشك مىت تكون بصدد رأي ومىت تكون بصدد قرار؟      
غري أننا نتصور أن الرأي ،احلقيقة أن النص مل يقدم إجابة صرحية واضحة عن هذا التساؤل 

ويطلب قبل إصدار القرار من ، ىل يقدمها الوايل بصدد مداولة ماعبارة عن وجهة نظر أو
حسم األمر وإال حق للوايل أن يصدر القرار الذي مبوجبه يعدم املداولة  أعضاء الس بذلك

   .جزئيا أو كليا
 ال تنفذ ((  على 90/08رقم من قانون البلدية  42نصت املادة : املصادقة الصرحية  

 :مداوالت الس الشعيب البلدي اليت ختص املسائل التالية إال بعد مصادقة الوايل عليها
 .واحلساباتامليزانيات  -
  .)) إحداث مصاحل ومؤسسات عمومية بلدية -

وأن موضوع املداولة ينبغي أن خيص ، ن ذلك أن جهة املصادقة هي الوايلواضح م      
وهو يف نفس ،فقط امليزانيات واحلسابات وإحداث مصاحل ومؤسسات عمومية بلدية

ولقد محل قانون البلدية ، ئيملداوالت الس الشعيب الوال املوضوع الذي سيمر بنا بالنسبة
فرض قانون ، رحيةمتثل يف أن املصادقة الص،  جند له مثيال يف قانون الواليةحكما جديدا مل

  .البلدية أن تتم خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ إيداع حمضر املداولة لدى الوالية
الصرحية إىل مصادقة انقلبت املصادقة ، صدر الوايل قراره خالل هذه املدةفإذا مل ي      

ضمنية وهو ما يعين أن املداولة تنفذ ولو خصت أحد املوضوعني املشار إليهما مىت انتهت 
  39.مدة شهر
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تعترب باطلة حبكم القانون ((   90/08من قانون البلدية رقم  44نصت املادة : البطالن املطلق 
بني أعضائه جلان دائمة أو مؤقتة ملعاجلة  ب من.ش.وبالنسبة لتنظيمه الداخلي يؤلف م

   .))املسائل اليت م البلدية وتشكل اللجان مبداوالت الس
وجيب أن تتضمن تشكيلتها متثيال نسبيا يعكس املكونات السياسية للمجلس ، وهناك ثالث 

الشؤون  جلنة- .جلنة التهيئة العمرانية والتعمري-.جلنة االقتصاد واملالية -:جلان دائمة وهي 
  .االجتماعية والثقافية

  .وتعترب هذه اللجان أجهزة للتحضري والدراسة من أجل مساعدة الس يف مهمته    
وميزة هذه اللجان تكمن يف أن أشخاصا من غري املنتخبني احملليني ميكنهم املشاركة يف 

 ويكزن هلم صوت استشاري وهذا ما يسمح للموظفني واألشخاص املختصني. أعماهلا
  .وسكان البلدية بتقدمي مساعدم وآرائهم

تكون مداوالت الس الشعيب  السابق من قانون البلدية 45طبقا للمادة : البطالن النسيب
البلدي قابلة لإلبطال إذا كانت يف موضوعها متس مصلحة شخصية لبعض أو كل أعضاء 

 .الس أو ألشخاص خارجني عن الس هم وكالء عنهم
من إبطال هذا النوع من املداوالت واضحة حىت حيافظ املشرع على مصداقية  واحلكمة

  40.الس ومكانته وسط املنتخبني وأن يبعد أعضاءه عن كل شبهة
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  : 11/10يف ظل القانون  - ب   
بصالحيات  اجلديد املتعلق بالبلدية الس الشعيب البلدي 11/10القانون  خصقد ل       

  :يلي  كما واسعة نوضحها
حيدد رئيس الس الشعيب البلدي تاريخ و جدول أعمال دورات الس بالتشاور مع  -

  .اهليئة التنفيذية 
و تدون بسجل مداوالت  ،ترسل اإلستدعاءات لدورات الس الشعيب البلدي من رئيسه -

اسطة ظرف حممول إىل تسلم اإلستدعاءات مرفقة مبشروع جدول اإلعمال بو البلدية،
أيام كاملة على األقل من ) 10(أعضاء الس الشعيب البلدي مبقر سكناهم قبل عشرة 

  .تاريخ افتتاح الدورة مقابل وصل استالم 
و يف  يقل عن يوم واحد كامل، على أالَ ،ميكن ختفيض هذا األجل يف حالة االستعجال -

  الالزمة لتسليم اإلستدعاءات  هذه احلالة يتخذ رئيس الس  الشعيب البلدي التدابري
ويف األماكن  ،يلصق مشروع جدول أعمال االجتماعات عند مدخل قاعة املداوالت -

 .املخصصة إلعالم اجلمهور  مبجرد استدعاء أعضاء الس الشعيب البلدي 
ى النقاط املسجلة يف جدول أعمال االجتماع و ميكنه يوافق الس الشعيب البلدي عل -

 .إدراج نقاط إضافية 
   ال تصح اجتماعات الس الشعيب البلدي إال حبضور األغلبية املطلقة ألعضائه  -

  41.املمارسني
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إذا مل جيتمع الس الشعيب البلدي بعد االستدعاء األول لعدم اكتمال النصاب  -
أيام كاملة ) 5(املداوالت  املتخذة بعد االستدعاء الثاين بفارق مخسة تعترب ، القانوين

  .على األقل صحيحة مهما كان عدد األعضاء احلاضرين 
أن حصل له مانع حلضور جلسة أو دورة،  عضو الس الشعيب البلدي الذيلميكن  -

  .يوكل كتابيا عضو آخر من الس من اختياره ليصوت نيابة عنه
 .العضو أن يكون حامال ألكثر من وكالة واحدة نفس لال ميكن  -
 . ال تصح الوكالة إال جللسة أو لدورة واحدة   -

وحتدد  ل أمام أي سلطة مؤهلة هلذا الغرض،يتم إعداد الوكالة بطلب من املوك
   .صراحة اجللسة أو الدورة اليت حررت من أجلها هذه الوكالة

 لس الشعيب البلدي علنية وتكون مفتوحة ملواطين : سري املداوالتجلسات ا
غري أن الس الشعيب البلدي  ،البلدية و لكل مواطن معين مبوضوع املداولة 

  :من أجل  يداول يف جلسة مغلقة
 .دراسة احلاالت التأديبية للمنتخبني  -
 .دراسة املسائل املرتبطة باحلفاظ على النظام العام -
خيل  نه طرد أي شخص غري منتخب بالس،وميك اجللسة منوط برئيسها، ضبط -

  .حبسن سري اجللسة بعد إنذاره
مينع على أي عضو بالس الشعيب البلدي حضور جلسات الس اليت يداول فيها  -

من هذا  60حول موضوع خيصه أو تكون له مصلحة فيه مبفهوم أحكام املادة 
   42.وجيب على رئيس اجللسة التأكد من ذلك  ،القانون 
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  .يس الس الشعيب البلدي ئيضمن األمني العام للبلدية أمانة اجللسة و حتت إشراف ر -
حتت إشراف لنظام العام و احلاالت التأديبية، تعلق املداوالت باستثناء تلك املتعلقة با -

وتنشر  اجلمهور، لملصقات و إعالمالشعيب لبلدي يف األماكن املخصصة ل سرئيس ال
أيام املوالية لدخوله حيز التنفيذ طبقا ألحكام ) 8(بكل وسلة إعالم أخرى خالل الثمانية 

  القانون 
  يعاجل الس الشعيب البلدي الشؤون اليت تدخل يف جمال اختصاصه عن طريق املداوالت  -
  .الس الشعيب البلدي باللغة العربية جيب أن جترى و حترر مداوالت و أشغال -

تتخذ مداوالت الس  نصوص عليها صراحة يف هذا القانون،باستثناء احلاالت امل    
 حلاضرين أو املمثلني عند التصويت، ويف حالة تساويالشعيب البلدي باألغلبية ألعضائه ا

  .األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا 
ترتيبها الزمين يف سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من حترر املداوالت و تسجل حسب  -

  .رئيس احملكمة املختصة إقليميا 
توقع هذه املداوالت أثناء اجللسة من مجيع األعضاء احلاضرين عند التصويت و يودع  -

     أيام لدى الوايل مقابل وصل  )8(رئيس الس الشعيب البلدي املداوالت يف أجل مثانية 
  باالستالم 

رئيس الس الشعيب البلدي أو أي عضو من الس يف وضعية تعارض مصاحله لال ميكن  -
الدرجة الرابعة  مع مصاحل البلدية بأمسائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصوهلم أو فروعهم إىل

يثبت ،حضور املداولة اليت تعاجل هذا املوضوع وإال تعد هذه املداولة باطلة  أو كوكالء،
  .بطالن هذه املداولة بقرار معلل من الوايل 
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يلزم كل عضو جملس شعيب بلدي يكون يف وضعية تعارض مصاحل بالتصريح بذلك  -
لرئيس الس الشعيب البلدي يف حالة ما يكون رئيس الس الشعيب البلدي يف وضعية 

  43جيب عليه إعالن ذلك للمجلس الشعيب البلدي ، ترض مصاحل متعلقة به 
  
  
  

ميكن رئيس الس الشعيب البلدي وفقا للشروط و األشكال املنصوص عليها قانونا أن يرفع 
ن إما تظلما إداريا أو دعوى قضائية أمام اجلهات املختصة ضد قرار الوايل الذي يثبت بطال

ي جدول تقديرات اإلرادات والنفقات أميزانية البلدية أو رفض املصادقة على مداولة 
هي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسري املصاحل البلدية وتنفيذ برناجمها للتجهيز السنوية و

  .واالستثمار
 .حيدد شكل ميزانية البلدية ومضموا عن طريق التنظيم 

خالل السنة  يتم إعداد امليزانية األولية قبل بدء السنة املالية ويتم تعديل النفقات وااليردات -
  .املالية حسب نتائج السنة املالية السابقة عن طريق ميزانية إضافية

اعتمادات مفتوحة " يسمى فتح االعتمادات املصادق عليها على انفراد يف حالة الضرورة  -
  .إذا جاءت بعدها" ترخيص خاصا " إذا جاءت قبل امليزانية اإلضافية أو " مسبقا 

  بقة للميزانية اإلضافية والتراخيص اخلاصة بتوفري إرادات جديدة يشترط فتح االعتمادات املس
  :حتتوي ميزانية البلدية على قسمني 

  قسم التسيري -
  .قسم التجهيز واالستثمار-

  .وينقسم كل قسم إىل  إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا
  .يقتطع من إيرادات التسيري مبلغ خيصص لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار

  .شروط وكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيمحتدد 
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  التصويت على امليزانية وضبطها:  
، إعداد مشروع سلطة رئيس الس الشعيب البلدي يتوىل األمني العام للبلدية ، حتت   

  44.امليزانية 
  
  
  
  

  .يقدم رئيس ا لس الشعيب البلدي مشروع امليزانية أمام الس للمصادقة عليه
يصوت الس الشعيب البلدي على ميزانية البلدية وتضبط وفقا للشروط املنصوص عليها يف 

  .هذا القانون
  .أكتوبر من السنة املالية اليت تسبق سنة تنفيذها 31يصوت على امليزانية األولية قبل 

  .يونيو من السنة املالية اليت تنفذ فيها 15يصوت على امليزانية اإلضافية قبل 
  .يصوت على االعتمادات بابا بابا ومادة مادة

ميكن الس الشعيب البلدي إجراء حتويالت من باب إىل باب داخل نفس القسم عن      
  .طريق مداولة

مادة داخل نفس الباب  ميكن رئيس الس الشعيب البلدي إجراء حتويالت من مادة إىل   
  .ي مبجرد انعقاد دورة جديدة، وخيطر بذلك الس الشعيب البلدمبوجب قرار

  .غري انه ال ميكن القيام بأي حتويل بالنسبة لالعتمادات املقيدة بتخصيص خاص 
  ال ميكن الصادقة على امليزانية إذا مل تكن متوازنة أو إذا مل تنص على النفقات اإلجبارية 

وايل يرجعها يف حالة ما إذا صوت الس الشعيب البلدي على ميزانية غري متوازنة فان ال
يوما اليت تلي استالمها  إىل الرئيس الذي  )15(مرفقة مبالحظاته خالل اخلمسة عشر 

  .أيام) 10(خيضعها ملداولة ثانية للمجلس الشعيب البلدي خالل  عشرة 
الس الشعيب البلدي من الوايل إذا صوت على امليزانية جمددا بدون توازن أو مل يتم اعتذار 

  45.على النفقات اإلجبارية  تنص
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وإذا مل يتم التصويت على امليزانية ضمن الشروط املنصوص عليها يف هذه املادة خالل اجل 
  .أيام اليت تلي تاريخ األعذار املذكور أعاله، تضبط تلقائيا  من طرف الوايل ) 8(الثمانية 

الس الشعيب البلدي اختاذ عجز فإنه جيب على  البلدية عندما يترتب على تنفيذ ميزانية
  .مجيع التدابري الالزمة المتصاصه وضمان تواز امليزانية اإلضافية

إذا مل يتخذ الس الشعيب البلدي  اإلجراءات التصحيحية الضرورية فإنه يتم اختاذها من 
  .الوايل الذي ميكن أن يأذن بامتصاص العجز على سنتني ماليتني أو أكثر

، يستمر العمل باإليرادات ا لسبب ما قبل بدء السنة املاليةة البلدية ائيإذا مل تضبط ميزاني
  .والنفقات العادية املقيدة يف السنة املالية السابقة إىل غاية املصادقة على امليزانية اجلديدة 

يف  )12/1(غري انه ال جيوز االلتزام بالنفقات أو صرفها إال يف حدود جزء من اثين عشر  
 الشهر من مبلغ اعتمادات السنة املالية  السابقة 

عندما ال يصوت على ميزانية البلدية بسبب اختالل داخل الس الشعيب البلدي وطبقا 
أعاله، يقوم الوايل باستدعاء الس الشعيب البلدي يف دورة غري عادية  102للمادة 

انه النعقد هذه الدورة إال إذا انقضت الفترة القانونية للمصادقة على  غري.للمصادقة عليها 
  .أعاله عندما يتعلق األمر بامليزانية األولية 185امليزانية وبعد تطبيق أحكام املادة 

  .يضبطها الوايل ائيااملصادقة على امليزانية،  ويف حالة عدم توصل هذه الدورة إىل
  :املدنية وميتد تنفيذها إىل غاية تعد ميزانية البلدية للسنة 

  .مارس من السنة املوالية بالنسبة إىل عمليات التصفية ودفع النفقات 15-
  .مارس بالنسبة إىل عمليات تصفية املداخيل وحتصيلها ودفع النفقات 31-
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، احلساب اإلداري للسنة املالية ، عند اية الفترة اإلضافيةيعد رئيس الس الشعيب البلدي
تتم املصادقة على احلساب اإلداري الس الشعيب البلدي للمصادقة  بلدية ويعرضه علىلل

وإعداد حساب التسيري  وكذا التقريب  الدوري للكتابات طبقا للتشريع والتنظيم املعمول 
  46.يهما

  
  

  رئيس الس الشعيب البلدي : الثاين  الفرع
  :رئيس الس الشعيب البلدي اختيار :والأ 

  :  90/08يف ظل قانون  - أ
يعني أعضاء القائمة اليت نالت أغلبية : ((  90/08 من قانون البلدية 48جاء يف املادة        

تتعدى مثانية  املقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعيب البلدي يتم التنصيب يف مدة ال
االنتخابية للمجلس الشعيب أيام بعد اإلعالن عن النتائج االقتراع يعني الرئيس للمدة 

 )).البلدي
إن قانون البلدية مل يشر إىل طريقة اختيار الرئيس مكتفيا بذكر من هلم حق االختيار       

الوالئي وهذا خالفا لقانون الوالية الذي أشار صراحة لطريقة اختيار رئيس الس الشعيب 
فإن تساوت األصوات تسند ، )نيةثا األغلبية املطلقة وإال يكتفي بأغلبية نسبية يف دورة(

 .الرئاسة إىل األكرب يف األعضاء سنا
قد جاء قانون البلدية أكثر دقة حينما أوجب تنصيب الرئيس يف مدة ال تتجاوز مثانية       

أيام التالية إلعالن االنتخابات احمللية وقد أصاب املشرع باعتقادنا إىل أبعد احلدود عند إقراره 
منه على اإلسراع يف عملية هيكلة البلديات بشريا ملزاولة أعماهلا اليت هلا هلذا احلكم حرصا 

  .صلة مباشرة باجلمهور
فخالفا للوضع الذي كان سائدا يف نظام األحادية السابق ومتاشيا مع النظام التأسيسي     

 التعددي يقوم أعضاء القائمة اليت نالت أغلبية املقاعد بتعيني عضو منهم رئيسا للمجلس
وبعد تعيينه يقوم الرئيس بتشكيل هيئة ، )سنوات 5أي (الشعيب البلدي للمدة االنتخابية 
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تنفيذية وذلك بتعيينه لعدد من النواب له بتراوح بني نائبني وستة نواب حسب عدد أعضاء 
  47 .الس الشعيب البلدي

  
  
  
 

  :  11/10يف ظل قانون  -ب  
  :كاآليت 11/10القانون  نصطبقا لاختيار رئيس الس الشعيب البلدي  يتم      

 )15(يستدعي الوايل املنتخبني قصد تنصيب الس الشعيب البلدي خالل اخلمسة عشر  -
  .يوما اليت تلي إعالن النتائج 

 يعلن رئيسا للمجلس الشعيب البلدي متصدر القائمة اليت حتصلت على أغلبية أصوات -
  ويف حالة تساوي األصوات يعلن رئيسا املرشحة أو املرشح األصغر سناالناخبني 

يرسل حمضر تنصيب  رئيس الس الشعيب البلدي إىل الوايل وعلن للعموم عن طريق  -
  اإللصاق مبقر البلدية وامللحقات اإلدارية واملندوبيات البلدية املنصوص عليها يف هذا القانون 

نتخب يف مهامه مبقر البلدية يف حفل رمسي حبضور منتخيب الس الشعيب ينصب الرئيس امل -
يوما على األكثر  )15(البلدي  أثناء جلسة علنية يرأسها الوايل  أو ممثله خالل اخلمسة عشر 

  .اليت تلي إعالن نتائج االنتخابات 
طبق أحكام عند حدوث حالة استثنائية تعيق تنصيب رئيس الس البلدي مبقر البلدية ت -

 .من هذا القانون  19املادة 
يعد حمضر بني رئيس الس الشعيب البلدي املنهية عهدته والرئيس اجلديد خالل الثمانية  - 
  .أيام اليت تلي تنصيبه وترسل نسخة من هذا احملضر إىل الوايل  )8(

البلدية ض حال عن وضعية شعيب البلدي  الذي جددت عهدته عريقدم رئيس الس ال -
  .أمام أعضاء الس املنتخب 
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أو عدة نواب الرئيس يكون عددهم ) 2(يساعد رئيس الس الشعيب البلدي نائبان  -
  :كاآليت 

  .مقاعد)9(إىل  )7(للبلديات ذات الس الشعيب البلدي املتكونة من  بالنسبة  نائبان* 
  .مقعدا  املتكونة من احد عشرثالثة نواب بالنسبة للبلديات ذات الس الشعيب البلدي *
  .أربعة نواب بالنسبة للبلديات ذات الس الشعيب البلدي املتكونة من مخسة عشر مقعدا*
مخسة نواب بالنسبة  للبلديات ذات الس الشعيب البلدي املتكونة من ثالثة وعشرين *

  مقعدا 
       من ثالثة وثالثني ستة نواب بالنسبة للبلديات ذات الس الشعيب البلدي املتكونة*

  48. مقعدا
يعرض رئيس الس الشعيب البلدي قائمة املنتخبني الذين اختارهم لشغل وظائف نواب  -

يوما على األكثر اليت تلي تنصيبه للمصادقة عليها باألغلبية ) 15(الرئيس خالل اخلمسة عشر 
  .أعاله 69املطلقة للمجلس الشعيب البلدي  يف حدود ما تنص عليه املادة 

يتم استخالف نائب الرئيس املتوىف أو املستقيل أو املقصى  أو املمنوع قانونا حسب   -
  .نفس اإلشكال 

ميكن رئيس الس الشعيب البلدي تفويض إمضائه لصاحل نواب الرئيس يف حدود املهام  -
  .املوكلة هلم 

يستخلف رئيس الس الشعيب البلدي املتوىف أو املستقيل أو املتخلي عن املنصب او حمل  -
  .أيام على األكثر حسب الكيفيات املنصوص عليها أعاله ) 10(مانع قانوين خالل عشرة 

  .يتفرغ  رئيس الس الشعيب البلدي بصفة دائمة ملمارسة عهدته االنتخابية  -
عيب البلدي الذي حصل له مانع   مؤقت يف أداء وظائفه بنائب يستخلف رئيس الس الش -

الس الشعيب البلدي بتعيني احد رئيس إذا استحال على الرئيس تعني مستخلف له يقوم 
  49نواب الرئيس وان تعذر ذالك احد أعضاء الس الشعيب البلدي
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  :رئيس الس الشعيب البلدي انتهاء مهام :ثانيا
 :  90/08يف ظل قانون  -أ

تنتهي مهام رئيس الس الشعيب  املتعلق بالبلدية 90/08بالرجوع إىل أحكام القانون        
وتنتهي مهامه لألسباب نفسها اليت ، )سنوات 5(البلدي حبالة الوفاة وانتهاء مدة العهدة 

  .اإلقالة واالستقالة و اإلقصاء: مهام باقي أعضاء الس واملتمثلة يف تنتهي ا
وتتمثل يف تعبري رئيس الس الشعيب البلدي صراحة وكتابة عن رغبته يف  :االستقالة -

ذكر الوايل  حينما ب.ق 54التخلي إراديا عن رئاسة الس وحسنا فعل املشرع يف املادة 
   مداولة كجهة إخطار مما يفهم منه أن االستقالة تقدم للمجلس كهيئة

قد أصاب املشرع حينما حدد مدة شهر حىت تصبح االستقالة سارية املفعول مما و       
وحىت إن قدمها يظل ،نستنتج معه أن الرئيس بإمكانه سحب االستقالة قبل مضي املدة

 ،قطاع عن أداء واجبه حتت حجة تقدمي االستقالة للمجلسيباشر مهامه وال جيوز له االن
كان من األفضل لو أن املشرع حدد مدة وجيزة بعد سريان االستقالة ملباشرة إجراءات 

 .االستخالف
) وتتمثل يف طريقة قانونية مبقتضاها يبادر أغلبية يف الس ثلثي األعضاء :سحب الثقة -

(( اليت تنص 55وذلك حسب املادة .ه الرئاسيةئيس حنو جتريده من صفتباإلطاحة بالر
تسحب ثقة الس الشعيب البلدي من رئيسه تنتهي مهامه عن طريق اقتراع علين بعدم الثقة 
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وإن كان من األجدى أن تترك مهمة سحب الثقة إىل أعضاء ، .)) وبأغلبية ثلثي أعضائه
حاب الثقة املمنوحة لدى القائمة الفائزة دون غريهم من األعضاء ماداموا وحدهم هم أص

ويف كل احلاالت فإنه يعوض خالل شهر مبنتخب آخر من أعضاء القائمة نفسها  .التعيني
اإلقصاء واإليقاف فسنتطرق هلا يف الرقابة على  أما بالنسبة لإلقالة و. اليت كان ينتمي إليها

  50البلدية الحقا
  
  

  : 11/10يف ظل قانون  -ب
اجلديد ينص على انه يتعني على رئيس الس الشعيب البلدي  11/10أما القانون        

املستقيل دعوة الس الجتماع لتقدمي استقالته وتثبت هذه االستقالة عن طريق مداولة ترسل 
  إىل الوايل 

تصبح استقالة رئيس الس الشعيب البلدي سارية املفعول ابتداء من تاريخ استالمها من      
  املداولة املتضمنة تثبيت استقالة رئيس الس الشعيب البلدي مبقر البلدية الوايل يتم إلصاق 

يعد متخليا عن املنصب رئيس الس الشعيب البلدي املستقيل الذي مل جيمع الس لتقدمي 
  .استقالته أمامه كما هو حمدد يف هذا القانون 

أيام بعد  )10(اجل عشرة  يتم إثبات ختلي رئيس الس الشعيب البلدي عن املنصب يف    
شهر من غيابه خالل دورة غري عادية للمجلس حبضور الوايل أو ممثله ويستخلف يف مهامه 

تلصق املداولة املتضمنة إثبات ختلي رئيس الس الشعيب البلدي  ،65طبقا إلحكام املادة 
  .عن املنصب مبقر البلدية 

املربر لرئيس الس الشعيب البلدي ألكثر  يعترب يف حالة ختلي عن املنصب الغياب غري      
     .من شهر ويعلن ذالك من طرف الس الشعيب البلدي  

                                                             
، 2004بعة ط،اجلزائر، عنابة/احلجار،التوزيعدار العلوم للنشر ، التنظيم اإلداري،القانون اإلداري، حممد الصغري بعلي 50
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يوما من غياب رئيس الس الشعيب البلدي دون أن ) 40(يف حالة انقضاء أربعني         
  .إلثبات هذا الغياب  بنفسهجيتمع الس يف جلسة استثنائية يقوم الوايل 

يتم تعويض و 72رئيس الس الشعيب البلدي يف مهامه طبقا ألحكام املادة يتم استخالف  
من هذا  65رئيس الس الشعيب البلدي وفق الشروط واألشكال املنصوص عليها يف املادة 

   51.القانون 
  
  
  
  
  

  صالحيات هيئات البلدية :املطلب الرابع 
   صالحيات الس الشعيب البلدي: الفرع األول 

مدى اتساع الصالحيات واالختصاصات املوكلة للهيئات احمللية وخاصة البلدية  يتأثر    
 .باملعطيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة بالدولة

س الشعيب حيدد القانون البلدي صالحيات البلدية وهي الصالحيات اليت ميارسها ال     
الحيات كثرية متس جوانب خمتلفة من وهذا األخري ميارس ص ،البلدي من خالل مداوالت

 :شؤون اإلقليم لعلّ أمهها
  : يف جمال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز :أوال

يكلف الس الشعيب البلدي بوضع خمطط تنموي خيص البلدية ينفذ على املدى        
وما ، لواليةار برنامج احلكومة وخمطط اأخذا بعني االعتب،القصري أو املتوسط أو البعيد 

 يساعد الس 
للقيام ذه املهمة أن هناك بنك للمعلومات على مستوى الوالية يشمل كافة الدراسات 

  52. واملعلومات واإلحصاءات االجتماعية والعلمية املتعلقة بالوالية

                                                             
 املتعلق بالبلدية 2011يونيو  22املؤرخ يف  11/10رقمالقانون  51
 .158ص  ، املرجع السابق ،التنظيم اإلداري،القانون اإلداري ،حممد الصغري بعلي 52
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ومن جهة أخرى يتوىل الس الشعيب البلدي رسم النسيج العمراين للبلدية مع مراعاة      
النصوص القانونية والتنظيمية السارية املفعول وخاصة النصوص املتعلقة بالتشريعات جمموع 

العقارية وعلى هذا األساس اعترف املشرع للبلدية مبمارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة 
عمليات البناء للتشريعات العقارية وخضوع هذه العمليات لترخيص مسبق من املصلحة 

  .تسديد الرسوم اليت حددها القانونمع التقنية بالبلدية 
صعيد آخر محل املشرع البلدية ممثلة يف جملسها محاية التراث العمراين  وعلى             

وكذلك .واملواقع الطبيعية واآلثار واملتاحف وكل شيء ينطوي على قيمة تارخيية أو مجالية
تنظيم األسواق املغطاة والغري املغطاة على اختالف أنواعها ويف جمال الضبط أناط املشرع 

 .)مصاحل األمن(شارات املرور اليت ال تعود إىل هيئات أخرى بالبلدية صالحية إقامة إ
ويعود للبلدية السهر على احملافظة على النظافة العمومية وطرق ومعاجلة املياه القذرة       

  53.وتوزيع املياه الصاحلة للشرب كما يعود هلا محاية التربة والثروة املائية

   يف اال االجتماعي :ثانيا
من قانون البلدية للمجلس حق املبادرة بإتباع كل  89أعطى املشرع مبوجب املادة       

ومد يد املساعدة إليها يف جماالت ، إجراء من شأنه التكفل بالفئات االجتماعية احملرومة
وألزم البلدية مراكز صحية وقاعات العالج وصيانتها وذلك يف ،الصحة والتشغيل والسكن

 .حدود قدراا املالية
 كما ألزمها بإجناز مؤسسات التعليم األساسي وفقا للربنامج املسطر يف اخلريطة      

 .واختاذ كل إجراء من شأنه تسهيل عملية النقل املدرسي، املدرسية وصيانة هذه املؤسسات
لف البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدف الترقية العقارية على مستوى كبالنسبة للسكن ت    

نا أجاز هلا املشرع االشتراك يف إنشاء املؤسسات العقارية وتشجيع التعاونيات ومن ه ،البلدية
 العقارييف اال 

   يف اال املايل:ثالثا

                                                             
  .140.139ص  ،جسور للنشر والتوزيع ،طبعة اوىل،)ظرية وتطبيقن( التنظیم االداري في الجزائر ،عمار بوضياف.53
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يتوىل الس الشعيب البلدي سنويا املصادقة على ميزانية البلدية سواء امليزانية األولية وذلك    
جوان من السنة  15أو امليزانية اإلضافية قبل .أكتوبر من السنة السابقة للسنة املعنية 31قبل 

  .ةوتتم املصادقة على اإلعتمادات املالي املعنية
  يف اال االقتصادي: رابعا
يوكل للبلدية القيام بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطوير األنشطة االقتصادية املسطرة        

نموي وكذلك تشجيع املتعاملني االقتصاديني وترقية اجلانب السياحي يف يف برناجمها الت
البلدية وتشجيع املتعاملني يف هذا اال وأجاز قانون البلدية للمجلس الشعيب البلدي إنشاء 

 .مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية املعنوية
لالمركزية مهامها كبرية ومتنوعة وذات من مجيع ما تقدم يتضح لنا أن البلدية كقاعدة و     

عرفت اخنفاضا كبريا أثر  صلة وثيقة باجلمهور وإمكاناا املالية خاصة يف املدة األخرية
   .بالسلب على دورها ونطاق خدماا

  

   صالحيات رئيس الس الشعيب البلدي: الثاين  الفرع
االختصاص حيث ميثل البلدية تارة  يتمتع رئيس الس الشعيب البلدي باالزدواجية يف       

 .وميثل ويعمل حلساب الدولة تارة أخرى
  :بالنسبة لتمثيله البلدية:اوال
  :  90/08يف ظل قانون  -أ

ملا كانت البلدية تتمتع بالشخصية املعنوية وحتتاج إىل من يعرب عن إرادا فقد أسند        
القانون البلدي مهمة متثيلها إىل رئيس الس الشعيب البلدي حيث يتكفل مبمارسة 

  :54 الصالحيات التالية
 فهو ميثل البلدية يف كل أعمال احلياة املدنية واإلدارية وكل التظاهرات الرمسية - 

الرئيس مع مصلحة  كما ميثلها أمام اجلهات القضائية ويف حالة تعارض مصلحة واالحتفاالت
البلدية يقوم الس بتعيني أحد األعضاء لتمثيل البلدية يف التقاضي والتعاقد كما تشري املادة 

  . 90/08.ب.ق 66
                                                             

 .142ص، سابقالرجع املنفس  التنظیم االداري في الجزائر، ،عمار بوضياف54
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 حيث  منكما يرأس الس ويتوىل إدارة اجتماعات وأشغال الس الشعيب البلدي - 
     .التحضري للدورات والدعوة لالنعقاد وضبط وتسيري اجللسات

كما يدير الرئيس أموال البلدية واحملافظة على حقوقها حيث يتكفل حتت مراقبة الس  -
 :خاصة ب

 .تسيري إيرادات البلدية واإلذن باإلنفاق* 
األعمال القانونية املتعلقة بأمالك البلدية من حيث اكتساا واستعماهلا  بكل القيام *

 .واستغالهلا والتصرف فيها واحملافظة عليها
 .434-91 من املرسوم التنفيذي رقم 8صفقات البلدية ومراقبة تنفيذها طبقا للمادة  إبرام *

 توظيف مستخدمي البلدية واإلشراف على تسيريهم وممارسة السلطة الرئاسية *
 ختضع إدارة البلدية((  على أن 90/08رقم من القانون البلدي  128عليهم حيث تنص املادة 

 55)).للسلطة السلمية لرئيس الس الشعيب البلدي
  .تنفيذها مث القيام مبتابعة إعداد واقتراح ميزانية البلدية على الس *

  56.السهر على وضعية املصاحل واملرافق واملؤسسات البلدية
  :  11/10يف ظل قانون  -ب

نص املشرع على صالحيات رئيس الس الشعيب البلدي بصفته ممثال للبلدية من املادة       
  :حيث يتوىل الصالحيات التالية  84اىل املادة  77
يفية والتظاهرات ميثل رئيس الس الشعيب البلدي البلدية يف مجيع املراسيم التشر -

 .الرمسية
 .يرأس الس الشعيب البلدي ويستدعيه ويعرض عليه املسائل اخلاضعة الختصاصه -
 يعد مشروع جدول اعمال الدورات ويترأسها -
 يسهر على تنفيذ مداوالت الس الشعيب البلدي ويطلعه على ذلك -
  ينفذ رئيس الس الشعيب البلدي ميزانية البلدية وهو اآلمر بالصرف  -
البلدي باحملافظة على يقوم  رئيس الس الشعيب البلدي حتت رقابة الس الشعيب   -

   .االمالك واحلقوق املكونة ملمتلكات البلدية وإدارا
                                                             

 165. 164ص  ، املرجع السابق ،التنظيم اإلداري،القانون اإلداري ،حممد الصغري بعلي 55
 .164ص ، ، املرجع السابق التنظيم اإلداري،القانون اإلداري ،حممد الصغري بعلي 56
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رئيس الس الشعيب البلدي على وضع املصاحل واملؤسسات العمومية البلدية  يسهر  -
 57 .وحسن سريها

  
  
  
  
  
  
  
 
 

   :بالنسبة لتمثيله الدولة: ثانيا
  :  90/08يف ظل قانون  -أ

باعتباره ممثال للدولة يف إقليم البلدية يتمتع الرئيس بصالحيات واسعة واردة بالعديد من       
 :وتتعلق مبجاالت شىت منها خاصةالنصوص القانونية 

احلالة  للرئيس صفة ضابط 90/08من القانون البلدي  68بناءا على املادة :  احلالة املدنية-
املدنية اليت ختوله القيام بنفسه أو بالتفويض ألحد نوابه أو ملوظف بالبلدية استالم تصرحيات 

الوالدات والزواج والوفيات وكذا تسجيل مجيع الوثائق واألحكام القضائية يف سجالت 
  .املتضمن قانون احلالة املدنية 20-70احلالة املدنية وهو ما أكده من قبل األمر رقم 

 .كما يقوم رئيس الس الشعيب البلدي سنويا بإحصاء املعينني باخلدمة الوطنية       
السالفة الذكر يتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرطة  68بناءا على املادة :  الشرطة القضائية-

  .سلطة النيابة العامة من قانون اإلجراءات اجلزائية وذلك حتت 15القضائية طبقا للمادة 
يف إطار متثيله الدولة وباعتباره سلطة من سلطات الشرطة أو الضبط :  ةالشرطة اإلداري

 .اإلداري يتوىل رئيس الس الشعيب البلدي احملافظة على النظام العام

                                                             
  .املتعلق بالبلدية 2011يونيو  22املؤرخ يف  11/10القانون رقم 57
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: واملتمثل أساسا يف احملافظة على النظام العام police administrative ويقصد بالضبط اإلداري
 ).تنظيم املرور، محاية أرواح الناس وممتلكام( : احلفاظ على األمن العام-
السهر على نظافة .التدابري الوقائية كمنع انتشار األوبئة املعدية: ( احلفاظ على الصحة العامة-

 )املواد االستهالكية املعروضة للبيع وتطهري مياه الشرب
مال مكربات عدم استع.توفري للسكان الراحة واهلدوء: ( احلفاظ على السكينة العامة-

 ).الصوت بالليل وكذلك تنظيم املظاهرات
 .يف ممارسته لصالحياته يف جمال الضبط اإلداري يكون الرئيس حتت السلطة الرئاسية للوايل

باعتباره ممثال للدولة يكلف الرئيس مبتابعة تنفيذ القوانني :  تنفيذ القوانني والتنظيمات-
  58. تراب البلدية ة والقرارات التنظيمية الوزارية عربوالتنظيمات كاملراسيم الرئاسية والتنفيذي

  
 

 مدنيا عن اخلسائر واألضرار اليت تلحق باألشخاص واملمتلكات ةمسؤولوالبلدية     
والنامجة عن اجلنايات واجلنح املرتكبة بالعنف يف تراا وهلا فيما بعد الرجوع على املتسببني 

 .يف هذه األعمال
البلدية الضرر الناجم عن والكوارث أو احلرائق كما ال تتحمل نتيجة وال تتحمل       

واملمتلكات  األضرار إذا ثبت أا نتجت عن املضرورين أنفسهم ولضمان سالمة األشخاص
للوايل ممارسة سلطة احللول حمل رئيس الس  90/08من قانون البلدية  81أجازت املادة 

 59.ل احملدد يف اإلنذارالشعيب البلدي وذلك بعد انتهاء األج
  : 11/10ظل قانون يف  -ب

بصالحيات واسع بصفته ممثال للدولة يف خمتلف  11/10يتمتع الرئيس يف ظل القانون     
حيث ميثل  90/08ااالت حيث ليس هناك اختالف بني اختصاصاته يف ظل القانون 

الدولة على مستوى البلدية، ويسهر على احترام وتطبيق القانون، حيث يعترب ضابط شرطة 
ذا القانون،كما يقوم مبهام ضابط احلالة املدنية طبقا ألحكام من ه 92قضائية طبقا للمادة 

                                                             
  .165. 164ص  جع السابق ،المر ، التنظيم اإلداري،القانون اإلداري،حممد الصغري بعلي 58
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تفويض إمضائه  ه، وكذلك ميكن لرئيس الس الشعيب البلدي وحتت مسؤوليت87املادة 
  .للمندوبني البلدين واملندوبني اخلاصني واىل كل موظف بلدي 

ات يف األماكن كما يتخذ كل التدابري الضرورية لضمان سالمة ومحاية األشخاص واملمتلك
  . العمومية 
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 :إدارة البلدية: املطلب اخلامس

  :األمانة العامة: األول الفرع
 إن األمانة العامة للبلدية يسريها أمينا عاما وهذا األخري حسب بعض املختصني      

 .يعترب الركيزة األساسية يف البلدية ويعترب املساعد املباشر األساسي لرئيس البلدية

ى مستوى كل بلديات التراب وجتدر اإلشارة أن وظيفة أمني عام للبلدية موجودة عل      
-91والتعيني فيها يكون حسب الشروط املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي رقم ، الوطين

املنتمني إىل قطاع  املتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال 02/02/1991املؤرخ يف  26
الذي حيدد قائمة  02/02/1991املؤرخ يف  27-91البلديات وكذا املرسوم التنفيذي رقم 

  60.الوظائف العليا لإلدارة البلدية

يذي من املرسوم التنف 119وفيما خيص صالحيات األمني العام للبلدية تنص املادة       
للبلدية وحتت سلطة رئيس الس الشعيب  يتوىل األمني العام((  لييما على  املذكور أعاله
 :البلدي ما يأيت

 .مجيع مسائل اإلدارة العامة-

 .بإعداد اجتماعات الس الشعيب البلدي  القيام -

   .61القيام بتنفيذ املداوالت -

ب والقرارات للسلطة الوصية إما على سبيل اإلخبار .ش.مداوالت م حماضر بتبليغ  القيام -
  .أو من أجل ممارسة سلطة املوافقة والرقابة

 .التقنية وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها إقامة املصاحل اإلدارية و حتقيق -

 62.)) ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية -

                                                             
 .209.-206ص سابقالرجع ، امل اإلداريالتنظيم  ،ناصر لباد 60
 الذي حيدد قائمة الوظائف العليا لإلدارة البلدية 02/02/1991املؤرخ يف  27-91املرسوم التنفيذي رقم  61
 الذي حيدد قائمة الوظائف العليا لإلدارة البلدية 02/02/1991املؤرخ يف  27-91املرسوم التنفيذي رقم 62
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نستطيع أن حنصر الصالحيات 11/10القانون من  129ومن خالل نص املادة     
 :األساسية لألمني العام للبلدية فيما يلي

  .تسيري وتنشيط املصاحل اإلدارية والتقنية للبلدية ·

   .ب وخاصة منها املتعلقة بامليزانية البلدية.ش.حتضري مداوالت م ·
  تحدمنيضمان وتنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق املداوالتوخمطط تسيري املس·
 86اعداد حمضر تسليم واستالم املهام املنصوص عليها يف املادة ·

ميارس السلطة الرئاسية على موظفي البلدية ولكنه ميارسها باسم رئيس البلدية وذلك طبقا  ·
 للبلدية ادارة توضع حتت سلطة((  اليت تنص 10-11 من القانون رقم 125ملا جاء يف املادة 

   63)).ي وينشطها االمني العاملدرئيس الس الشعيب الب
 وتظهر أمهية هذه الوظيفة أي وظيفة األمني العام للبلدية خاصة حني جتديد    

 االس الشعبية البلدية حبيث أثناء هذه املرحلة يصبح تقريبا هو املسؤول األول إلدارة البلدية

. 
فيعترب حينئذ األمني العام للبلدية القناة أو الوسيط بني اهليئة البلدية املنتخبة واملصاحل البلدية 

فإن صعوبات كثرية .ولكن جتدر اإلشارة أن الواقع يف بعض األحيان إن مل نقل يف كثريها
  .تواجه ممارسة هذه الوظيفة 

 Les services administratif:  املصاحل اإلدارية :الثاين الفرع

تتمثل هذه املصاحل خاصة يف خاصة مصلحة التنظيم والشؤون العامة ومصلحة احملاسبة     
 .ومصلحة احلالة املدنية

التسجيل يف ، مراجعة القوائم االنتخابية(فاملصلحة األوىل تتكفل بكل ما يتعلق باالنتخابات  
 ).التحضري للعمليات االنتخابية ،القوائم االنتخابية

       64) .البوليس العام،بالتجار،التنظيم املتعلق بأصحاب احلرف(ذلك بكل ما يتعلق بالتنظيم وك
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أما مصلحة احملاسبة فإا تتكفل بامليزانيات واحملاسبة وبتسيري املستخدمني وبتسيري األمالك 
 .البلدية سواء منقولة أو عقارية وخاصة االحتياطات العقارية

ة فهي تعترب من أهم مصاحل البلدية فهذه املصلحة تتكفل بتلقي أما مصلحة احلالة املدني
 )).شهادةاإلقامة،شهادة امليالد:مثل(واحلفاظ وتسليم وثائق احلالة املدنية 

               Les services techniques de la commune املصاحل التقنية للبلدية: الثالث الفرع

البلدية دورا هاما خاصة أن البلدية تلعب دورا أساسيا يف جتسيد تلعب املصاحل التقنية           
فوجود املهندسني واملهندسني املعماريني .....املخططات اإلمنائية البلدية واجناز املدارس

وكذلك األطباء البيطريني يساعدها على حتسني السري ملختلف النشاطات البلدية سواء يف 
  يف ميدان التعمري والبناء  قطاع الصحة أو يف قطاع االجناز أو

 :بعض املصاحل األخرى: الرابع الفرع
 .وهذه املصاحل هي املصاحل التقنية للدولة واملصاحل املكلفة باألمن       

 :املصاحل التقنية للدولة-
 ليس لكل بلدية القدرة على إنشاء مصاحل تقنية تابعة هلا وعلى هذا األساس تنص     
تقدم املصاحل التقنية للدولة ((  على ما يلي 90/08رقم من قانون البلدية 111املادة 

 )). مساعدا للبلديات حسب الشروط احملددة يف التنظيم
طرة لتمكينها من ؤالدولة يف خدمة البلديات غري املفهذه املصاحل التقنية توضع من طرف 

وكذلك ...) جسور،طرقات(إجناز ومتابعة بعض املشاريع مثل قطاع األشغال العمومية 
 . ) مشاريع املياه الصاحلة للشرب:ألشغال الري مثل

  :املصاحل املكلفة باألمن -
وتتمثل هذه املصاحل يف الشرطة البلدية أو احلرس البلدي من جهة ويف املكلف      

  65 ....باألمن على مستوى البلدية من جهة أخرى
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وذه الصفة فهي .....((منه  149املادة  تنص 11/10اما بالنسبة للقانون اجلديد 

حتدث اضافة اىل مصاحل االدارة العمومية،مصاحل عمومية تقنيةقصد التكفل على وجه 
  :احلصوص مبا يأيت 

  التزويد باملياه الصاخلة للشرب وصرف املياه _
  النفايات املرتلية _
  االنالرة العمومية _ 
  االسواق املغطات واملوازين _
  بلدية املذابح ال_
  النقل اجلماعي _
  املخاشر_
 66.....................))املساخات اخلضراء_

 الرقابة على البلدية: املطلب السادس
رنت بالرقابة على نا أكثر إشكالية وصعوبة إذا ما قإن الرقابة على البلدية باعتقاد        

فعلى رأس الوالية ،الوالية وذلك بسبب أن اجلهاز املسري داخل البلدية هو منتخب
جند الوايل وهو الشخص معني وإىل جانبه املسؤولني التنفيذيني ويسهل ممارسة :مثال

أما على مستوى البلدية فاألمر خيتلف حيث الرئيس ونوابه  ،الرقابة على هؤالء كما رأينا
ورغم هذه الصعوبة إال  ،يصعب الشك من ممارسة الرقابة وسائر األعضاء منتخبون مما

أن البلدية كالوالية ختضع للرقابة وال يتناىف ذلك مع متتعها بالشخصية املعنوية نفصل 
  67 :ذلك فيما يلي
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 الرقابة على املعينني: األول الفرع
على املستوى العملي فكل موظف  طرح هذا النوع من الرقابة إشكاالمبدئيا ال ي       

أيا كانت درجة مسؤوليته وقطاع نشاطه خاضع لرابطة التبعية جتاه اإلدارة املستخدمة أو 
فاألمني العام للبلدية مثال عندما يتلقى جمموعة تعليمات من سلطة  ،سلطة الوصاية

انون من الوصاية أومن وايل الوالية يلزم تنفيذها يف حدود صالحياته ومبا خيوله الق
  .سلطة
  :الرقابة على املنتخبني: الثاين الفرع
 كما سلف القول فإن هذا النوع من الرقابة يثري من حيث األصل إشكاليات على       

املستوى العملي خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار استقاللية الس البلدي املنتخب غري أن 
بل إؤالء كأشخاص خيضعون ، للرقابة ة املنتخبني وعدم خضوعهمهذا ال يعين إعفاء فئ

أن عدم ، ضع هيئتهم أيضاختألنواع من الرقابة حددها القانون كما ختضع أعماهلم و
شأنه يبعدنا أكثر عن النظام  االعتراف ذه الرقابة حتت حجة االستقاللية أمر من

  الالمركزي
  الرقابة على األشخاص: الثالث الفرع

 : 90/08يف ظل القانون :أوال
  .وتتخذ شكل اإلقالة احلكمية واإليقاف واإلقصاء   

بإقالة  يصرح الوايل فورا((  90/08من قانون البلدية 31جاء يف املادة : اإلقالة احلكمية -
كل عضو يف الس الشعيب البلدي تبين بعد االنتخاب أنه غري قابل لالنتخاب قانونا أو 

  68)).تعتريه حالة من حاالت التنايف
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 واضح من هذا النص املذكور أن سبب جتريد العضو من صفته هو ختلف شروط        
االنتخاب أو وجوده يف حالة من حاالت التنايف وهذا أمر معقول فكيف يتصور احتفاظ 

العضو بصفته وهو يفتقد ألحد الشروط القانونية أو وجد يف حالة تنايف فإن ثبت ذلك تعني 
 .يقضي بتجريده من الصفةعلى الوايل أن يصدر قرارا 

عندما يتعرض منتخب إىل : (( 90/08من قانون البلدية  32نصت املادة : اإليقاف -
 )) .متابعة جزائية حتول دون مواصلة مهامه ميكن توقيفه

من هذا نستنتج أن سبب اإليقاف أو جتميد العضوية هو املتابعة اجلزائية واليت أعطى هلا       
 أا حتول دون ممارسة العضو ملهامه ونتصور أنه يف حالة كهذه أنوصفا حمددا ب املشرع

العضو قيدت حريته أي أنه مت إيداعه احلبس االحتياطي وكان أفضل باعتقادنا أن ال يستعمل 
املشرع لفظ ميكن ألنه إذا ثبتت املتابعة اجلزائية وثبت مانع حضور أشغال الس تعني على 

 .حترازي للمحافظة على مصداقية السالس إيقاف العضو كإجراء ا
 يف فقرا الثانية جند أن املشرع قد استعمل عبارة بعد 32ووقوفا عند نص املادة       

عن رأي ال يلزم استطالع رأي الس ومن مث فإن ما متخض على مداولة الس عبارة 
القرار من جانب الوايل ملا  ولقد أحسن املشرع صنعا عندما اشترط تسبيب ،الوايل باألخذ به

   هلذه الضمانة من أثر عميق على املستوى القانوين
ذلك أن التسبيب ميكّن اجلهة اإلدارية أو اجلهة القضائية املختصة أو أعضاء الس       

ويستمر ، أصدر الوايل قرار إيقاف عضو معنياملعين من معرفة األسباب اليت من أجلها 
املوقوف  براءة ر قرار ائي من اجلهة القضائية املختصة فإن ثبتتاإليقاف إىل غاية صدو

عادت له العضوية ثانية حبكم القانون دون احلاجة إلثبات ذلك مبوجب مداولة من الس أو 
  69.مبوجب قرار من الوايل
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تقدم البيان أن اإلقصاء إسقاط كلي وائي للعضوية ألسباب حددها القانون : اإلقصاء -

فعندما تثبت إدانة املنتخب ،إليه واإلسقاط ال يكون إال نتيجة فعل خطري يربر إجراء اللجوء
من قبل احملكمة املختصة فال يتصور احتفاظه بالعضوية ومن مث وجب أن تسقط عنه 

 33املوايل يف نفس القائمة واستنادا ملا ورد يف املادة  حباملتر شويستخلف عنه ويستخلف 
فإن املشرع أوجب إعالن الس الشعيب البلدي عن هذا  90/08رقم ة من قانون البلدي

  70.من الوايل اإلقصاء ويثبت فيما بعد مبوجب قرار
  :11/10 ثانيا يف ظل القانون

على زوال صفة املنتخب بالوفاة أو االستقالة أو  11/10القانون  من 40تنص املادة       
  اجل ال يتجاوز شهرا واحداحصول مانع قانوين حيث يتم استخالفه يف 

  على انه يوقف بقرار من الوايل كل منتخب تعرض ملتابعة قضائية   43ونصت املادة      
ة هلا صلة باملال العام أو ألسباب خملة بالشرف أو كان حمل تدابري حبسبب جناية أو جن

  قضائية ال متكنه من االستمرار يف ممارسة عهدته االنتخابية 
يقصى بقوة القانون من الس كل عضو كان حمل إدانة جزائية ائية  44ادة وطبقا للم     

.  
عترب مستقيال كل عضو تغيب بدون عذر مقبول ألكثر من ثالث دورات عادية خالل كما ي

  71نفس السنة
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  :الرقابة على األعمال: الرابع الفرع

 : 90/08يف ظل القانون :أوال
 لقد رأينا فيما سبق أن مداوالت الس الشعيب البلدي ختضع لرقابة إدارية        

وتتجسد الرقابة اإلدارية يف رقابة وايل الوالية الذي يتمتع بسلطة واسعة سواء ،ورقابة قضائية
وهذا ، املطلق أو البطالن النسيب يف حالة املصادقة الضمنية أو املصادقة الصرحية أو البطالن

فسلطة  ،من قانون البلدية 90/08رقم  46إىل  41ود ما رمسته املواد من طبعا يف حد
الس الشعيب الوالئي إذ يف احلالة الثانية  الوايل جتاه الس الشعيب البلدي أوسع منها جتاه

  72 .يعترب الوايل مبثابة جهة إحالة
  :11/10 يف ظل القانون:ثانيا 

املداوالت املنصوص عليها يف هذه املادة  إال بعد املصادقة عليها  انه التنفذ 57تنص املادة 
ومل  57من الوايل ،وعندما خيطر الوايل قصد املصادقة باحلاالت املنصوص عليها يف املادة 

  .يوما تعترب هذه األخرية مصادق عليها 30يعلن قراراه خالل 
بلدي املتخذة خرقا للدستور واليت كما انه تبطل بقوة القانون مداوالت الس الشعيب ال    

. متس برموز الدولة كذلك غري احملررة باللغة العربية حيث يعاين الوايل بطالن املداولة بقرار 
73  
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  )الس(الرقابة على اهليئة : اخلامس الفرع
 : 90/08يف ظل القانون :أوال
حيملوا  أعضائها من الصفة اليت وتكون بإاء حياا قانونيا ويتمثل يف حلّها وجتريد     

 :حيل الس البلدي يف احلاالت التالية  90/08رقم  من قانون البلدية 34وطبقا للمادة 
وهذه احلالة طبيعية كما رأينا فال يتصور أن يستمر الس الشعيب البلدي يف عقد جلساته 

وجبها سيفصل فيما عرض ودوراته وقد فقد نصف أعضاءه كما فقد األداة القانونية اليت مب
 وال يكون ذلك إال بعد اللجوء للقوائم االحتياطية وحبسب العارض الذي يصيب،عليه

 فإذا حتقق هذا املانع بادر الوايل إىل إعداد تقريره ..)استقالة، إقصاء،وفاة(العضو املمارس 
الستصدار مرسوم  وحييله لوزير الداخلية والذي بدوره يعد تقريره وحييله على جملس الوزراء

  .احلل
ولقد ،واملالحظ أن مجيع هذه احلاالت املذكورة متاثل احلاالت الواردة يف قانون الوالية     

أحسن املشرع يف قانون البلدية حينما عدد على سبيل احلصر حاالت احلل حىت ال يترك أي 
اذ مرسوم احلل مث أنه أحسن أيضا حينما فرض اخت ،جمال لالجتهاد والتفسري الواسع للنص

 74 .على مستوى جملس الوزراء مبا له من خطورة كبرية
 :11/10 يف ظل القانون:ثانيا 
حيث   عيب البلديشالإن املشرع حافظ على نفس احلاالت اليت يتم مبوجبها حل الس      

  :على احلاالت اليت يتم فيها حل الس والتجديد الكلي له وهي كاآليت  46نص يف املادة 
  .يف حالة خرقة أحكام دستورية*
  يف حالة إلغاء انتخاب مجيع أعضاء الس*
  يف حالة استقالة مجاعية ألعضاء الس*
  عندما يكون اإلبقاء على الس مصدر اختالل خطري*
  حالة خالفات خطرية بني أعضاء الس *
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  يف حالة اندماج بلديات أو ضمها*
  75.يف حالة ظروف استثنائية*
 

  التنظيم اإلداري للوالية: األول  املبحث
تعترب الوالية وحدة إدارية من وحدات الدولة ويف نفس الوقت ختص من األشخاص        

بأا مجاعة عموميىة إقليمية تتمتع  90/90القانون إذ عرفت املادة األوىل من القانون لرقم 
  .بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل

ولقد خضعت الوالية ألنظمة وقوانني خمتلفة مند العهد االستعماري حىت اخر قانون للوالية 
  . 12/07سنة

  تعريف الوالية: املطلب األول 
مجاعة عمومية " املذكور الوالية بأا 09 -90رقم نعرفت املادة األوىل من القانو    

  76" إقليمية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل 

ية إقليمية ذات الوالية هي مجاعة عموم: " 1969ن وقد عرفتها املادة األوىل من قانو
        وهلا اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية . شخصية معنوية واستقالل مايل

  .وحتدث الوالية طبقا للقانون احلايل أو القدمي مبوجب قانون بالنظر ألمهيتها، "وثقافية 
هذا وجتدر التنبيه إىل أن للوالية أساس دستوري فمختلف الوثائق الدستورية ورد فيها ذكر  

 1963الوالية باعتبارها مجاعة إقليمية تتمتع بالشخصية املعنوية وهو ما أشار إليه دستور 
 15يف املادة  1989ودستور  36يف املادة  1976منه، ودستور  9يف املادة 
يف القانون املدين أيضاً تضمنه  منه، كما أن للوايل أساس 15يف املادة  1996ودستور

  منه، ولقد خضعت الوالية ألنظمة وقوانني خمتلفة منذ العهد االستعماري 49املادة 
  77 :وسنوضح ذلك يف ما يلي 

       

                                                             
 املتعلق بالبلدية م 2011يونيو  22املؤرخ يف  11/10القانون رقم 75
 . 15املتعلق بالوالية،جريدة رمسية عدد 07/04/1990املؤرخ يف  90/09القانون رقم  76
 .441،145ص،  سابقالرجع امل ، التنظيم االداري يف اجلزائر ،عمار بوضياف 77
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الوالية هي اجلماعة اإلقليمية "على أن  12/07وعرفتها املادة األوىل من القانون      
وتتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املستقلة وهي أيضاً الدائرة اإلدارية غري املمركزة  للدولة،
  ".للدولة

وتعترب الوالية فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بني اجلماعات      
  78.اإلقليمية للدولة
  مراحل تطور نظام الوالية : املطلب الثاين 

الوالية يف املرحلة االستعمارية :الفرع األول،تناول هذا املطلب التطور التشريعي للوالية     
  الوالية يف املرحلة االنتقالية  : و الفرع الثاين 
  الوالية يف املرحلة االستعمارية:الفرع االول

دعامة خضعت الوالية أثناء املرحلة االستعمارية للتشريع الفرنسي وقد كانت متثل        
سياستها وهو ما عرب عنه ميثاق لفرض وجودها و أساسية استندت عليها اإلدارة االستعمارية

إن الوظيفة العمالية يف بالدنا أثناء اإلدارة االستعمارية مل تكن :" بقوله  1969الوالية لسنة 
قائمة لشأن ضبط املصاحل وتأمني خدمة الشعب نظراً ملشاغلها الكلية لدعم النظام 

ففي مرحلة معينة كان احلاكم العام وهو رجل عسكري تابع لوزارة احلربية " ستعمارياال
ميثل السلطة الفرنسية ويعاونه جملس مشكل من كبار الشخصيات املدنية والعسكرية وله 

  .دور استشاري 
صدر قانون يضم اجلزائر إىل فرنسا وقسمت اجلزائر ثالث  1948مارس  ويف شهر    

ئر وهران قسنطينة يرأس كلمنها وايل يساعده جملس للوالية بنفس النمط واليات هي اجلزا
  79.الفرنسي 

   

                                                             
 . 12املتعلق بالوالية،جريدة رمسية عدد 29/02/2012املؤرخ يف  12/07من القانون رقم  01املواد : أنظر78
 .143ص،  سابقالرجع امل ، التنظيم االداري يف اجلزائر ،عمار بوضياف 79
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  :الوالية يف املرحلة االنتقالية: الفرع الثاين

  وضعية الوالية غداة االستقالل:أوال

تضم على مستوى الوالية  ورثت اجلزائر غداة االستقالل أجهزة إدارية فرنسية كانت       
  :السلطات اآلتية

 لس العام، وتساعده جلنة على مستوى احلافظة: جهاز املداولةيسمى ا. 
 هو احملافظ: تنفيذي جهاز، 

بأزمة حادة، وذلك مثل أغلب املؤسسات األخرى يف  اإلداريوقد مر هذا التنظيم       
، وأدى مغادرة أعضائها األوربيني لتسيرييااالس العامة من مضموا  فشعرتالوطن، 

 62/157للبالد إىل زواهلا عمليا، إال أن إطارها القانوين بقي قائماً مبوجب القانون رقم 
ديسمرب  31الذي يتضمن متديد سريان التشريع املعمول به يف  31/12/1962املؤرخ يف 

  .إىل أجل غري حمدد 1962

افظة اختذت بعض التدابري تعلقت بتدعيم ولتجنب الفراغ اإلداري على مستوى احمل     
سلطات احملافظ، وكذلك إنشاء بعض اهليئات حبثاً عن متثيل شعيب، مث القيام بتجارب إلعادة 

  .تنظيم احملافظات

والذي ميثل الدولة على مستوى احملافظة، ) الوايل(فبالنسبة لتدعيم سلطات احملافظ       
ملوروثة غداة االستقالل، اختذت جمموعة من التدابري ولتعزيز وجود الدولة نظراً للوضعية ا

  :املعززة لسلطات احملافظ نذكر منها
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منح السلطة الكاملة للمحافظ فيما خيص ما يعرف باألمالك الشاعرة واليت أصبحت  -
واملتعلق بأمالك  1966ماي  06املؤرخ يف  66/102فيما بعد مبوجب األمر رقم 

 80).132م (الدولة 
  

  
حتويل مجيع صالحيات الس العام وال سيما يف ميدان حتضري وتنفيذ امليزانية إىل يد  -

أوت  09املؤرخ يف  62/16احملافظ، نظراً لعدم وجود جهاز للمداولة مبوجب األمر رقم 
1962.  

إجراءات ذا الصدد  تذاختوبالنسبة إلنشاء بعض اهليئات حبثاً عن التمثيل الشعيب فقد       
   :ت يفمتثل

إنشاء جلان التدخل االجتماعي واالقتصادي، وهذه اللجان موجودة على مستوى كل  - 
حمافظة، تتألف من مواطنني معينني من قبل احملافظ، ومن تقنيني تابعني للمصاحل العمومية، 

وكذا من ممثلني عن القطاع اخلاص، ومهمة هذه اللجان استشارية تتمثل يف مساعدة اهليئات 
 األستاذ(االقتصادية واالجتماعية، ولكن حسب بعض املؤلفني  نشاطاميف التنفيذية احمللية 

 .فإن هذه اجلان مل يكن هلا وجود فعلي) حميو
أما يف يتعلق بالقيام ببعض التجارب إلعادة تنظيم احملافظات، فقد تعرض نظام       

 1969رخ يف احملافظات إىل عدة جتارب قبل اإلعالن عن اإلصالح العام مبوجب األمر املؤ
  :ومن هذه التجارب نذكر

، وطبق هذا 23/12/1963إنشاء احملافظات النموذجية مبوجب املرسوم املؤرخ يف  -
- باتنة-تلمسان -القبائل الكربى  - الساورة - الواحات - عنابة: النظام على احملافظات التالية

                                                             
 .108-107: سابق صالرجع التنظم االداري ،املناصر لباد،  80
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اعية هلذه و اهلدف من هذه العملية اقتصادي للنهوض بالوظيفة االقتصادية واالجتم
 .احملافظات

للصعوبات امليدانية اليت واجهت هذه العملية أنشئت الربامج اخلاصة، وحلت حمل عملية  ونظرا
  81.احملافظات النموذجية

  

 ضمن عملية  1966تندرج هذه التجربة اليت بدأت يف صيف : وضع الربامج اخلاصة -
واسعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للمحافظات وال سيما األقل حظاً منها، وتتمثل هذه 

 .اجلهوريةالربامج يف مساعدة مكثفة تقدمها الدولة هلذه املناطق للقضاء على الفوارق 
واختذت حمافظة باتنة وحمافظة تيزي وزو كنموذجني هلذه : إعادة تنظيم احملافظات -

أهداف هذا اإلصالح إعادة ترتيب سلطات احملافظ وتنظيم الدولة يف  اإلصالح، ومن بني
 .احملافظة مصاحل

وتعترب كل هذه اإلجراءات اإلدارية واالقتصادية مبثابة جتارب قبل القيام باإلصالح العام 
  .1969الذي كرسه أمر سنة 

  :1969نظام الوالية يف ظل األمر : ثانياً

ا األمر الوالية بأا مجاعة عمومية ذات شخصية معنوية عرفت املادة األوىل من هذ       
واستقالل املايل، وهلا اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وهي أيضاُ منطقة 
إدارية للدولة، وهي جزء من إقليم الدولة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقاللية، وتقوم 

ويتوىل .ت إشراف ورقابة السلطة املركزيةنشاط سياسي واقتصادي واجتماعي وثقايف حت
  .إدارة الوالية كل من الوايل وجملس الوالية واهليئة التنفيذية

هو ممثل السلطة املركزية يف الوالية، ويعني مبوجب مرسوم، وحيوز سلطة الدولة  :الوايل  -  أ
يف الوالية، كما يعترب مندوباً للحكومة، وممثالً مباشراً ووحيداً لكل الوزراء كما خيتص 

                                                             
 .108-107سابق ص الرجع التنظم االداري ،املناصر لباد،  81
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بتنفيذ القوانني يف نطاق إقليم الوالية، وحيافظ على النظام العام وأمن الدولة، وممثل الدولة 
اء، باإلضافة لذلك فإن كل العمليات املالية اليت جتري يف نطاق الوالية هو املختص أمام القض

 82.بإصدار أوامر الصرف هلا
  
 

  :الس الشعيب الوالئي -ب 
ينتخب من قبل مواطين الوالية ملدة مخسة سنوات، ويتم االنتخاب من بني قوائم     

املرشحني الذين يقدمهم احلزب بضعف العدد املطلوب انتخام، وال جيوز اجلمع بني 
عضوية الس وغريه من الوظائف، كما ال جيوز انتخاب من مارس يف  الوالية الوظائف 

 :اآلتية
 .أعضاء سلك الوالية - 1
 .القضاء - 2
 .أمني اخلزينة يف الوالية - 3
 .رؤساء املصاحل لإلدارات املدنية يف الدولة - 4
 .القائمون بالوظيفة يف الوالية - 5
رؤساء املصاحل املكلفون بصفة دائمة ملصلحة أو مؤسسة ذات قوانني أساسية تابعة  - 6

 .للوالية
الثة مرات عادية الس ث لس شعبية ألكثر من والية، وينعقدوال حيوز العضوية يف عدة جما

أعضاء الس أو بناء ) 3/2(يف السنة، وميكن عقد دورات استثنائية بناء ا على طلب ثلثي 
  .على طلب الوايل

  اجتماعات الس علنية ما مل يطلب أغلبية األعضاء والوايل عقد جلسة مغلقة

                                                             
 . 111-109سابق ص الرجع داري ،املالتنظم االناصر لباد،  82
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  .مبرسومميكن وقف الس الشعيب الوالئي بقرار من وزير الداخلية لكن ال جيوز إال 

  : اللجنة التنفيذية للوالية:ج
ويتم تشكيلها بالتعيني من مديري ورؤساء املصاحل العمومية املكلفني بإدارة خمتلف األنشطة 

  83 .يف الوالية، وهذه اللجنة التنفيذية تقوم بعملها حتت إشراف الوايل
الفاصلة بني هذه وجيب أن جيتمع إجباري مرتني يف الشهر على األقل، ويف الفترات      

االجتماعات جيتمع الوايل مرة واحدة يف كل أسبوع بأعضاء الس املختصني أو املعينني 
على وجه اخلصوص لدراسة املشاكل اخلاصة أو العاجلة، وميكن للوايل أن يدعوا لعقد هذه 

  84 .االجتماعات كل شخص يرى ضرورة مشاورته نظراً الختصاصه

  :ي اختصاصات يف ااالت التاليةوللمجلس الشعيب الوالئ

 .اال اإلداري -
 .جمال التخطيط واإلنعاش االقتصادي -
 .جمال متويل اإلدارة احمللية -
 .جمال التنمية الصناعية واالجتماعية والثقافية والفالحية والسياحية -
 (  اخل....جمال ترقية املواصالت واإلسكان -

  :من بينها 69/38ولقد طرأت عدة تعديالت على األمر رقم 

  واملتعلق بالنظام التأدييب ألعضاء  1976أكتوبر  23املؤرخ يف  76/86األمر رقم  -
  85 .الس الشعيب الواليئ

  
  

  

                                                             
  .50،51،52السابق، ص رجع امل أسس التنظيم اإلداري واالدارة احمللية باجلزائر، جغفر أنس قاسم،83
 51،52السابق، ص رجع امل أسس التنظيم اإلداري واالدارة احمللية باجلزائر، جغفر أنس قاسم، 84
 .143-140حسني مصطفى حسني، اإلدارة احمللية املقارنة ،املرجع السايق، ص  85
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 و صالحيات.والذي مينح االس 1981فيفري  14املؤرخ يف  81/02القانون رقم  -
جديدة تتمثل يف الرقابة على كافة األجهزة اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والتجارية 

العاملة يف حدود الوالية باستثناء الرقابة على اهلياكل احلزبية ومصاحل العدل ومصاحل اجليش 
 .واألمن

املتضمن قانون االنتخابات والذي  1980أكتوبر  25املؤرخ يف  80/08القانون رقم  -
املتعلقة بكيفية تنظيم  69/38يعترب أول قانون االنتخابات، قد ألغى كل مواد األمر رقم 

 86.االنتخابات على مستوى االس الشعبية الوالئية
  90/09نظام الوالية يف ظل القانون : ثالثاً
األوىل من هذا القانون على أن الوالية هي مجاعة عمومية حملية تتمتع تنص املادة  -

وتشكل مقاطعة إدارية للدولة تنشأ الوالية مبوجب . بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل
  .قانون

الس الشعيب الوالئي وهو هيئة مداولة منتخبة عن طريق االقتراع : للوالية هيئات مها -
  .منفذ الوالية وممثل الوالية والدولة ومندوب احلكومة املباشر، والوايل وهو

وغريه من  10/4/1989الصادر يف  89/44طبقاً للمرسوم الرئاسي رقم : الوايل -
واملتعلق  25/7/1990املؤرخ يف  90/25النصوص، وخاصة املرسوم التنفيذي رقم 

يني الوايل إىل رئيس بالتعيني يف الوظائف العليا يف االدارة احمللية، ينعقد االختصاص بتع
    اجلمهورية مبوجب  مرسوم رئاسي يتخذ يف جملس الوزراء بناء على اقتراح من وزير

  87الداخلية
                                                             

 .22-21أنظر صاحلي عبد الناصر، اجلماعات اإلقليمية بني االستقاللية والتبعية، ص 86
، ص 2004) دار العلوم للنشر والتوزيـع  عنابة) النشاط اإلداري –التنظيم اإلداري (حممد الصغري بعلي، القانون اإلداري  87

190-191. 
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ظراً ألمهية الدور املسند للوايل وحساسية مركزه، فقد تأكـدا اختصـاص رئـيس    ن      
 1996سـنة  اجلمهورية بتعيني الوالة مبوجب النص عليه صراحة يف صلب الدستور املعدل 

نص قانوين يبني وحيدد الشروط املوضـوعية   -حاليا–وال يوجد  ، منه 78طبقاً لنص املادة 
إداريـة  –واملعايري اليت يتم من خالهلا تعيني الوالة، ذلك أن الطبيعة املزدوجة ملهمة الـوايل  

هامـه  جتعل عملية وضع قانون أساسي له من األمور املعقدة أما بالنسبة النتهاء م -وسياسية
فهي تتم طبقاً لقاعدة توازي األشكال، مبوجب مرسوم رئاسي، وباإلجراءات نفسها املتبعة 

  88.يف تعيينه
جيتمع الس الشعيب الوالئي يف أربع دورات عادية يف السنة، :الس الشعيب الوالئي -

ة ويقوم رئيس الس بتوجيه االستدعاءات مرفقة جبدول األعمال كتابياً إىل مقر إقام
أيام كاملة من تاريخ االجتماع، وميكن ختفيض هذا ) عشره( 10أعضاء الس قبل 
أيام يف حالة االستعجال، دون إن تقل عن يوم عمل كامل، ) 5(األجل إىل مخسة 

ويتخذ رئيس الس الشعيب اإلجراءات الالزمة لتسليم االستدعاءات إىل األعضاء 
ول األعمال مبدخل قاعة املداوالت، وكذلك ويدوا يف سجل املداوالت، مث يعلق جد

يف األماكن املخصصة لإلشهار، تعقد الدورة يف جلسة واحدة أو عدة جلسات متتالية 
 89.يف جدول األعمال ةللنظر ففي مجيع املسائل الوارد

 
  
  
  
  

                                                             
 .191-190، ص ) النشاط اإلداري –التنظيم اإلداري (حممد الصغري بعلي، القانون اإلداري 88
مزياين فريدة، االس الشعبية احمللية يف ظل نظام التعددية السياسية يف التشريع اجلزائري، حبث مقدم لنيل درجـة دكتـوراه    89

 .169، ص 2005سنة ) جامعة منتوري كلية احلقوق: قسنطينة(الدكتور  عمار بوضياف  األستاذيف القانون إشراف الدولة 
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يوماً على األكثر وجيوز متديدها يف بعض احلاالت بطلب من الرئيس ) 15(كل دورة  تدوم
  .أو أغلبية األعضاء، أو بطلب من الوايل

ثلث  1/3كما ميكن للمجلس عقد دورات غري عادية بطلب من الوايل، أو الرئيس، أو  -
 األعضاء وتنعقد هذه الدورات صحيحة حبضور أغلبية األعضاء ويصح اجتماعها يف

  .حالة عدم توفر هذا النصاب بعد االستدعاء الثالث املوجه من قبل الرئيس إىل األعضاء
وللوايل خالل هذه االجتماعات إضافة إىل صالحياته يف ظل التمديد أو انعقاد دورة    -

 90.استثنائية، احلق يف احلضور يف هذه اجللسات
ن منهجية العمل تفرض عرض امللف ونظر لتعذر ممارسة الس لعمله بتعداده املذكور، فإ -

أوالً على جلنة تتوىل دراسته باستفاضة، مث تعد تقريرها وتعرضه على الس ليتوىل بدوره 
  .مناقشة واملصادقة عليه، فعمل اللجان حتضريي وليس تقديري

  :من قانون الوالية جندها نصت على إحداث جلان دائمة هي 22ورجوعاً للماد  -
 .االقتصاد واملالية -
 .التهيئة العمرانية والتجهيز -
 .الشؤون االجتماعية والثقافية -
ش وبناء على اقتراح من رئيس الس أو .تنشأ هذه اللجان عن طريق مداوالت م -

  .أعضائه1/3ثلث
الرقابة الشعبية اليت : كما جيوز تشكيل جلان مؤقتة، وتدخل رقابة هذه اللجان حتت عنوان -

متارسها الفئة املنتخبة على مستوى الس الشعيب الوالئي، وميكن للجان االستعانة 
 91 .خبربات خارجية
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 :12/07نظام الوالية يف ظل القانون رقم : رابعاً
الوالية هي اجلماعة اإلقليمية للدولة، وتتمتع "املادة األوىل من هذا القانون على أن  تنص -

  ".بالشخصية املعنوية والذمة املستقلة وهي أيضاً الدائرة اإلدارية غري املمركزة للدولة
وتعترب الوالية فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بني اجلماعات    -

  .لدولةاإلقليمية ل
وتساهم الوالية مع الدولة يف إدارة ويئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -

   .ومحاية البيئة، وكذا محاية وترقية وحتسني اإلطار املعيشي للمواطنني

  هيئات الوالية :املطلب الثالث 
وسنتناول ذلك من خالل فرعني       والوايل –الس الشعيب الوالئي: للوالية هيئتان مها  

  .الس الشعيب الوالئي : الوايل، والفرع الثاين : الفرع األول 
  الوايل:الفرع األول 

يعترب الوايل ممثالً للوالية من جهة، وممثال للدولة من جهة أخرى ومن سلطاته باعتباره     
الوالئي وتنفيذها، ومتثيل الوالية يف ممثالً للوالية، السهر على نشر مداوالت الس الشعيب 

اإلدارية، وكذا إدارة أمالك الوالية، وميثل الوالية أمام القضاء،  مجيع أعمال احلياة املدنية و
كما يعد مشروع امليزانية ويتوىل تنفيذها بعد مصادقة الس الشعيب الوالئي عليها وهو 

  بصرفها   األمر
للدولة مراقبة وتنشيط وتنسيق نشاط املصاحل غـري املمركـزة   ومن سلطاته باعتباره ممثالً   

  :للدولة املكلفة مبختلف قطاعات النشاط يف الوالية باستثناء ااالت التالية

 92.العمل التربوي والتكوين والتعليم العايل والبحث العلمي -
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 .وعاء الضرائب وحتصيلها -
 .الرقابة املالية -
 .إدارة اجلمارك -
 .مفتشية العمل -
 .شية الوظيفة العموميةمفت -
 .املصاحل اليت يتجاوز نشاطها إقليم الوالية -

كما يسهر الوايل على تنفيذ القوانني والتنظيمات واحملافظة على النظـام العـام، واألمـن    
يسهر على إعداد خمططات تنظيم اإلسعافات يف الواليـة   كما. والسكينة والسالمة العمومية

  اخل...وحتسينها وتنفيذها، ويعمل على حفظ أرشيق الدولة والوالية والبلديات

  الس الشعيب الوالئي: الفرع الثاين
ينتخب عن طريق اقتراح العام، وهو هيئة املداولة يف الوالية، يعقد  الس الشعيب الوالئي  

مخسة عشر يوماً على ) 15(دورات عادية يف السنة، مد كل دورة ) 04(ربع الس أ
  األكثر 

أعضائه أو ) 1/3(وميكن للمجلس أن جيتمع يف دورات غري عادية بطلب من رئيسه أو ثلث 
بطلب من الوايل، وجيمع الس الشعيب الوالئي بقوة القانون يف حالة كارثة طبيعية أو 

 .تكنولوجية
لس الشعيب الوالئي علنية وميكن أن يقدر الـس الشـعيب الـوالئي    تكون جلسات ا -

 التداول
  93:يف جلسة معلقة يف احلالتني اآلتيتني 
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 .الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية -
 .دراسة احلاالت التأديبية للمنتخبني -
  :للمجلس مكتب يتشكل من -
 و رئيساً.ش. رئيس م -
 .وأعضاءاً.ش. بواب رئيس م -
 .رؤساء اللجان الدائمة أعضاءاً -
يتشكل الس من بني أعضائه جلاناً دائمة للمسائل التابعة ال اختصاصه وميكنه أيضاً  -

تشكيل جلان خاصة لدراسة كل املسائل األخرى اليت م الوالية، وتشكل هذه اللجان 
الس جيمع الس عن طريق املداولة ملصادقة األغلبية املطلقة ألعضاء ) الدائمة واخلاصة(

الشعيب الوالئي حتت رئاسة املنتخب أكرب سناً، قصد انتخاب وتنصيب رئيسه خالل 
  .أيام املوالية إلعالن نتائج االنتخابات) 8(الثمانية 

  صالحيات هيئات الوالية: املطلب الرابع 
  صالحيات الوايل: الفرع األول 

  باعتباره ممثال للدولة :أوال
باعتباره ممثالً للدولة مراقبة وتنشيط وتنسيق نشاط املصاحل غري املمركزة ومن سلطاته    

  :للدولة املكلفة مبختلف قطاعات النشاط يف الوالية باستثناء ااالت التالية
 .العمل التربوي والتكوين والتعليم العايل والبحث العلمي -
 .وعاء الضرائب وحتصيلها -
 94الرقابة املالية -
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 .إدارة اجلمارك -

 .مفتشية العمل -
 .مفتشية الوظيفة العمومية -
 .املصاحل اليت يتجاوز نشاطها إقليم الوالية -
من كما يسهر الوايل على تنفيذ القوانني والتنظيمات واحملافظة على النظام العام، واأل -

يسهر على إعداد خمططات تنظيم اإلسعافات يف الوالية  كما.والسكينة والسالمة العمومية
 اخل...وحتسينها وتنفيذها، ويعمل على حفظ أرشيق الدولة والوالية والبلديات

  102.103.107م :باعتباره ممثال للوالية : ثانيا 
 صالحيات الس الشعيب الوالئي :الفرع الثاين 

الصالحيات املخولة للوالية مبوجب  ميارس الس الشعيب الوالئي اختصاصات يف إطار -
  :القوانني والتنظيمات ويتداول يف جمال

 .الصحة العمومية ومحاية الطفولة واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة -
 .السياحة -
 .اإلعالم واالتصال -
 .التربية والتعليم العايل والتكوين -
 .الشباب و الرياضية والتشغيل -
 .والتعمري ويئة إقليم الوالية السكن -
 .الفالحة والري والغابات -
 .التجارة واألسعار والنقل -
 .اهلياكل القاعدية واالقتصادية -
 95.التضامن ما بني البلديات لفائدة البلديات احملتاجة واليت جيب ترقيتها -
 

  الرقابة على الوالية : املطلب اخلامس
                                                             

  .املتعلق بالوالية 12/07من القانون رقم  103-102-101ظر املواد أن 95
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  الرقابة على املعينني: الفرع األول 

ذلك إن ،إن الرقابة على املعينني ال تطرح إشكاال كبريا على املستوى العملي أو التطبيقي    
املعيني تربطه باجلهة القائمة بالتعيني عالقة تبعية وخضوع،ويلزم قانونا االمتثال لتعليماا 
وتطبيق أوامرها كما إن السلطة القائمة بالتعيني هي من تعمل على ترقيته ونقله من مكان 

  .إىل آخر وتأديبه إن اقتضى األمر  

املستخدمة جبملة من الوسائل القانونية  ومن هنا فان القوانني الوظيفية زودت اإلدارة  
تستعملها بغرض إخضاع املوظف لرقابتها وإشرافها فالوايل كمسؤول خيضع للسلطة 
الرئاسية لوزير الداخلية ويتلقى تعليمات من سائر الوزراء باعتبارهم ممثلني للسلطة املركزية 

ىل مكان أخر ومثال ذلك ،ويلزم بتنفيذها ،كما إن الفئة املعنية ختضع للنقل من مكان إ
  96مدراء التربية ،ومدراء النقل ، ومدراء الشبيبة والرياضة ومدراء الثقافة ومدراء ااهدين 
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  الرقابة على املنتخبني : الفرع الثاين 

خالفا للمعينني تطرح الرقابة على املنتخبني على املستوى العملي بعض اإلشكاالت ذلك    
صل يسهل التحكم يف املعني ومراقبته واإلشراف عليه ،فانه خالفا ذلك انه كان من حيث األ

تصعب ممارسة الرقابة على املنتخبني الن هؤالء ال يعينون وال تربطهم بأية جهة إدارية رابطة 
اخلضوع والتبعية وال ينقلون وال يرقون وما إىل ذلك  من السلطات اليت متارسها اجلهة 

  ة املعينني القائمة بالتعيني حيال فئ

غري أن ذلك ال يعين إن الفئة املنتحبة ال ختضع ألي ضرب من الرقابة بل ، ختضع هلا    
بالكيفية واإلجراءات اليت حددها القانون فال يعقل حتت حجة االنتخاب أن تنقطع كل  

  97 :املركزية واحلديث وهذا يدفعنا إىل التمييز بني ثالث صور للرقابة

على أا تزول  12/07من القانون  40جاء يف نص املادة :  األشخاصالرقابة على  -أ
صفة املنتحب بالس الشعيب الوالئي قي حالة الوفاة أو االستقالة أو اإلقصاء وحصول مانع 

  98قانوين ويقر الس الشعيب الوالئي ذلك مبوجب مداولة وخيطر الوايل بذلك
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  يثبت فقدان صفة املنتخب مبوجب قرار من الوزير املكلف بالداخلية 

ميكن أن يكون قرار الوزير املكلف بالدالية املثبت لفقدان صفة املنتخب حمل طعن أمام جملس 
من نفس القانون انه يف حالة الوفاة أو االستقالة النهائية أو  41الدولة ،كما نصت املادة 
لقانوين للمنتخب بالس الشعيب الوالئي يتم استخالفه قانونا يف اإلقصاء أو حصول املانع ا

  .اجل ال يتجاوز الشهر باملرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة 

كما يقصى بقوة القانون ،كل منتخب بالس الشعيب الوالئي يثبت أنه يوجد حتت طائلة 
ويقر الس الشعيب لوالئي ،ص عليها قانوناعدم القابلية لالنتخاب أو يف حالة تناف املنصو

  . ذلك مبوجب املداولة 

  :الرقابة على األعمال  -ب 

 53تتمثل الرقابة على األعمال يف انه إذا تبني للوايل أن مداولة ما اختذت خرقا للمادة     
  فانه يرفع إمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا إلقرار بطالا 

  :قانون مداوالت الس الشعيب الوالئي كما تبطل بقوة ال

  .املتخذة خرقا للدستور و غري املطابقة لقوانني والتنظيمات  -

  اليت متس برموز الدولة وشعاراا  -

  غري احملررة باللغة العربية  -

رج االجتماعات القانونية اليت تتناول موضوعا ال يدخل ضمن اختصاصاته املتخذة خا -
 99 للمجلس 
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  :الرقابة على اهليئة  - ج

  إن الرقابة على اهليئة تتمثل يف إمكانية حل الس الشعيب الوالئي    

على انه يتم حل الس الشعيب الوالئي  12/07من قانون لوالية رقم  47حيث نصت املادة
  وجتديده مبوجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير املكلف بالداخلية 

من نفس  48عيب الوالئي وجتديده يف حاالت مذكورة يف املادة كما يتم حل الس الش
  :القانون وهي 

  يف حالة خرق إحكام دستورية   -

  يف حالة إلغاء انتخاب مجيع أعضاء الس  -

  يف حالة استقالة مجاعية ألعضاء الس الشعيب الوالئي  -

يعني الوزير املكلف بالداخلية بناء على اقتراح من الوايل  ويف حالة حل لس الشعيب الوالئي
أيام اليت تلي حل الس ،مندوبية والئية ملمارسة الصالحيات املخول ) 10(خالل عشرة 

  100 إياها مبوجب القوانني والتنظيمات املعمول ا إىل حني تنصيب الس اجلديد
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  اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها أجهزة:  املطلب السادس

حمدداً أجهزة  1994يوليو  23املؤرخ يف  215ـ  94لقد صدر املرسوم التنفيذي     
منه أن اإلدارة العامة يف الوالية موضوعة  2اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها وأعلنت املادة 

  :حتت سلطة الوايل وتشمل 

  ـ الكتابة العامة

  عامةـ املفتشية ال

  ـ الديوان

  101 ـ رئيس الدائرة 

  :يلي حملة عن كل جهاز من األجهزة املذكورة ويف ما

   االمانة العامة يف الوالية:الفرع األول 

 .يتوىل اإلشراف على الكتابة العامة على مستوى الوالية كاتب عام يعني مبرسوم رئاسي    
  :فيما يلي 215ـ  94وتتمثل مهامه طبقاً للمرسوم التنفيذي 

  .ـ يسهر على العمل اإلداري ويضمن استمرار يته 

  .ـ يتابع مجيع مصاحل الدولة املوجودة يف الوالية

  102.ـ ينسق أعمال املديرين يف الوالية 

  
 

  

                                                             
 جهزة اإلدارة العامة يف الواليةلأل احملدد 1994يوليو  23املؤرخ يف  215ـ  94املرسوم التنفيذي  101
 184 -183الوجيز يف القانون اإلداري ،املرجع السابق ،ص عمار بوضياف، 102
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  .ـ ينشط عمل اهلياكل املكلفة بالوثائق واحملفوظات والتلخيص وينسقها 

  .يتابع عمل أجهزة الوالية وهياكلها ـ 

  .ـ ينشط اهلياكل املكلفة بالربيد ويراقبها 

  .يف الوالية  االستثمار و ـ ينشط جمموع برامج التجهيز

  .ـ يتابع تنفيذ مداوالت الس الشعيب الوالئي والقرارات اليت يتخذها جملس الوالية 

  .ـ يتوىل رئاسة جلنة الصفقات يف الوالية 

  .ات يف الوالية ويسريه رصيد الوثائق واحملفوظيكون 

وللقيام ذه املهام يعقد الكاتب العام اجتماعات تنسيقية مع أعضاء جملس الوالية لدراسة 
وميارس الكاتب العام مهامه .تنفيذ برنامج جملس الوالية  املسائل اخلاصة اليت تدخل يف إطار

  103.من املرسوم حتت سلطة الوايل  5طبقاً للمادة 

  املفتشية العامة يف الوالية:الفرع الثاين 

  .من املرسوم املذكور أن املفتشية العامة يف الوالية حتضع لنص خاص  6نصت املادة     

واملنشور  1994يوليو  23املؤرخ يف  216ـ  94قد صدر مبوجب املرسوم التنفيذي 
أن جمال تدخل املفتشية وبينت املادة األوىل منه . 1994لسنة  48باجلريدة الرمسية عدد 

العامة يف الوالية يشمل اهلياكل واملؤسسات غري املمركزة والالمركزية املوضوعة حتت وصاية 
 104. وزير الداخلية واجلماعات الية
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ومن أجل هذا الغرض هي . دائمة لتقومي نشاط األجهزة املذكورة ووتتوىل مهمة عامة      
ح التصحيحات الالزمة وكل التدابري اليت من شأا رفع مكلفة تنظيماً برصد النقائص واقترا

كما تكلف بالسهر على احترام التشريع والتنظيم اجلاري ما . مستوى أداء اخلدمات 
وقد يعهد الوايل للمفتشية القيام بأعمال التحقيق حول مسألة ختص أحد األجهزة . العمل 

وترفع سائر تقارير املفتشية للوايل . ية الداخلية ضمن نطاق اختصاص املفتشية العامة بالوال
  .وترسل ملخصات منها لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية . املختص إقليمياً

 . ويسري املفتشية يف الوالية مفتش عام يساعده مفتشان أو ثالثة مفتشني 

  الديوان: الفرع الثالث 

كسائر اإلدارات العمومية حتتوي الوالية على ديوان وضع حتت سلطة الوايل يشرف عليه    
من املرسوم التنفيذي رقم  7رئيسا للديوان يعني مبوجب مرسوم رئاسي وكلف طبقا للمادة

  :املذكور مبا يلي  94/215

  اإلشراف على العالقات اخلارجية والتشريفات -

  فة واإلعالم اإلشراف على العالقات مع الصحا -

  اإلشراف على العالقات على أنشطة مصلحة االتصاالت السلكية والالسلكية والشفرة  -

     105.ويساعد رئيس الديوان يف القيام مبهامهم ملحقني بالديوان 
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  الدائــرة :املطلب السابع

  تعريف الدائرة :الفرع األول  

تقدم معنا ميارس اختصاصات متعددة  إذا كان الوايل يف التنظيم اإلداري اجلزائري كما   
سواء باعتباره ممثال للدولة،أو جهة تنفيذية،فإن هذه األعباء الكبرية امللقاة على عاتقه خاصة 

تفرض ختصيص أعوان له يكلفون حتت إشرافه وسلطته بالقيام ببعض األعمال اإلدارية 
  وهؤالء هم رؤساء الدوائر

ويعني رئيس الدائرة مبوجب مرسوم رئاسي وقد خضع رؤساء الدوائر فيا تعلق    
 1982يناير  23املؤرخ يف  82/31بصالحيام يف مرحلة سابقة إىل أحكام املرسوم 

   94/215احملدد لصالحيات رئيس الدائرة ،وحاليا خيضع رؤساء الدوائر للمرسوم 

من  45ستقالل املايل ومل يرد ذكرها يف املادة وال تتمتع الدائرة بالشخصية املعنوية واال   
القانون املدين والذي اكتفى يف إطار اموعات احمللية بالوالية والبلدية كما مل يرد ذكرها يف 

منه واليت اكتفت باإلشارة أن اجلماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية  15الدستور يف املادة 
جهازا إداريا منفصال ومل خيصص قانون الوالية  والوالية ،وبالتايل ال يصح اعتبارها

أحكاما للدائرة وبالتايل فالدائرة يف النظام اإلداري اجلزائري عبارة عن جهة  1990لسنة
عدم تركيز إداري تابعة لوايل الوالية وخاضعة لسلطته وليس هلا وجود مستقال ومنفردا ،وال 

  106متلك أهلية التقاضي وأهلية التعاقد 
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  : صالحيات رئيس الدائرة : الثاين الفرع 

  :املشار إليه أعاله وميكن جيازها يف  94/215من املرسوم التنفيذي 10حددا املادة    

  ينشط وينسق عمليات حتضري خمططات التنمية وتنفيذها  -
  .يصادق على مداوالت االس الشعبية البلدية حسب الشروط اليت حيددها القانون -
أشارت بصريح  1990من قانون البلدية لسنة  42وكذلك املادة  41نشري أن املادة  وهنا  

العبارة أن جهة املصادقة على املداوالت تتمثل يف وايل الوالية ومل يرد يف قانون البلدية ما 
وجود فراغ كبري يف  ونسجل. يشري أن الوايل ميارس هذه السلطة عن طريق رئيس الدائرة

ن رؤساء الدوائر يستمدون سلطتهم يف املصادقة على املداوالت منة غري أهذا اجلانب 
  . املرسوم التنفيذي من جهة ، ومن التفويض املمنوح هلم من الوالة

وحلسم هذا اإلشكال القانوين كان أفضل بنظرنا أن يعري املشرع الدائرة اهتماما أكرب    
اخلاليا اخلارجية للوالية وعملياً هي  من أهم افيخصص هلا أحكاماً يف قانون الوالية باعتباره

مث أن رئيس الدائرة أفضل له أن . جهة الوصاية األكثر اقتراباً من البلديات ومتابعة ألعماهلا
ميارس سلطة املصادقة على املداوالت مبوجب قانون خري من أن ميارسها مبوجب تنظيم 

   .ويبقى أن ممارسة هذه السلطة تكون حتت إشراف وايل الوالية
  .يصادق على شروط اإلجيار اليت ال تتعدى مدا تسع سنوات -
  .يصادق على تغيري ختصيص امللكية البلدية املخصصة للخدمة العمومية -
  .يصادق على املناقصات والصفقات العمومية -
  .يصادق على اهلبات والوصايا -
التابعني للبلدية املوضوعة حتت الوصاية  تسيري املستخدمني تيوافق على قرارا -

  107.باستثناء املتعلقة حبركات التنقل وإاء املهام
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يشجع كل مبادرة فردية أو مجاعية للبلديات تتعلق بإنشاء الوسائل واهلياكل اليت  -
  . من شأا تلبية االحتياجات األساسية للمواطنني

  .يةيتوىل تنفيذ خمططات التنمية بالبلديات املعن -
  .يطلع الوايل على وضعية البلديات -

ويساعد رئيس الدائرة يف القيام مبهامه كاتب عام جملس تقين يتكون من مسؤويل 
    108.مصاحل الدولة
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  :اخلامتة 

 فإننا اإلدارة احمللية يف التشريع اجلزائري موضوع  و من خالل دراستنا املتواضعة حول     
  تحسن واالكتمال وبالتايل للتطور  حيثما وجدت هي قابلة لل أن أمناط التسيري إىلخنلص 

ومعىن هذا ميكن تعديل اهلياكل وحتسينها يف البلدية والوالية لتكون يف خدمة املواطن طبقا  
لتنفيذ األهداف اجلديدة وتنمية القوى اإلنتاجية وفقا ا متليه التجربة والعلوم احلديثة، مل

حيث تؤدي إىل تشكيل إطارات  ،جتماعي لدى املسريينج والوعي االالرتفاع درجة النض
منسجمة من املسريين والسعي إىل رفع مستوى الوعي السياسي والصحي والتكوين 

  .االقتصادي لدى املكلفني بالتطبيق وذلك جتنبا ألخطار االحنراف والتحجر البريوقراطي 

معايري موضوعية علمية ال شعبية إن االجنازات اليت على عاتق اجلماعات احمللية البد أن تليب 
وال ألغراض سياسية إنتاجية وتؤدي خدمة خفيفة تساهم يف ترقية املستهلك أما فكريا أو 
اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا واعتبارا من هذا كله فأن مهام اجلماعات اإلقليمية جيب أن 

حات اجلارية وطنيا تعطي تطورا أخر لطريقة تسريها مبا يتماشى واخلط التوجيهي لإلصال
  .ودوليا

جمموعة من النتائج العملية اليت يتوقف عليها ومن خالل  ما سبقت دراسته  استخلصنا  
  : يف التشريع اجلزائري احمللية اإلدارةالدور املستقبلي لالجتاهات املستقبلية لنظام 

املستويات  التناقض بني إلزالةو التنظيمية للوحدات احمللية  اإلداريةتعديل اخلريطة  -
لتحقيق معادلة  اإلداريةالتنظيمية املختلفة و اليت ميكن أن تسمح باتساع الكيانات 

 .الوحدات احمللي  إدارةالتوازن بني اعتبارات الكفاءة و الفاعلية يف 

  ة الشعبية زو األجه التنفيذيةالتضارب يف االختصاصات بني األجهزة  إزالة -
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باحملافظات  اإلسكانبني مديريات  اإلداريةحتديد نوع العالقة سواء من الناحية الفنية أو   - 
  املباين  إقامةلك بغرض حتديد املسؤولية يف عمليات ذاهلندسية بالوحدات احمللية و  اإلداراتو 

العالقة بني اجلهة اليت تدير بعض املرافق كالكهرباء و املياه و الصرف الصحي و  حتديد  -
كامال عليها ألن هده املرافق  إشرافااملنشآت التعليمية و بني احملافظ حبيث يشرف احملافظ 

  .تعمل يف نطاق احملليات 

نية بواسطة الربامج و الف اإلداريةزيادة االهتمام بالقيادات احمللية من خالل رفع املهارات   -
  . اإلقليميةو احمللية و  ةالدوايالتدريبية املختلفة و اليت جيب أن ترتكز على فهم املتغريات 

االقتصادي ال جياد كيانات اقتصادية حتقق األهداف اليت من أجلها   األقاليمتفعيل دور   -
  . و التوظيف اإلقليميقد أنشئت و بصفة خاصة ما يتعلق منها باالستقرار 

للوحدات احمللية و دلك باحلصول على رسوم معينة للمسامهة يف تدبري  يةالذاتدعم املوارد  -
  .  بعض املوارد اليت تستخدم يف تعزيز امليزانيات احمللية 
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  :قائمة املراجع واملصادر 

  :النصوص القانونية 

  08/12/1996املؤرخة يف  76،اجلريدة الرمسية عدد 1996دستور  .1
املتعلق بالوالية،جريدة رمسيـة  22/06/2011يف املؤرخ 12/07القانون رقم  .2

 .12عدد 
املتعلق بالوالية ،اجلريدة  07/04/1990املؤرخ يف  90/09القانون رقم  .3

 .)ملغى( 15الرمسية عدد 
،اجلريدة  تعلق بقانون البلديةامل 07/04/1990 املؤرخ يف 90/08 قانون رقمال .4

 )ملغى(.15الرمسية عدد 
 37املتعلق بالبلدية،جريدة رمسية عدد 2011يونيو املؤرخ يف  11/10القانون  .5

. 
املتضمن الفانون البلـدي ،اجلريـدة    18/01/1967املؤرخ يف  67/24امر .6

 )ملغى(. 06الرمسية عدد
الذي حيدد قائمـة   02/02/1991املؤرخ يف  91/27املرسوم التنفيذي رقم  .7

 الوظائف العليا لإلدارة البلدية 
احملـدد ألجهـزة    23/07/1994املؤرخ يف  94/215سوم التنفيذي رقم املر .8

 . اإلدارة العامة يف الوالية 
  :الكتب القانونية 

مطـابع اهليئـة املصـرية العامـة     ،امحد رشـيد،مقدمة يف اإلدارة احملليـة    -1
 .1985للكتاب،مصر
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 بسمة عوملي،تشخيص نظام اإلدارة احمللية واملالية يف اجلزائر،جامعـة بـاجي   -2
 .خمتار، اجلزائر

جعفر انس قاسم ،أسس التنظيم اإلداري واإلدارة احملليـة بـاجلزائر،ديوان    -3
 .  1988اجلزائر،02املطبوعات اجلامعية ،طبعة 

حسني مصطفى حسني،اإلدارة احمللية املقارنة ،ديوان املطبوعـات اجلامعيـة    -4
 . 1982اجلزائر  2،طبعة 

اجلرف ،القانون اإلداري واملبادئ العامة يف تنظيم ونشاط السـلطات   طعيمة -5
 .،دار النهضة العربية ،القاهرة "دراسة مقارنة"اإلدارية 

 .1971منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،حممد عاطف البنا،نظم اإلدارة احمللية  -6
طنة ،سل)املفهوم والفلسفة واألهداف(حممد حممود الطعامنة،نظم اإلدارة احمللية  -7

 . 2003عمان
دراسة حتليليـة  "تها بالسلطة املركزيةحممد وليد العبادي ،اإلدارة احمللية وعالق -8

لنظام اإلدارة احملليـة يف األردن وفـق آخـر تعـديالت قـانون البلديـة       
 .،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع،األردن"1994لسنة

العلوم للنشـر  التنظيم اإلداري ،دار  –حممد الصغري بعلي ،القانون اإلداري  -9
 . 2004عنابة، اجلزائر،طبعة /والتوزيع، احلجار

 .ناصر لباد ،التنظيم الغدارين منشورات دحلب،حسني داي ،اجلزائر -10
 .عمار بوضياف، الوجيز يف القانون اإلداري،دار رحيانة ،اجلزائر -11
،جامعـة مؤتـة   "دراسـة مقارنـة   "عبد الرزاق الشيخلي ،اإلدارة احملليـة   -12

 .2011االردن
،جسـور النشـر   "نظرية وتطبيـق "بوضياف،التنظيم اإلداري اجلزائر  عمار -13

 .2010والتوزيع،طبعة أوىل ،اجلزائر 
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عالء الدين عشي، مدخل القانون االداري ، دار اهلدى للطباعة والنشر  -14
  .2012والتوزيع، اجلزائر 

  :الرسائـــــــــل 

بني االسـتقاللية والتبعيـة، مـذكرة     صاحلي عبد الناصر، اجلماعات االقليمية -01
بومحيـدة  : الدولة واملؤسسات العمومية إشراف االستاذ: ماجستري يف القانون يف

-2009السـنة اجلامعيـة   ) كلية احلقوق بن عكنون: جامعة اجلزائر(عطا اهللا 
2010. 

مزياين فريدة، االس الشعبية احمللية يف ظل نظام التعددية السياسية يف التشريع  -02
اجلزائري، حبث مقدم لنيل درجة دكتوراه الدولة يف القانون إشـراف االسـتاذ   

 .2005سنة ) جامعة منتوري كلية احلقوق: قسنطينة(الدكتور  عمار بوضياف، 
دراسة حالة بلديـة  (مسعودي عبد الكرمي،تفعيل املوارد املالية للجماعات احمللية  -03

باركـة حممـد   : إشراف األستاذ،مذكرة ماجيستر يف العلوم االقتصادية ،)ادرار 
التسـيري     علـوم    كلية العلوم االقتصادية والتجارية و:جامعة تلمسان(الزين،

 .2013-2012،السنة اجلامعية )
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