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أدى إىل .أخــرنإ

وال ميكــن حتقيــق ذلــك إال عــن , ازديــاد القناعــة بضــرورة تبــين آليــات أخــرى لتخفيــف العــبء علــى اإلدارة املركزيــة

رف بنظـام الالمركزيـة كأسـلوب مـن طريق توزيع الوظيفـة اإلداريـة بـني السـلطة املركزيـة والسـلطات احملليـة والـذي يعـ

.أساليب التنظيم اإلداري ، حبيث أصبح حيمل يف العصر احلديث صبغة عاملية تبنته معظم دول العامل

ارة حمليـة، تتماشـى إرسـاء إدوعملـت علـى, اإلداريـةكغريها من الدول نظام الالمركزيـة ولقد تبنت اجلزائر و 

الالمركزيــة منــذ االســتقالل إىل مســتجدات كــل مرحلــة مــن املراحســب متطلبــات و 

.يومنا هذا

مــن جهــة وبــني ةيفــة اإلداريــة بــني الســلطة املركزيــيقــوم نظــام الالمركزيــة اإلداريــة علــى أســاس تقســيم الوظو 

الالمركزيـة يسـتلزم حتمـا وجـود هيئات و وحدات حملية مستقلة من جهة أخـرى، وهـو مـا يفيـد أن إتبـاع أسـلوب

قــرار الشــأن احمللــي مــع اختــاذا ســلطة لتكــون هلــشخصــية املعنويــة واالســتقالل املــايل عــن الســلطات املركزيــةإدارة 

أعضاء اجلماعـات احملليـة، غـري استقالليةالدولة على هذه اآللية لتحقيق اعتمدتولتحقيق هذا اهلدف ،هتطبيق

تبقـى قائمـة ات املركزيـة لـيس كليـا بـل أن العالقـةعـن السـلطانفصـاهلاأن باعتبـارليس مطلقـا االستقاللأن هذا 

عن طريق ما يعرف بالرقابة الوصائية من جهـة والرقابـة املاليـة مـن جهـة أخـرى، وذلـك للحفـاظ علـى حسـن سـري

.يق التوازن بني املصلحة العامة الوطنية وبني مصاحل هذه اجلماعاتحتقالدولة 

ددة علـى ســبيل احلصـر تطبيــق حمــال ميــارس إال يف حـاالت هأي أنـاســتثنائيا النظــام الرقـايب ذهـإن تطبيـق 

.خالفا للرقابة الرئاسية)) إال بنصال وصاية((لقاعدة 
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شــرع اجلزائــري يواكــب فيهــا متطلبــات كــل مرحلــة فقــد املاجلزائــر عرفــت عــدة مراحــل وكــانفالرقابــة الوصــائية يف

الصـــادر يف ظـــل حكـــم احلـــزب 1969وقـــانون الواليـــة لســنة1967قـــانون البلديــة لســـنة،نة ســـرياشــهدت فـــرتً 

لكـن ظهــور ع الفرنسـيشــر كـان بصـورة مّشــددة متـأثرا بـذلك باملاألســلوب، و ا ذهـشــرع إىل تطبيـق اه املجتـالواحـد إ

ـــر التعد ـــة يف اجلزائ ذه هـــىل إعـــادة النظـــر يف كيفيـــة ممارســـة شـــرع اجلزائـــري إباملأدى1989ر وتبنيهـــا يف دســـتو دي

يف هرع اجلزائــري أظهــر نيتــشــأن امل1990جليــا مــن خــالل قــانون الواليــة والبلديــة يف ســنةاتضــحالرقابــة، حيــث 

لكـــن الواقـــع اعـــات، اجلمذهذه الرقابـــة، وذلــك بتقلـــيص تـــدخل الســـلطة الوصــائية يف الشـــؤون احملليـــة هلــهـــيــق تطب

ذا هــشـرعيـة، ليتــدارك املمعضـلة العصـر يف تســيري الشـؤون احمللاحتــواءنظومـة القانونيـة يف العملـي أثبـت إخفــاق امل

تعلــق بالواليــة، حيــث ظهــرت فيهمــا امل12-07تعلــق بالبلديــة وامل11-10األمــر فيمــا بعــد بإصــداره للقــانون

ذا مـا هـدد يف ممارسة الرقابـةشّ األسلوب املاستخدامع إىل شر املذه الرقابة، وبذلك تسجل عودة هصرامة ممارسة

.للسلطة الوصائيةمنوحةكده آليات الرقابة املتؤ 

منـذ الثمانينـاتهـاقـد عرفـت اجلزائـر تطـورا معتـربا فياليـة فملداريـة، أمـا عـن الرقابـة اذا بالنسـبة للرقابـة اإلهـ

شــيءال العـام لرقابـة علـى األمـوال العموميـة بإعتبـار أن املـرحلـة بإنشـاء أجهـزة عليـا لذه املهـيـزتمتإذ (1980)

باالســتقالليةاألجهــزةذه هــمقــدس، وتتمتــع 

راقبني أمهيـــةللماليـــة، كــذلك فـــإن لرقابــة احملاســـبني العمــوميني واملـــالعامـــةواملتفشــيةلــس احملاســـبة، جمخارجيــة ومهـــا 

.التالعبالغش و و كربى يف احلفاظ على األموال العمومية من كل أشكال اإلحنراف

ذا مــا يفســر تعــدد هــذه الفكــرة و ســيدا هلــجتاليــة ســواء داخليــة كانــت أو خارجيــة تعتــرب إن ممارســة الرقابــة امل

.ؤسسات امليئات واملوتنوعها وكثرة اهلذه الرقابةهأشكال 
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املمارسـة اولـة الوقـوف علـى حجـم الرقابـة حمهـو ملوضـوعاهـذاإختيـارإىلالـيت دفعتنـاسباباألأهمولعل 

وانعكـاس ذلـك علـى مسـار التنميـة احملليـة بيان مدى تأثري هذه الرقابة على اسـتقالليتها،و على اجلماعات احمللية 

.وعلى اإلطار املعيشي للمواطنني

تبعة للحفاظمن طرف الدولة حاولنا الوقوف عن األساليب املتمام كبري هال العام حيظى بإبإعتبار أن املو - 

.هعلي

سني حتي أساليب هوباحثني و ا شغلتنا كمواطنني باإلضافة إىل رغبتنا يف تناول مواضيع ذات طابع علمي لطامل

.وباحثنيوالقضاء على سوء التسيري فيها، سواء كان إداري أو مايل

ال الرقابـة جمـتخصصـة يف راجـع املي قلّـة املهـذا البحـث و هـد وبات اليت واجهتنـا أثنـاء وإعـداونشري إىل صع

.هالية أو اإلدارية كموضوع مستقل بذاتسواء املحمللية

يف رســالة وميكــن اإلشــارة إىل أن الدراســات الســابقة حــول موضــوع البحــث قــد مت تناولــه كدراســة مســتقلة

ــة فــي الرقابــة الوصــائية وأثرهــا علــى المجــالس"ناصــر بوطيــب بعنــوانماجســتري لألســتاذ بــن الشــعبية البلدي

والــيت توصــل مــن خالهلــا الباحــث إىل أن ،"الجزائــر

رتكـذلك مـذكرة ماسـلـياحملعلـى املسـتوىالتنميـةعجلـةمتارس رقابة مشددة إىل درجة السلطة املركزية 

الرقابة الوصائية على الجماعات المحلية فـي ظـل قـانون البلديـة الواليـة "ية بعنوانز أكادميي للطالبة أمري حي

تنـاقض مـع مبـدأ إسـتقاللية تشـددة ذه الرقابـة املهـا إىل أن ممارسـة والذي توصلت الباحثة من خالهل"الجديدين

"المحليـةالرقابـة علـى الجماعـات "انو بعنـلـربي جنيـب ميي للطالـب أكـادرتوكـذلك مـذكرة ماسـذه األجهـزةه

يئــــاتعــــدم كفايــــة اهلضــــرورة اعــــادة النظــــر يف النظــــام االنتخــــايب للمجــــالس احملليــــة و إىللباحــــثالحيــــث توصــــ

.ال العامة وعدم جناعتها يف احلفاظ على املاليالىت تقوم بالرقابة املؤسساتاملو 
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ا يف احلفـاظ علـى أداء اجلماعـات هـاليـة ودور الرقابـة اإلداريـة وامليف أساليب ممارسـةذه الدراسةهوتتمحور 

أو ذه اجلماعــاتهــمــن رقابــة أعمــال اإلداريــةلرقابــة الفســاد اإلداري عــن طريــق إقــرار آليــات ااحملليــة ومحايتهــا مــن

ات يئــاألجهـزة واهلعـن طريـقايل وذلـك حبـيئـةرقابـة علـى أشخاصـها أو علـى اهل

:نطرح االشكالية التاليةهالية ومنكلفة بالرقابة املامل

مـــاهي اآلليـــات التـــي تقـــوم عليهـــا هـــذه الرقابـــة ســـواء كانـــت إداريـــة أو ماليـــة ؟ ومـــا مـــدى نجاعتهـــا فـــي -

المالي على حد سواء ؟و اإلداريالفسادكل منمكافحة

نهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل وصـف آليـات على املاالعتمادا إن طبيعة الدراسة فرضت علين

ـــواردة يف ـــة ال ـــة، االرقاب ـــة والوالي ـــواردةحتلنصـــوص قـــانون البلدي ـــة الوصـــائية كـــذلك النصـــوص ال يف ليـــل نظـــام الرقاب

ره يف دو جلـس احملاسـبة، وبيـان تعلـق مبالية وكـذا القـانون املالرقابة املالعامة يف فتشيةتعلق بصالحيات املالقانون امل

ذه اإلشــكالية بتقســيم البحــث إىل فصــلني وخصصــنا الفصــل األول آلليــات هــعاجلــة ال العــام وملاحلفــاظ علــى املــ

صـــور عقوبـــات فرديـــة وأخـــرى مجاعيـــة مـــلحتالرقابـــة اإلداريـــة وكيفيـــة ممارســـتها

إىل أنــواع هفيــاليــة فقــد تطرقنــااه للرقابــة املصــل الثــاين فقــد خصصــنتشــمل مجيــع األعضــاء دون إســتثناء، أمــا الف

ذه هــمارســة خولــة ملإىل اجلهــات املهرقابــة ماليــة داخليــة وتطرقنــا فيــبحــث األول إىلاليــة إذ تطرقنــا يف املالرقابــة امل

فصـل ة وقـد ختمنـا كـلانتـيئهم هـأهث الثاين واليت تناولنا فيـبحوالرقابة اخلارجية يف املالرقابة

:النتائج الىت توصلنا اليهامهخبالصة تضم أ

.الرقابة اإلدارية على اجلماعات احمللية: الفصل االول 

.احملليةالرقابة الدالية على اجلماعات :الثاينالفصل 



األولالفصل 
الرقابة اإلدارية على 

اجلماعات احمللية
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إىل جانــــــب ها اإلداري ومكوناتــــــهــــــإن التنظــــــيم اإلداري ألي دولــــــة يتطلــــــب معرفــــــة جهاز 

لعملــة واحــدة نظــام ني، ويف نفــس الوقــت مهــا وجهــنيمتكــاملني يتشــكل مــن نظــاموالتنظــيم اإلداري يف اجلزائــر

كزيــة والالّمركزيــة يكــون تبعــا للمعطيــات ر مــدى األخــذ بنظــام املالدولــة يففــاختالفإلداريــة، الالّمركزيــة او ركزيــةامل

الالّمركزيــــة نيفلنظــــام الالّمركزيــــة صــــورت،واالقتصــــادية، واالجتماعيــــة

الالمركزيــــة اإلداريــــةم تطبيــــق النظريــــةهــــرفقيــــة، والالّمركزيــــة اإلقليميــــة أو مــــا تســــمى بــــاإلدارة احملليــــة الــــيت تعــــد أامل

ركزيـة إىل جـزءذا األسـاس سـيكون تركيزنـا علـى الالّمركزيـة اإلقليميـة واحملليـة الـيت تكـون مبـنح السـلطات املهـعلى و 

عنويـــــة تعهـــــا بالشخصـــــية املاحملليـــــة، ومتحلصـــــارافـــــق وامليف إدارة املجانـــــب مـــــن مـــــن اإلقلـــــيم الدولـــــة

ـــة متـــالســـلطة املتبقـــىلـــيس مطلقـــا بـــل اللاالســـتقذا هـــإالّ أن ايل واإلداري،املـــاالســـتقاللو  ذه هـــارس علـــى ركزي

ي الرقابــة علــى أعمــال هــاور و حمــوالــيت تقــوم علــى ثالثــة اجلماعــات أســلوب مــن الرقابــة، والــيت تســمى بالوصــاية

الرقابـــة علـــى :ذا الفصـــل هـــيف نيكمـــا ســـنبهاجلماعـــات احملليـــة، والرقابـــة علـــى أشخاصـــها، والرقابـــة علـــى 

البلدية

:الرقابة على البلدية:األولمبحث ال

وأكدتالواليةي البلدية و هللدولة اجلزائرية اإلقليميةمن الدستور أن اجلماعات 15ادةجاء يف نص امل

ـــة يتضـــحنيذين النصـــهـــ، مـــن خـــالل كزيـــةلالّمر ثـــل قاعـــدة انتخـــب ميعلـــى16ادة املـــ لنـــا أن الوالي

و هــعــروف عــن الالّمركزيــة ثالن نظــام الالّمركزيــة اإلداريــة يف اجلزائــر، واملمتــالّلتــاناناإلقليميتــانتــيئوالبلديــة مهــا اهل

ة مـا ري ذه األخـهـارس نتخبـة، حيـث متـيئـات احملليـة املواهلركزيـةالسلطة املنيدارية بصفة أساسية بتوزيع الوظيفة اإل

بقصـدركزيـةخلضـوع لرقابـة السـلطة املاذا مـعهـو ا حيدده القانون،بصفة مستقلة طبقا ملاختصاصيؤول إليها من 

س ثالثــة متــليــةاحملارســة علــى اجلماعــاتمذه الرقابــة املهــا، و وكلــة هلــهــام املالقــانون والقيــام باملاحــرتاماحلــرص علــى 
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يهـأن البلديـة باعتبـارو يئـات،هلا، والرقابـة علـى األشـخاصرقابـة علـى الي الرقابـة علـى ا ألعمـال، و هجوانب، و 

.ارس عليهاآليات الرقابة اإلدارية اليت متبحث إىلذا املهسوف نتطرق يف لية، احملمجاعة 

:البلديس الشعبي لى أعضاء المجرية علالرقابة اإلدا:األولالمطلب 

مـوظفي البلبـنيرقـة ذا النوع من الرقابـة جيـب التفهقبل احلديث على 

األوىل خيضـــعون للســـأصـــحاب الفئـــة

وتكـون أساسـا يف الصـالحيات 1)ةللواليـ(هم مـن طـرف السـلطة الوصـية علـيارسالبلدي خيضعون لرقابة إدارية متـ

2.الة، أو العزلامبتابعة أعضاء) الوايل ( ا القانون إىل هلاليت خيو 

: المجلس الشعبي البلديأعضاءفتوقي: األولالفرع 

ويعــرف كــذلك بأنــه حالــة ناجتــة عــن تعليــق عضــوية املنتخــب ألحــد األســباب القانونيــةقصــد باإليقــافي

يقـرتن إىل مكـان العمـل ملـدة حمـددة، وهو يتمثل يف منع هذا األخـري مـن الـدخولجسيم ارتكبه األجري، و خطأ

3.لتوقيف عن العمل بتوقيف األجرة لكن ال يفسخ عقد العملا

وقـــد.القـــانونوفقـــا لإلجـــراءات الـــيت نظمهـــاحـــد األســـباب الـــواردة يف القـــانون و فهـــي جتميـــد للعضـــوية أل

يوقــف بقــرار مــن الــوايل كــل منتخــب تعــرض ملتابعــة قضــائية :"2011مــن قــانون البلديــة لســنة 43صــت املــادة ن

ال متكنـه مــن كـان حمــل تـدابري قضـائية أوخملـة بالشـرف ألســبابأوهلــا صـلة املـال العـام جنحـةأوبسـبب جنايـة 

إىلاالســــتمرار يف ممارســــة عهدتــــه االنتخابيــــة بصــــفة صــــحيحة 

..".املختصة

.194ص،2009ة جامعة بسكر ، 6عجملة االجتهاد القضائي , احملليةاإلدارةأعمالفعالية الرقابة على ،عتيقة بلجبل1
.جدول توضيحي ألشكال الرقابة1امللحق انظر إىل 2
.95ص،2013ماجستري يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة،, قاليمنظام الوصاية االدارية ودورها يف ديناميكية األ, عميورابتسام3
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حــدد املشـــرعالــيت ملتابعــة اجلزائيـــة و جتميـــد العضــوية هــو اأواإليقــافســبب أنومــن هــذا الــنص نســـتنتج 

.عموميةأموالجبرمية اختالس األمرجنحة هلا صلة باملال العام كان يتعلق أو

أو. تتعلـق بالشـرفألسـبابالـنص أضـافعامة و إدارةأويف مؤسسة عمومية مسرياكون املنتخب مثال 

يتصـور متتعـه بالصـفة االنتخابيـة فهنـا ال املؤقـت،احلـبس إلجـراءكان املنتخب عرضة لتدابري قضائية كان تعـرض 

من قــرار التوقيــف ذكــر ســبب التوقيــفجيــب أن يتضــ1.لــو بعنــوان حــبس املؤقــتوهــو داخــل املؤسســة العقابيــة و 

اسـتطالعوذلك حفاظا على حقوق العضو كما جيب أن يتخـذ قـرار التوقيـف بعـد

تـب ري يرت هإجـراء جـو ه أنـاستشـاري فقـط، إّالرأيهملـزم للـوايل، أي أنـريأي غـلـك الـر ويبقى ذيف جلسة مغلقة

2.هاحرتامالبطالن عند عدم هعلي

حــق للمنتخــب األخــريةفــان حتققــت هــذه , إىلويظــل التوقيــف مســتمرا 

 .3

إىل مكافحـة ها منـجـزاء التوقيـف سـعييعـدد األسـباب واحلـاالت الـيت تقتضـشـرعملا سـبق نسـتنتج أن اممو 

.)األخالقيو مكافحة الفساد املايل(ألغراض شخصية تعمالهاسمشروع للمنصب، و ري الغاالستغالل

:أعضاء المجلس الشعبي البلديإقالة: الفرع الثاني

بصـــفة فرديـــةالبلديـــةتعــد رقابـــة اإلقالـــة مـــن أهـــم الوســـائل الرقابيـــة ا

45حيـث تـنص املـادة ،معينـةذلـك لتـوفر حـاالت قانونيـةصفة العضـوية عـن العضـو املنتخـب و 

.284ص،2012اجلزائر وزيع،التاجلسور للنشر و , الطبعة األوىل،شرح قانون البلدية،عمار بوضياف1
.6ص،2014جامعة ورقلة الرقابة على اجلماعات احمللية، مذكرة ماسرت اكادمي، كلية احلقوق،, لربيجنيب2
.285ص،املرجع السابق،عمار بوضياف3
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البلـدي كــل عضــو تغيــب بــدون عــذر يعتـرب مســتقيال تلقائيــا مــن :"مـن قــانون البلديــة علــى مــا يلــي

."نفس السنةدورات عادية خاللر من ثالثبول ألكثمق

1:يرجع سبب اإلقالة إىل ضرورة وجود شرطني و 

ألكثــر مــن ثــالث -1

. السنةدورات عادية خالل نفس 

.مقبولأن يكون الغياب بدون عذر 2-

هنفسـوالـدفاع عـنهتخـب البلـدي إىل حضـور جلسـة لسـماع تربيـر غيابـنلك يتم إستدعاء املعلى ذوبناء

ر طــحضــورياالبلـدي

.اجلهة الوصيةهيعود إصدار القرار اإلقالة إىل الوايل بإعتبار وبذلك الوايل 

نتخـب البلـدي إلغـاء صـفة املو عيب البلـدي أي سـحب إن اإلقال-

الـيت  مـن نفـس القائمـةاحتيـاطيقـال بعضـو العضـو املاسـتخالفتب عليهـا ، كما يرت هالقانوين لركزإلغاء املو هعن

هط فيـــتصـــريح الـــوايل الـــذي يشـــرت لـــة إال يفط يف اإلجـــراء شـــكال معينـــا لإلقايشـــرت اله،كمـــا أنـــكـــان ينتمـــي إليها

2.الكتابة

ةاسـتقاللينا نستخلص أن قرار اإلقالة يهدف إىل احلفاظ على فعالية و هومن 

.هحالة التغيب السليب على مصداقية ريوذلك راجع لتأثشروعيةمبدأ امل

:أعضاء المجلس الشعبي البلديإقصاء: الفرع الثالث

.97ص، املرجع السابق،عميورابتسام1
.7ص،املرجع السابق،لربيبجني2
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ال يكـون هـذا اإلقصـاء و , , النهائي للعضويةإن اإلقصاء هو السحب الكلي و 

1.خمتصةو وبعد ادانته من قبل جهات قضائية , إال نتيجة فعل خطري يرتكبه العضو

الـــذياألمـــرتـــأدييب وعقـــايب مقـــرون بعقوبـــة جزائيـــة إجـــراءانـــه مـــن حيـــثاإلقالـــةعـــناإلقصـــاءخيتلـــف و 

البلـــــدي تـــــنص علـــــى مـــــن القـــــانون44املـــــادة أنذلـــــك , 

لألســبابإدانــة:"مايــأيت

ال ا صــلة باملــجنحــة هلــأوي التعــرض للمتابعــة القضــائية ولــذلك لســبب جنايــةهــو 2أعــاله43املــذكورة يف املــادة

ه ارســـــة عهدتـــــمميف االســـــتمرارمـــــن هكنـــــقضـــــائية ال متبريل تـــــداحمـــــلـــــة بالشـــــرف أو كـــــان خمالعـــــام، أو ألســـــباب 

."االنتخابية

الن ذلــك ميــس ختصــة فــال يتصــور احتفاظــه بالعضــوية،املنتخــب مــن قبــل احملكمــة املإدانــةفعنــدما تثبــت 

أنمبوجــب قــرار مــن الــوايل بعــد اإلقصــاءوبثبــت هــذا إبعــادهيتعــني 

3.خيطر الوايل بذلك وجوبامغلقة و جلسة

األســباب املــذكورة وســيلة اإلقصــاء أداة رقابيــة مقــررة إلســقاط العضــوية عــن نائــب نتيجــة تــوافر أحــددتعــ

التمثيل احلسن للمـواطن واختيـار أحسـن ى ه أمهية كبرية خاصة يف احلفاظ علبة لقانونا، ولعل هذا النوع من الرقا

يــربز دور هــذه الوســيلة يف الــدفع بــوترية التنميــة احملليــة مــن وعليــه فقــداحمللــياألشــخاص لتمثــيلهم علــى املســتوى 

اســتخالف وأحســن األشــخاص لتمثيــل املــواطن خاصــة مــع تقنيــة تطبيــق خــالل احلفــاظ علــى النخبــة مــن النــواب

4.مباشرة يف القائمة حفاظا على اختيار املواطنيليهبآخرالعضو املقصى 

.56ص، 2010ة جامعة ورقل،كلية احلقوق، مذكرة ماجستري،لس الشعبية البلدية يف اجلزائراأثرهاو الرقابة الوصائية،بوطيب بن ناصر1
.138, 137ص, 2013عنابة , التوزيعدار العلوم للنشر و , ة اجلزائريةاالدارة احمللي, حممد الصغري بعلي2
.285ص,املرجع السابق, عمار بوضياف3
.102ص, املرجع السابق, عميورابتسام4
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.مصداقية التمثيل الشعيبيسعى للحفاظ على مسعة و اإلقصاءقرار أنومن هنا نستخلص 

:مجلس الشعبي البلديالأعمالالرقابة على : المطلب الثاني

ذه اجلهـــة هـــتتـــوىل رقابـــة علـــى أعمـــال البلديـــة حيـــثجهـــة وصـــية فـــإن الـــوايل يقـــوم بالعديـــد مـــن أنـــواع الك

الفتهــا للقــانون مــع خميف حالــة إلغاءهــاوالنصــوص، أونيداوالت إذا اتفقــت مــع القــواناملــصــادقة علــىالوصــية امل

متطلبــاتا عــن قيــام بأعمــال تقتضــيها هــا أو عجز البلــديات يف حــال إمهاهلــلحمــإمكانيــة حلــول ســلطات الوصــية 

.بطلاملذاهيف هاول أن نثبتحنذا ما ه،و 1صلحة العامةامل

:على أعمال المجلس الشعبي البلدي)المصادقة(التصديق : األولالفرع 

تقــرر مبقتضــاه أن القــرار العمــل القــانوين الصــادر مــن الســلطة الوصــائية، والــيت ": يعــرف التصــديق علــى أنــه

".ملصلحة العامة وانه جيوز تنفيذهيتعارض مع ان اهليئة الالمركزية، ال خيالف القانون والالصادر م

القــرار اإلداري الــذي يصــدر عــن ســلطة الوصــاية والــذي يعطــي القــرار الصــادر عــن الســلطة ": فالتصـديق إذن هــو

الالمركزيـــة فعاليتـــه القانونيـــة املطابقـــة للقـــانون واتفاقـــه مـــع املصـــلحة العامـــة وتراقـــب ســـلطة الوصـــاية شـــرعية القـــرار 

انون، كمــا تراقــب مالءمتــه يف عــدم تعارضــه مــع الصــاحل العــام وتوافقــه مــع الظــروف املعــروض عليهــا أي خــرق للقــ

.اليت اختذ فيها

التصـــديق مـــن جانـــب 

وقد يكون التصديق صرحيا .عليهاالسلطة املركزية إذ أن هذه القرارات ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد التصديق

.64صرجع السابق،امل،يب بن ناصربوط1
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1.او ضمنيا حبسب ما نص عليه القانون

:المصادقة الصريحة على أعمال المجلس الشعبي البلدي-1

) كتابيـــا(القـــانون البلـــدي ضـــرورة املصـــادقة صـــراحة مـــن57املـــادةتشـــرتط بعـــض املـــداوالت،نظــرا ألمهيـــة

:ةتتعلق هذه املداوالت باملواضيع اآلتيو عليها لتنفيذها،

.احلساباتامليزانيات و - 

.الوصايا األجنبيةقبول اهلبات و - 

.اتفاقيات التوأمة- 

2.البلديةالتنازل عن األمالك العقارية-

يومـا مـن تـاريخ 30مـن قـانون البلديـة وهـي58كما أن هذه املصادقة ختضـع ملهلـة حمـددة قانونـا يف املـادة

تخفيـــف مـــن شـــدة عمـــد مـــن خـــالل هـــذه املـــادة إىل الأن املشـــرعاملالحـــظ و ،لـــدى الواليـــةإيـــداع حمضـــر املداولـــة

اإلداري، حيــث أنـــه إذا مل يصــدر الـــوايل قـــراره  تعطيـــل للنشـــاطو تبــاطؤمــا قـــد ينجـــر عنــه مـــن املصــادقة الصـــرحية و 

لـو خصـت أحـد وهـو مـا يعـين أن املداولـة تنفـذدقة الصـرحية إىل مصـادقة ضـمنية، و خالل هذه املدة انقلبت املصا

.يوم30مىت انتهت مهلة57اضيع املشار إليها يف املادةاملو 

:مجلس الشعبي البلديالأعمالعلى الضمنيةالمصادقة - 2

.19ص، 2014، جامعة ورقلة،كلية احلقوق،ادمييمذكرة ليسانس اك،11-10استقاللية البلدية يف ظل القانون ،كرميششهري1
.137،138ص،املرجع السابق،حممد الصغري بعلي2
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منــه علــى مبــدأ عــام تعتــرب مبقتضــاه مــداوالت56لقــد نــص القــانون البلــدي طبقــا للمــادة

إيــداعها لــدى الواليــة فيمــا عــدا املـــداوالت يومــا ابتـــداء مــن تــاريخ21البلــدي نافــذة وســارية املفعــول بعــد مــرور

املصـادقة ضـمنية مـىت مضـت فـرتة زمنيـة دون إقرارهـا وتكـون57املستثناة قانونا كمـا سـبق وأشـرنا إليهـا يف املـادة

وأن يبلـــغ إىل وهنـــا يعتـــرب القـــرار ضـــمين باملصـــادقة وجيـــب أن يكـــون قـــرار الـــرفض مســـببامـــن قبـــل اإلدارة املركزيـــة،

.قانونا وفوات املدة القانونية يكون مبثابة مصادقةكتابيا خالل املدة احملددةختصةاجلهة امل

ومتلــك جهــة الرقابــة الوصــائيةةفاملصــادقة عمــل إداري منفصــل عــن العمــل الالمركــزي املشــمول باملصــادق

1.ةاملصادقة على القرار أو

:المجلس الشعبي البلديأعمال)البطالن(إلغاء : الفرع الثاني

هو التقنية أو اإلجراء الـذي ميكـن جلهـة الوصـاية اإلداريـة أن ) اإللغاء(على خالف التصديق فاإلبطال أو 

نيــة او ف قاعــدة قانو صــادرا عــن جهــة ال مركزيــة ألنــه خيــال

،املصلحة العامةميس

كـــان ذلـــك وإالمصـــلحة ذاتيـــة تتوالهـــا اهليئـــة املـــذكورة 

امــا يأخــذ صــورتان الــبطالن و 2,يف وأهليــة تصــرف مساســا مببــدأ اســتقاللية اهليئــة الالمركزيــة 

:    بطالن مطلق او بطالن نسيب

:ألعمال المجلس الشعبي البلديالبطالن المطلق-1

أنمبــا يعــين تبطــل بقــوة القــان: مــن قــانون البلديــة59نصــت املــادة 

:اآلتيةاألسبابألحدذلك و اثر هلا على الصعيد القانوينال املداولة تلد ميتة و 

.110ص، املرجع السابق،عميورابتسام1
.22ص،املرجع السابق،كرميششهري2
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:خمالفة القانون- أ

التنظـــيم ،)الصـــادر عـــن الربملـــان(القـــانونالدســـتور،: ويقصـــد بالقـــانون هنـــا معـــىن واســـعا، يشـــمل كـــال مـــن

...القرارات الوزارية التنظيمية،ةالتنفيذيملراسيم الرئاسية و ا): الصادر عن اإلدارة العامة(

ضـمان مبـدأ هـدف إىل احـرتام مبـدأ املشـروعية و إقو 

.املشروعية

املداوالت - ب

.من الدستور3طبقا للمادة الرمسية للدولة،اللغةاملداوالت احملررة بغري اللغة العربية باعتبارها - ج

آجـال معينـة  مبوجـب قـرار دون التقيـد مبواعيـد و د خول القانون البلـدي للـوايل التصـريح بـبطالن املداولـة قو 

1.باطالبين على باطل يبقىالن ماكقاعدة عامة،

ه باملقابل مل يشرتط ايضا على الوايل تسبيب قراره بعـدما كـان منصـوص عليـه يف ظـل القـانون السـابقنلك

، وهــو مــا سيشــكل ب08/90

سبب البطالن، السيما بالنسبة ملـداوالت الـيت الوايل، وذلك لغياب التسبيب أو التعليل الذي ميكنهم من معرفة

لتبقـى حمددة بدقـة،عامة وغري ) خرقا القوانني والتنظيمات(حيث تعترب بذلك .تتخذ خرقا للقوانني والتنظيمات

ومــن ت تشــكل خرقــا أم ال، هــذا مــن جهــة،الســلطة التقديريــة يف ذلــك للــوايل حــول مــا إذا كانــت تلــك املــداوال

2.جهة أخرى ايضا يشكل للقاضي اإلداري صعوبة يف ممارسة الرقابة على ذلك القرار

:ألعمال المجلس الشعبي البلديالنسبيالبطالن - 2

.138,139ص, املرجع السابق, حممد الصغري بعلي1
.25ص, املرجع السابق, كرميششهري2
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تكون مداوالت11-10من القانون60بالرجوع إىل نص املادة

إذا كانت يف موضوعها متس مصلحة شخصية تتعلق

ء ودعما لنزاهة التمثيل وحتقيقا للصاحل العام سواء تعلقت املصلحة األعضاللحرص على شفافية العمل اإلداري

هذاحيث يثبت إبطال،1بأزواجهم أو أصوهلم أو فروعهم إىل الدرجة الرابعة أو حىت كوكالء عنهمأنفسهم أو

) 80املادة(خالفا للقانون السابق ايل معلل دون التقييد مبدة معينة،الو قرار منمبوجب النوع من املداوالت

كان قراره باطال لعدم االختصاص إال  و ،يةلدى الوالإيداعهاالذي كان حيدد ذلك بشهر واحد من تاريخ 

.الزمين

تعلقـة املقضـائيا يف قـرارات الـوايل أو،)إداريتظلـم (إداريـاقرارات الوايلطعن يفوجيوز

طبقـــا لقـــانون اإلجـــراءات ،إقليميـــااملختصـــة اإلداريـــةاحملكمـــة أمـــاماإللغـــاءوذلـــك برفـــع دعـــوى ه،غـــاء مداوالتـــبإل

2.وذلك عن طريق دعوى اإللغاءدنيةامل

:المجلس الشعبي البلديمحل وللالح: الفرع الثالث

الـيت مل 

الرقابـــة علـــى حريـــة ويعـــد احللـــول أخطـــر أنـــواعاحلفـــاظ علـــى املصـــلحة العامـــة احملليـــة،

ويكــون تــدخل ،لــس يف إصــدار القــرارات نيابــة عنــهو 

100-101-102سـيما منهـا مـا جـاءت بـه املـواداجلهـات الوصـية طبقـا لإلجـراءات الـيت حيـددها القـانون 

:ائيا جيب أن يتوفر على مايلياحللول يعد إجراءا استثنألنو قانون البلدية،

.معني-

.29ص،املرجع السابق،امريحيزية1
.139ص،نفس املرجع،حممد الصغري بعلي2
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.املشروعأن تكون اهليئة الالمركزية ملزمة بالتصرف قانونا ويكون امتناع عنه عمل غري-

رفضــت االســتجابة فهــذا منحهــا مهلــة حمــددة فــإناهليئــة الالمركزيــة قبــل احللــول و أن تقــوم ســلطة الرقابــة بإنــذار-

املســاس باســتقالهلا وتتحمــل املســؤولية عــن األضــرار النامجــة عــن عمليــة يــد

.ايلإداري وحلول محلول: النيل تأخذ شكاوسلطة حلول للو 1احللول

:محل المجلس الشعبي البلديالحلول اإلداري-1

ــــة ــــانون البلدي ــــر ق ــــول ســــلط100،102،142اد و مبوجــــب املــــ10/11أّق ــــوايل يف احلل ل رؤســــاء حمــــة ال

هذهالبلديات، 

تعلقـــة باحلفـــاظ علـــى األمـــن اإلجـــراءات املريمجيـــع التـــدابواختـــاذ100ةاداملـــل رئـــيس البلديـــة حســـب نـــصحمـــ

االســـتقراردفها ضـــمان هـــجديـــدة مـــن صـــور احللـــول رفـــق العـــام كصـــورةومـــة املظافـــة والســـكنية العموميـــة ودميوالن

.دنيةواخلدمة الوطنية، واحلالة امل،االنتخابيةتعلقة بالعمليات السيما املنياخلدمات للمواطنميتقداستمرارو 

ادةفـإن نـص املـ2بالنسـبة للقواعـد الضـبط اإلداريل رئيس البلدية حمتنظم حلول الوايل 100ادةوإذا كانت امل

مبقتضـى هوكلـة لـالقـرارات املاختـاذرئيس البلدية عـن امتناعالقانون البلدي جاء عاما عندما نص على من101

ـــراه مناســـباباختـــاذنيالقـــوان ـــاألجـــل احملـــدد يفانقضـــاءبعـــد مـــا ي جـــاء عامـــا هاإلعـــذار، ويالحـــظ علـــى الـــنص أن

لقـرارات ااختـاذعـن امتنـعأو هعـن أداء مهامـريذا األخـهتقاعس ل رئيس البلدية إذاحمللوايل احللول حيث جيوز

منـوح األجـل املهإعـذار مـن الـوايل حيـدد فيـهيسـبقالتنظيمـات ، ولصـحة احللـول البـد أنو نيالّالزمة لتنفيذ القـوان

أخــرى مــن البلديــة إىل صــورةمــن قــانون142ةادنــص املــريقانونــا، ويشــهلــرئيس البلديــة للقيــام مبــا مفــروض عليــ

.112ص،املرجع السابق،عميورابتسام1
.36ص،املرجع السابق،امريحيزية2
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أرشـيف الواليـةثـل يف سـلطة الـوايل يف إصـدار أمـر باإليـداع التلقـائي للوثـائق اخلاصـة يفمصور احللول اإلداري تت

1.والوثائق اليت تكتسي أمهية خاصة من ناحية القيام باإلجراءات الكفيلة باحملافظة عليها

:الحلول المالي- 2

ي النفقـــات اإللزاميـــة وإعـــادة التـــوازن للميزانيـــة احملليـــة، حيـــث تتـــدخل هـــايل غالبـــة يف اجلانـــب املـــالصـــورة ال

السـلطة احملليـة إىل ذلـك، وختـول النصـوص القانونيـة هصاريف اإللزاميـة بعـد تنبيـإلدراج املالسلطة الوصية بنفسها

ـــــة للـــــوايل حـــــق التـــــدخل و تعلقـــــة امل 183،102وادص عليهـــــا يف املـــــنصـــــو اإلجـــــراءات واألحكـــــام املقفـــــبالبلدي

ـــة وضـــمان التصـــويت عليهـــااملمـــن قـــانون البلديـــة186و وحيـــق للـــوايل ،2يزاني

حيــول دون تصــويت علــى 102ادة إىل املــاســتنادا

186ادة شـر ا، إالّ أن املهصادقة عليهـا وتنفيـذامليزانية التدخل وضمان امل

بعـــد تطبيـــق ، و يزانيـــةعاديـــة للمصـــادقة علـــى املرياســـتدعاءتتمثـــل يف ضـــرورة 

ال تبقـــى األمـــور معّلقـــة يف حـــال عـــدم التوصـــل إىلوحـــىت، األوليـــةيزانيـــة إذا تعلـــق األمـــر بامل185ادةاملـــأحكـــام

.صادقة على ميزانيات التدخلامل

هحمـإىل حلول 183ادة  تد سلطة الوايل حسب نص املكما مت

النفقــات اإلجباريــة، يــتم إخضــاعها إىل مداولــة ثانيــة يف حالــة مــا أفضــت لــرددا عــن علــى ميزانيــة مل تــنص علــى

متوازنـة ومل تـنصريغتصويت على ميزانية

3.يزانيةالوايل تلقائيا لضبط امل

.12ص،املرجع السابق،لربيجنيب1
.36ص،املرجع السابق،امريحيزية2
.13صاملرجع السابق،،لربيجنيب3
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):الحل ( دي كهيئة لس الشعبي البلى المجلالرقابة ع:الثالثب لالمط

األولالبلـــدي إيقـــافبإمكانيـــةمل يعـــد القـــانون البلـــدي يســـمح 

1،)67-24رقم األمرمن 112املادة (

2.بطبيعة احلالالشخصية املعنوية للبلدية قائمة،مع بقاءالبل

:ديلالبس الشعبي لى المجلرقابة علالحل كآلية ل:األولالفرع 

ذا مــا جعــل هــ، و اجتــاهلكهــا اجلهــات الوصــية يعــد احلــل مــن أخطــر الوســائل الــيت مت

10/11وكـذا قـانون90-08وقـانون البلديـة67-24عليهـا وبدقـة يف كـل مـن األمـرشـرع اجلزائـري يـنصامل

نـص صـراحة علـى احلـاالت الـيت شـرع اجلزائـري د أن املجنـالبلديـة اجلديـد مـن قـانون46ادةفبالرجوع إىل نص املـ
:يهالبلدي والتجديد الكلي للمجلس الشعيب3

منطقــي نظــرا ملكانــة هــذا أمــرن احلــاالت اجليــدة املؤديــة للحــل و إذ تعــد ضــم:يف حالــة خــرق أحكــام دســتورية*

.فة أحكامه احلليكون جزاء خمالبديهي أنالحرتام و هو أوىل باالدستور كقانون أمسى يف الدولة و 

الــيت و هــي حالـة مبهمـة أدرجهــا املشـرع دون أن يوضــحو :انتخــابيف حالـة إلغـاء * 

.العملية االنتخابيةقد تعود باألساس إىل خمالفة النظام االنتخايب كاكتشاف تزوير أو سوء سري

هي حالة من ي مجيع األعضاء عن عضويتهم يفتكون بتخلو :استقالةيف حالة * 

وبالعودة للنصوص القانونية جند أن املشرع مل حيدد سالتيارات السياسية املكونة للمجلالنادر حتققها الختالف 

.140ص،املرجع السابق، حممد الصغري بعلي1
.2امللحق إىلانظر 2
.54ص،2011ئر، عني ميلة اجلزا،دار اهلدى،األوىلالطبعة ،بالبلديةاملتعلق 11-10قانون ،شرح قانون البلدية،عالء الدين عشي3
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ضو حيرر استقالته بصفة هل هي عبارة عن طلب واحد أو أن كل عشكلها و اماجلهة اليت تقدم هلا االستقالة و 

1.فردية

:  وبعد تطبيق احكام االستخالفاألعضاءعدد نصفأقل منبنينتخما يصبح عدد املعند* 

دوراتـه وقـد فقـد نصـف س الشـعيب البلـدي يف عقـد جلسـاته و أيضاوهي 

عـــد اللجـــوء  بإالك وال يكـــون ذلـــوجبهـــا سيفصـــل فيمـــا عـــرض عليـــه،القانونيـــة الـــيت مباألداةكمـــا فقـــد .اعضـــائه

حتقـق هـذا املـانع فـإذا) استقالة،إقصاءوفاة،(ض الذي يصيب العضو املمارس حبسب العار للقوائم االحتياطية و 

حيلـه علـى جملـس الـوزراء الستصـدار تقريره و حييله لوزير الداخليـة والـذي بـدوره يعـد تقريـر و إعدادإىلبادر الوايل 

2. مرسوم احلل

يئات البلدية العادي هلريأعضانيبريخطجود اختالفو كذلك يف حالة *

.7- 12الوالية دون قانون11-10هذه احلالة قد أبقى عليها قانون البلدية

سـاس املالبلـدي، ومـن طبيعتـهريسـتخطريةالت*

الدميقراطيــةجيســد مبــدأ بلديــة هيئــة املداولــة يف إقلــيم البلــديال:تهمنوطمــأني واطناملــحلمبصــا

الن نظــراو ففــي ظــل التعدديــة السياســية املعرقــل للســري احلســن ألعمالــه، االخــتالففــال يعــد مكانــا للصــراع أو

يــؤثر سـلبا علــى هيئــة ضــاء لكـن جيــب أال

عـين تعطيـل مصــاحل خبـالف ذلـك ين القـول ألفـإذا ثبـت أن اإلخـتالف أصـبحاملداولـة،

.14ص،املرجع السابق،امريحيزية1
.296ص،املرجع السابق،عمار بوضياف2
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05-03اجلـدير باإلشـارة ان هـذه احلالـة ظهـرت مبوجـب األمـر و 1.هو ماسينعكس سلبا على اجلمهورالبلدية و 

.منه34حيت مست اإلضافة املادة 90-08ن يوليو املتمم للقانو 18املؤرخ يف

ألسباب موضوعية إىلقد يعمد املشرع و : ابلديات أو ضمها أو جتزئتهاندماجويف حالة * 

.اقتصاديةكرفع عدد البلديات أو اإلنقاص منها لظروف سياسية أو اجتماعية أو

تضــاف إىل مجلــة هي حالــة جديــدةنتخــب،حتــول دون تنصــيب اثنائيةاســتيف حالــة حــدوث ظــروف *

جـــاءت بصــيغة اإلطــالق ممـــا يوســع مـــن 

2.ة احللالسلطة التقديرية للسلطات املخول هلا صالحي

لـوزراء مبوجب مرسوم ي":على انه47قد نصت املادة و 

".الداخليةعلى تقرير من وزير بناء

الـيت تـنص 08/90قـانونمـن35املـادة

علـى تقريــر مـن وزيــر :علـى

بـاليقني وأشـار إىل لك من خالل حتديد نوع املرسوم الذي يتم مبوجبه احلل، وعليـه فقـد قطـع الشـكوذالداخلية

3.أن املرسوم يكون رئاسيا ال تنفيذيا

ومساعدين عند امتصرفنييت تلي مرسوم احلل بتعيأيام ال10هلوايل يف حالة احلل يف أجل أقصاويقوم ا

لس جديد طبقا جرد تنصيب مبم بقوة القانون مهبلدية وتنهي مهاشؤون الرييمهمة تسماالقتضاء، توكل هل

تسري البلدية املنحلة يف ظل وذلك بعدما كانت بلديةتعلق بقانون الامل10/11من القانون 48ادةلنص امل

.91ص،املرجع السابق،ابتسام عميور1
.15ص،املرجع السابق،امريحيزية2
.44ص،2015جامعة بسكرة، مذكرة ماسرت، كلية احلقوق،املتعلق بالبلدية10/11قانون بن تركي،مجوعي3
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املتعلق بالبلدية من قبل جملس مؤقت يعينه الوايل ليقوم جبميع األعمال والقرارات التحفظية90-08نقانو 

1.لة احلفاظ أمالك البلدية ومحايته

أحــاط, االختيــار الشـــعيبحفاظــا علــى التمثيـــل و و 

:يف-أساسا-محاية تتمثل و 

كجهة وصايةدمي تقرير من طرف وزير الداخلية،تق- 

2.بطبيعة احلالريدة الرمسية،جر يفينشمرسوم رئاسي،إصدار- 

:اثر حل المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني

:عدة نتائج أمههاهتب عليذا اإلجراء يرت هإذا

تــــب عــــن رت كــــز القــــانوين املر إلغــــاء املىنكونــــة للمجلــــس، مبعــــ-

.العضوية

ســتعجلة ضــمانا ة املالقــرارات التحفظيــواختــاذاألعمــال اجلاريــة ريتســيهس مؤقــت مهمتــجملــيــنيالــوايل بتعيقــوم-

.العامرفقاملالستمرارية

ديد جوالية للحل إال إذا بقيت عن التالشعيب البلدي خالل ستة أشهر امل- 

3.شهراعشرة اثناعن العادي مدة ال تقل

:ا وبعـد دراسـة وسـيلة احلـل ميكـن إبـداء النقـاط التاليـةهذ

.93ص،املرجع السابق،عميورابتسام1
.142ص،املرجع السابق،حممد الصغري بعلي2
.194ص،املرجع السابق،عتيقة بلجبل3
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أمــام السـلطة الوصــية للجــوء إىل وســيلة احلــل ال

.مىت أرادت

القــانون لــذكر اجلهــة الــيت يــتم منهــاكمــا جنــد إغفــال

هـــذا كـــان مـــن اختيـــار الســـكان احملليـــونالتـــدخل والعبـــث باملصـــاحل احملليـــة

البلديـة باستقاللية البلدية عند حلها فيما خيص تعيني الـوايل متصـرف ومسـاعدين لتسـيري شـؤونس مساساونلم

وعليـه يعـد هـذا اجلانـب يعـد خرقـا ملبـدأ 

1.استقاللية اإلدارة احمللية

:الرقابة على الوالية:الثانيالمبحث 

يئــة إداريــة إىل خمتلــف صــور أنــواع الرقابــة الــيت تعرضــنا هلــا لــدى معاجلتنــا للنظــام باعتبارهــا هع الواليــة ختضــ

2.مع بعض األحكام اليت تقتضيها وضعية الوالية للجهاز اإلداري بالدولة، البلديةالرقايب املشروط على

:الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الوالئي: المطلب األول 

اخـتالفنـاك هري ذا النـوع مـن الرقابـة مـع نظهـيتوافق

ذا هـــا كمـــا سنوضـــح يف ؤديـــة هلـــذه الرقابـــة أو األســـباب املهـــختصـــة مبمارســـة تعلـــق األمـــر باجلهـــة املســـواءواضـــح 

3.املطلب

.93ص،املرجع السابق،عميورابتسام 1
.131ص،املرجع السابق،ليحممد الصغري بع2
.3انظر امللحق 3
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:اعضاء المجلس الشعبي الوالئيقيفتو : األولالفرع 

إىل فالتوقيــويرجــع ســببهــو جت

وحيــدة تتمثــل يف املتابعــة اجلزائيــة الــيت حتــول دون متابعــة املهــامحالــة قــانون

1.احمللية

ادةي نفسـها الـواردة يف نـص املـهو التوقيفعلى أسباب07/12من القانون الوالية45ادةوتنص امل

يــتم اإلعــالن عــن و للتــدابري القضــائية،حالــة التعــرضباســتثناءتضــمن قــانون البلديــة امل10/11مــن القــانون43

لصـحة التوقيـف طختصة ويشـرت التوقيف بقرار معلل من وزير الداخلية، حىت صدور القرار من اجلهة القضائية امل

:النقاط التالية

قضـائية بسـبب جنايـة او جنحـة تنصـب علـى تابعـة املاملنتخـب الـوالئي يقتصـر علـىسـبب التوقيـفأن يكون-

.كممثل إلرادة الشعبهقانونيا وذلك ضمانا لهمبمارسة مهامهاليت ال تسمح لاملال العام او الشرف و 

عيب الـــوالئي الشـــ

العضــو ممارســة مهامــهتقتصــر علــى شــرط عــدم إمكانيــة90-09وذلــك بعــدما كانــت يف ظــل قــانون ،

املتابعة بشرط أن تكون جنايـة 12-07املادة واسعة حتتمل الكثري من التأويل يف حني ربط قانونحيث كانت

2.متابعـــة عهدتـــه اإلنتخابيــة بشـــكل صـــحيحالنائـــب مــنمتكــنأو جنحــة مرتبطـــة باملــال العـــام أو الشـــرف وال

.كجهة وصاية يقوم وزير الداخلية بإعالن قرار توقيف العضو-

.10ص،املرجع السابق،امري حيزية1
.96ص،املرجع السابق،عميور ابتسام2
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دة ا ملــهــنتخــعضــو املالارســة ممكــون قــرار التوقيــف متضــمن تعطيــل جيــب أن ي-

ار النهــائي مــن اجلهــة القضــائية صــدور القــرار التوقيــف الصــادر مــن وزيــر الداخليــة، إىل تــاريخ القــر تبــدأ مــن تــاريخ

.ختصة امل

.جيب أن يكون قرار التوقيف قرار وزاريا كتابيا-

1.ة مصداقية التمثيل الشعيبهقرار التوقيف إىل احلفاظ على نزاىأن يسع- 

إىل مكافحـة هاالت الـيت تقتضـى جـزاء التوقيـف سـعيا منـشرع عـدد األسـباب واحلـا سبق نستنتج أن املممو 

.هأشكالألغراض شخصية ومكافحة كلواستعمالهمشروع للمنصب ريالغاالستغالل

:أعضاء المجلس الشعبي الوالئيإقالة:الثانيالفرع 

ة منفـــرديننتخبـــفروضـــة الـــيت يتعـــرض هلـــم أنـــواع الرقابـــة املهـــمـــن أاإلقالـــةعـــد ت

من قانون الواليـة إىل التغيـب دون مـربر أو عـذر مقبـول ألكثـر مـن ثـالث 43ادةحبسب النص امليرجع سببهاو 

ــــنفس ظــــنتخــــب الــــوالئي ال حينتخــــب البلــــدي فــــإن املالســــنة، وعلــــى عكــــس املدورات عاديــــة خــــالل نفــــس ى ب

شـرع بإثبـاتاملاكتفـىإذاإلجراءات امل

ا يطـرح التسـاؤل عـن سـبب حرمـان ممـا،هإخطار دون ذكر اجلهة اليت جيبو ا هدون باقي اإلجراءات السابق ذكر 

2.قــــــــــانون البلديــــــــــةتضــــــــــمنامل10/11يف القــــــــــانونكرســــــــــةالضــــــــــمانات املمــــــــــن نفــــــــــس

اعتـرب الغيـاب املتكـرر للعضـو املنتخـب بـدون عـذر مقبـول نص علـى اإلقالـة يف حـنييـملهذا قـانونانجندكما

.198ص،املرجع السابق،عتيقة بلجبل1
.9ص،املرجع السابق،امري حيزية2
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القـانون فعل يف قانون البلديـة وقـد اشـرتطكمايصبغ عليها وصف اإلقالةوملعبارة عن حالة ختلي عن العهدة،

.1ثبوت التخلي عن العهدة

هلـــا مـــن انعكاســـات ســـلبية علـــى مصـــداقية أن املشـــرع أوىل أمهيـــة حلالـــة التغيـــب ملـــاومـــا ميكـــن مالحظتـــه

، ومـن هنـا يكـون املشـرع قـد كجزاء ميكـن أن يطـال أي منتخـب

بعـة اإلجـراءاتحق الرقابة على مدى انضباط املنتخبني ومـنح للمجـالس صـالحية متامنح جلهة الوصاية ممارسة

2.اخلاصة حبالة التغييب

جانـب ضـمان ، إىليةواسـتقاللنا نستخلص أن قرار اإلقالة يهدف إىل احلفاظ على فعالية همن و 

.هحالة التغيب السليب على مصداقية ريراجع لتأثشروعية وذلكمبدأ امل

:اعضاء المجلس الشعبي الوالئيإقصاء:الثالثالفرع 

للعضــــو املنتخـــــب نتيجــــة لفعـــــل خطــــري نســــب إالال يــــتم إســــقاطاإلقصــــاءإن

بشـــأنههــذا مـــا مييـــز اإلقصــاء عـــن اإليقـــاف الــذي ال يطبـــق و , أحكـــام االســـتخالفينبغــي عنـــد حدوثـــه تطبيــق و 

حيــث44ملــادةاوبــالرجوع إىل قــانون الواليــة جنــده قــد نظــم هــذا النــوع مــن الرقابــة يف نــص 3.االســتخالف

يوجــد حتــت طائلــة عــدم يقصــى بقــوة القــانون كــل:"مــايليت تضـمن

تنـاف منصـوص عليهـا قانونـا،حالـةالقابلية لإلنتخـاب أو يف

.وجب قرارالداخلية هذا اإلقصاء مباملكلف بيثبت الوزيرو 

.96ص،املرجع السابق،عميورابتسام1
.9ص،املرجع السابق،امريزيةحي2
.329ص،2012،اجلزائر،التوزيعجسور للنشر و ،األوىلطبعة ،شرح قانون الوالية،عمار بوضياف3
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ـــة املتضـــمن إقصـــاء أحـــد األعضـــاء بســـبب عـــدمو  ـــوزير املكلـــف بالداخلي ـــة ميكـــن أن يكـــون قـــرار ال القابلي

".لإلنتخاب أو التنايف حمل طعن أمام جملس الدولة

":يواليت نصت على ما يلمنه46املادة بالرجوع إىل نصو 

طائلــة عــدم القابليــة لإلنتخــاب، و حتــتعالقــة بعهدتــه تضــعه 

1".يثبت هذا اإلقصاء مبوجب قرار من الوزير املكلف بالداخليةو 

خضـــع لقضـــاء فـــرتة العقوبـــة داخـــل املؤسســـة العقابيـــة فـــال يتصـــور متتعـــه 

يف الرتبــــة مباشــــرةالــــذي يليــــه الــــوارد يف نفــــس القائمــــة و حاملرتشــــحيــــل حملــــه ووجــــب أن تســــقط عنــــه و بالعضــــوية 

2.ارر الداخلية ذلك مبوجب قر يثبت وزيو 

قـــام تعـــد اإلدانـــة اجلزائيـــة احلالـــة الوحيـــدة لإلقصـــاء املشـــار إليهـــا يف قـــانون الواليـــة احلـــايل فقـــدال انـــهاكمـــ

القابليــة لالنتخــاب أو يف ســببا آخــر ويتعلــق األمــر حبالــة وجــود العضــو املنتخــب حتــت طائلــة عــدماملشــرع بزيــادة

.ضمن األسباب املؤدية لإلقالة احلكميةمن1990لسنة قانون الواليةحالة التنايف وهي احلالة اليت أدرجها

األول وجـود العضـو أن قرار اإلقصاء يعود إىل سـببني12-07من القانون44ويستنتج من نص املادة

كعـدم تـوافره علـى شـروط االنتخابـاتمـن قـانون83يف وضعية ال تسمح له أن يكـون منتخبـا وفقـا لـنص املـادة

إجـراءات اإلقصـاء وبـنفس، ين وجوده يف وضعية تتنـاىف مـع متطلبـات وظيفتـه االنتخابيـةالسبب الثاواالنتخاب

44املـادةيف إحدى احلاالت املـذكورة يفيتم إقصاء العضو الذي ثبت أنه يوجد46املنصوص عليها يف املادة

.يف قــــــــــــرار وزيــــــــــــر الداخليــــــــــــة أمــــــــــــام جملــــــــــــس الدولــــــــــــةحيــــــــــــق للعضــــــــــــو املعــــــــــــين باإلقصــــــــــــاء الطعــــــــــــنأعــــــــــــاله و 

توســيع ســلطة الوصــاية علــى أعضــاء12-07مــن نصــوص قــانون الواليــةممــا تقــدم يتضــح

.96ص،املرجع السابق،عميور ابتسام1
.329ص،املرجع السابق،عمار بوضياف2
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وحيـــدة عرفهـــا النظـــام القـــانوين ئيـــة كحالـــةاز قصـــاء إىل جانـــب ســـبب اإلدانـــة اجلضـــم ســـبب جديـــد لإلالـــوالئي ب

1.للجماعات احمللية قبل صدور قانوين البلدية والوالية اجلديدين

.ة ومصداقية التمثيل الشعيبهص أن قرار اإلقصاء يسعى إىل احلفاظ على مسعة ونزانا نستخلهومن 

:الواليةى أعمال لالرقابة ع:الثانيب لالمط

مـــن جهـــة ةصـــور الرقابـــ

الــوايل كممثــل للدولــةأمــا قــراراتالوصــاية املتمثلــة أساســا يف وزارة الداخليــة،

.واحللولوعلى كل فإن مظاهر الرقابة على األعمال إمنا تتمثل يف إجراءات التصديق واإللغاء.باعتباره مرؤوسا

:على أعمال الواليةالتصديق: األولالفرع 

ذ آليـــا دون الرجــوع إىل موافقـــة الســـلطة 

تضـمن امل07/12مـن القـانون 54ادةيوما من تاريخ إيداعها بالوالية حسـب نـص املـ21الوصية، وذلك بعد 

تصـــديق الســـلطة اشـــرتاطو هـــذه القاعـــدة هـــعلـــى االســـتثناءأن ريغـــينضـــمذا يعتـــرب تصـــديقهـــقـــانون الواليـــة، و 

مـن قـانون الواليــة 55ونظـرا ألمهيـة بعـض املـداوالت تشـرتط املـادة 2.ةالوصـية علـى بعـض القـرارات لتصـبح نافـذ

) 02( يف أجـــل أقصـــاه شـــهران هكلـــف بالداخليـــة عليـــالـــوزير املةبعـــد مصـــادقداوالت إالّ ال تنفـــد املـــعلـــى أنـــه

:تضمنة ما يلي

.واحلساباتيزانيات امل*

.هأو تبادلهاءواقتنالتنازل عن العقار * 

.التوأمةاتفاقيات* 

.12ص, املرجع السابق،امري حيزية1
.25ص,املرجع السابق،امري حيزية2
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.ةبات والوصايا األجنبياهل* 

ئيــة عــنيئــة الواليــذ يف أي وقــت مــع إمكانيــة عــدول اهلبعــد التصــديق يكــون القــرار قابــل للتنفهالحــظ أنــامل

ب للهيئـة الوالئيـة ، وينسـهصـادق عليـة تقتضـي عـدم تنفيـذ ذلـك القـرار املصـلحة العامـاملا أنهلـإذا ما بدا التنفيذ

1.ذا القرارهتب عن تنفيذ يرت ا مسؤولة عن أي ضررهاليت تكون وحد

االعتمــادســبقة أو الرخصــة املهالعملــي إىل أســلوب يشــبأن التصــديق ينقلــب يف الواقــع رييف األخــريونشــ

.يئات احملليةركزية واهلالسلطة املنياحمللية بكة للشؤون رت شباإلدارة املىإىل ما يسماية األمر

:الواليةأعمال)البطالن(إلغاء: الفرع الثاني

، والـــيت تكـــون يئـــة الوالئيـــةنح القـــانون للســـلطة الوصـــية حـــق إبطـــال أو إعـــدام القـــرارات الصـــادرة عـــن اهلميـــ

.طلقفيها إىل وزير الداخلية مبوجب قرار معّلل، إما باإلبطال النسيب أو املختصاصاللسالفة للقانون ويعود يف

: منــه حينمــا نصــت علــى مايــأيت53حيــث تعتــرب باطلــة حبكــم و 

:وذلك ألحد األسباب اآلتية

:    الوالئيألعمال المجلس الشعبيالبطالن المطلق-1

":

يقصـــد بالقـــانون هنـــا معـــىن و :)خمالفـــة القـــانون(التنظيمـــات دســـتور وغـــري املطابقـــة للقـــوانني و املتخـــذة خرقـــا لل-

املراسـيم ): العامـةاإلدارةالصـادر عـن (التنظـيم ،)الصـادر عـن الربملـان(واسعا، يشمل كال مـن الدسـتور، القـانون 

.2اخل...القرارات الوزارية التنظيميةالتنفيذية،ية و سالرئا

.112ص، جامعة بسكرة،6اجلزائر، جملة االجتهاد القضائي، ع عبد احلليم بن مشري، نظام الرقابة اإلدارية على اجلماعات احمللية يف1
.122ص،املرجع السابق،الصغري بعليمدحم2
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يـرد ذكـر هـذه احلالـة بشـكل ملو :..).النشـيد الـوطينالرمسيـة،األختـامالعلم،(اليت متس رموز الدولة و -

ملشـــرع مـــن هـــذه اإلضـــافة النوعيـــة هـــو ال شـــك أن عـــرض او . 1990مـــن قـــانون 51واضـــح يف املـــادةصـــريح و 

الوظيفــة و الــرأي حريــة التعبــري و ي أن نتخــذ مــن التعدديــة احلزبيــة و فــال ينبغــرمــوز الدولــة و علــى احملافظــة 

.بل خالف ذلك يقتضي األمر احملافظة عليهااالنتخابية قناعا برموز الدولة و 

مل يـرد ذكـر هـذه احلالـة و : ورمـن الدسـت3طبقا للمـادة غري احملررة باللغة العربية، باعتبارها اللغة الرمسية للدولة،-

ل اضــافة نوعيــة يف القــانون اجلديــدمبــا ميثــ1990مــن قــانون الواليــة لســنة 51واضــح يف املــادة بشــكل صــريح و 

مـن قـانون 25املـادة والرمسيـة و للغـة العربيـة هـي اللغـة الوطنيـةمـن الدسـتور اعتـربت ا3طبيعي فاملـادة األمروهذا 

حتــرر حتـت طائلــة الــبطالن لــس الشــعيب الـوالئي بلغــة وطنيـة و أنفرضـت 2012الواليـة لســنة 

1.باللغة العربية

تنفـذ مداولـة تتنـاول موضـوعا حيـث ال يتصـور أن،اول موضوعا ال يدخل ضمن اختصاصـاتاليت تتن-

دالــة أو الــدفاع مــثال يتنــاول موضــوعا يتعلــق قطــاع الع

.وال تدخل ضمن قواعد التسيري احملليوهي جماالت حتكمها نصوص خاصة

إذ أن عقــد :مــن حيــث الزمــان،)دورات القانونيــةخــارج الــ(املتخــذة خــارج االجتماعــات القانونيــة للمجلــس -

ر االجتمـــاع أغلبيـــةحـــىت وان حضـــةة مطلقـــأطرهـــا الرمسيـــة هـــو ســـبب يـــؤدي إىل إلغائهـــا بصـــفاملـــداوالت خـــارج

.

ومنـه فـان الشـعيب الـوالئي:املداوالت املتخذة-

.وجود هلا من الناحية القانونية

.331ص ،املرجع السابق،عمار بوضياف1
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يف قانون البلدية وهذا 

ص لمداوالت بإضافة أسباب جديدة خل) املطلقالبطالن(دليل على أن املشرع وسع يف نطاق اإللغاء الوجويب 

.1

خـالل بـبطالن املداولـة،إقليميـااملختصـة اإلداريـةاحملكمـة أمـامإلغـاءقانون للوايل رفـع دعـوى وقد خول ال

08.2-09رقم اإلداريةاملدنية و اإلجراءاتذلك طبقا لقانون و يوما من تاريخ املداولة،21

:المجلس الشعبي الوالئيألعمالالبطالن النسبي-2

داوالت الـيت تشـارك فيهـا تضـمن قـانون الواليـة فـإن كـل املـامل07/12مـن القـانون56ادة طبقـا لـنص املـ

، أو وكالئهـم تكـون قابلـة الشخصـيبـامسهمداولـة، إّمـا عنيون بقضـية موضـوع املالوالئي املس الشعيبأعضاء 

هنــفامــع مصــاحل الواليــةيف وضــعية تعــارضالشــعيب الــوالئياحــد اعضــاء، ويف حالــة مــا إذا كــان لإللغــاء

و .رئيس اجيـــب التصـــريح بـــذلك لـــ

 .3

، ذلـــك مـــن القـــانون الـــوالئي57ادةداوالت إىل الـــوايل حســـب نـــص املـــذه املـــهـــإلغـــاء اختصـــاصيعـــود و 

ويرفــع الــوايل دعــوى داولــة،ا املخالهلــاختــذتلشــعيب الــوالئي الــيت اختتــاميومــا الــيت تلــي15خــالل

القــانون ذاهـالحــظ علـى وامل56املـادة خرقــا ألحكـام اختـذتالـيت داوالتأمـام احملكمـة اإلداريــة قصـد إبطـال املــ

بة مـن الـيتإلثـارة بطـالن مداولـةداوالت وقـد قيـده مبيعـادذه املـهـأعطى للـوايل حـق يف إبطـال هأن

.28ص،املرجع السابق،امريحيزية1
.123ص،املرجع السابق،حممد الصغري بعلي2
.339ص,املرجع السابق، شرح قانون الوالية،عمار بوضياف3
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داوالت الداخليــة ســلطة إبطــال املــكــان لــوزير1990نلوضــع الســابق أي يف ظــل القــانو ايف شــروعية، و حيــث امل

1.بقرار مسبب من دون حتديد أجل إلعالن البطالن

أســـندت ســـلطة اإلبطـــال للســـلطة القضـــائية بعـــد 12-07مـــن خـــالل قـــانون الواليـــة اجلديـــدأنـــه و كمـــا

هـذا مـا خيفـف مـن حـدة ختصـاص يف احلكـم و اإلداريـة هـي صـاحبة اإلأن احملكمـةأي إخطارها من طرف الوايل،

وهـذا ,قابة القضائية على أعمـال اإلدارةمن طرف السلطة الوصية و الوصاية اإلدارية املمارسة

ومســتقلة عــن يــةحياداالرتيــاح شــأنه بعــث مــن 

2.اإلدارة وعن ضغوطه

الواليـة كجهـة ادعـاء ة ريف الدعوى املرفوعة أمام احملكمـيثري إشكاال إجرائيا حول ط57إال أن نص املادة 

مـن قـانون اإلجـراءات املدنيـة 838لـنص املـادة

صــراحة علــى أهليــة التقاضــي املتعلقــة للهيئــات العامــة ومنهــا الواليــة جنــدها تــنص2008واإلداريــة الصــادر ســنة 

وعليـه اليت ميثلها الوايل بينما

3.يبقى حل هذا اإلشكال من اختصاص املشرع

:لشعبي الوالئيمحل المجلس االحلول:الثالثفرعال

.200ص،املرجع السابق،عتيقة بلجبل1
.107ص،املرجع السابق،عميور ابتسام2
.31ص،املرجع السابق،امري حيزية3
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و 

هـو التسـيري املباشـر للشـؤون احملليـة والوصـية أقصد أو عجـز أو إمهـال رغـم إخطارهـا مسـبقا مـن جانـب السـلطة 

1.من قبل السلطة املركزية

الحقـــــا طبقـــــا إالان اهليئـــــات الالمركزيـــــة تعمـــــل بـــــداءة، وال تتـــــدخل اجلهـــــات الوصـــــية القاعـــــدة العامـــــة،

الــيت متييــز الســلطة الرئاســيةاألساســيةكانــت ســلطة احللــول مــن اخلصــائص إذاو الــيت حيــددها القــانون تلإلجــراءا

2.نون الواليــةمــن قــا169و168املــادة 

.ضمان التصويتضبط امليزانية و إىلو 

املنصــوص عليهــا يف عــن تلــك168ون الواليــة الــواردة يف نــص املــادةوال ختتلــف إجــراءات احللــول يف قــان

عــن طريــق الــوايل حــىت يــتمكن مــن اختــاذ قــانون البلديــة إال يف مــا يتعلــق بــاإلجراء املتعلــق بــإبالغ وزيــر الداخليــة

.ابري الالزمة لضبط امليزانيةالتد

خاصـة إذا ترتـب التنفيذإن الرقابة على امليزانية ال تتوقف عند مرحلة التصويت عليها بل متتد إىل ما بعد

ةوزير الداخليـة رفقـة الـوزير املكلـف باملاليـة بالنسـبة مليزانيـة الواليـلـعلى تنفيذ امليزانية عجـز إذ حيـق يف هـذه احلالـة 

اختــاذ التــدابري الضــرورية لتــأمني الوالئيــة التــد169املــادة 

3.التوازن الدقيق للميزانية

الوصــيةالســلطةويعتــرب احللــول أخطــر إجــراء إذ يســمح اســتثنائيا ووفــق إجــراءات حمــددة قانونــا بــأن حتــل

خرقــا خطــريا للقاعــدة األساســية وهنــا جنــد, )(حمــل اجلماعــات اإلقليميــة ) الداخليــةوزارة(

.109ص،املرجع السابق،عميور ابتسام1
.124ص،2014،عنابة،التوزيعدار العلوم للنشر و ،اجلزائرياإلداريالقانون يفقانون الوالية ،د الصغري بعليمحم2
.35ص،املرجع السابق،امري حيزية3
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فــــإجراء احللـــــول يضـــــيق منهــــا إىل حـــــد كبـــــري،يف التســـــيرياالســـــتقالليةلالمركزيــــة التنظـــــيم اإلداري الـــــيت تقتضــــي 

ترتكبهـا غري أنه يساهم يف منع كل التجاوزات الـيت قـد.الالمركزيةعدم الرتكيز منه إىلأسلوبفممارسته أقرب إىل

إذ تعتـرب هـذه الوسـيلة خمالفة القوانني والتنظيمـات خاصـة املتعلقـة منهـا باجلانـب املـايل،

1.أداة وقائية

:عبي الوالئي كهيئةس الشلى المجلالرقابة ع: ب الثالث لالمط

مغـايرة تأخـذ شـكل عقوبـة مجاعيـةاألخـر للرقابـة الوصـائية علـى األعضـاء، ولكـن بصـورةهيعد احلـل الوجـ

ـــم مــن صــفتهم كمنتخبهطريقهــا عــزل مجيــع أعضــو آليــة رقابيــة يــتم عــنهــو  نيــ

ؤديـة ر األسـباب املشـرع حبصـالقـانوين للمجلـس فقـد قـام املكيان الونظرا لكون احلل أخطر الوسائل الرقابية على

اســـتقرارعلـــى هوحرصـــ2،التقديريـــة للجهـــة الوصـــيةحـــىت ال يـــرت 12/07يف قـــانون الواليـــةهلـــ

3.تبة على ذلكرت أيضا على اإلجراءات والنتائج املنصنيوظفاملحلمصاو األوضاع 

:س الشعبي الوالئيلى المجلرقابة عللالحل كآلية : الفرع األول 

أسبابانص قانون الوالية على جمموعة من احلاالت تشكل , كما هو احلال يف قانون البلدية

:حينما نصت على ان،منه48وجب املادة ذلك مبو الوالئيالشعيب

:جتديده الكليلس الشعيب الوالئي و "

.109ص،املرجع السابق،عميورابتسام1
.22ص،املرجع السابق،لربيجنيب2
.4انظر امللحق 3
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يكــون ففــي حــال خمالفــة أحكــام دســتوريةأضــيفت هــذه احلالــة مــؤخرا،وقــد:يف حالــة خــرق أحكــام دســتورية*

ألن مــا بــين علــى باطــل فهــو 

.باطل

النهـائي بصـورة مطلقـة فلـم تبـني سـبب اإللغـاء وقـد وردت هـذه احلالـة:أعضـاءانتحـاب إلغـاءيف حالة *

باإلنتخابـــات، أم يعـــود خمالفـــة نصـــوص القـــانون العضـــوي املتعلـــقهـــل يعـــود خلـــرق و :النتخـــاب مجيـــع األعضـــاء

لسبب آخر ؟

هـذا سـبب معقـول فطاملـا عـربو :*

يف احلقيقـة يصـعب و ،جتديـدهجيـبتهم اجلماعيـةقدموا اسـتقالن رغبتهم يف التخلي عن العضوية و ع

1.االنتماءاتكيلة سياسية خمتلفة يف الواقعية وذلك لوجود تشتصور مثل هذه احلالة من الناحية

من طبيعته املساس مبصاحل املواطنني اإلبقاءعندما يكون *

نــــاطق مــــن نظــــرا ملــــا عرفتــــه يعــــض املاملــــذكور 2005وجــــب تعــــديل هــــذه احلالــــة مت اســــتحداثها مبو :طمــــأنينتهمو 

. مبصاحل املواطناحمللية و اإلدارةاملعينني مما اسفر على املساس مبصداقية صراعات بني املنتخبني و 

هذه احلالة و : االستخالفطلقة وذلك رغم تطبيق أحكامملأقل من األغلبية انينتخبعندما يصبح عدد امل*

2.هي أداة القانونية أساسية يف التداولدورها معقولة النعدام األغلبية و ب

ألسـباب موضـوعية إىلو قد يعمد املشـرع: جتزيئهاالبلديات أو ضمها أواندماجيف حالة * 

.اقتصاديةكرفع عدد البلديات أو اإلنقاص منها لظروف سياسية أو اجتماعية أو

.90،91ص،املرجع السابق،عميورابتسام1
.344صاملرجع السابق،، شرح قانون الوالية،عمار بوضياف2
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تضــاف إىل مجلــة هــي حالــة جديــدة:نتخــبيف حالــة حــدوث أضــرار اســت*

جـــاءت بصــيغة اإلطــالق ممـــا يوســع مـــن 

1.احللالسلطة التقديرية للسلطات املخول هلا صالحية

لـى رئاسـي بنـاء عمن قانون47ووفقا للمادة

يعــني يشــرتطو حرصــا علــى اســتقرار األوضــاع، ة تقريــر الــوزير املكلــف بالداخليــ

وبيـة والئيـة ملمارسـة أيام10خاللالوزير املكلف بالداخلية بناء على اقرتاح من الوايل

تنتهــي و .القــوانني و الصــالحيات املخــول إياهــا مبوجــب

تطبيــقون الواليــة قــد تــرك مســألة تنظــيم و مهمــة املندوبيــة

األسـس الـيت يـتم و ،اختيار املندوبية منهايتملتنظيم دون أن يفسر لنا اجلهة اليتهذه املادة املتعلقة باملندوبية إىل ا

الواليـة تـنص علـى أن انتخابـات جتديـد مـن قـانون50أن املـادةار ممـا يـدع جمـاال للتسـاؤل خاصـة و عليها اإلختيـ

حلـل إال يف حالـة املسـاس أشـهر ابتـداء مـن تـاريخ ا)03(

2.اخلطري بالنظام العام

:أثر حل المجلس الشعبي الوالئي: الفرع الثاني

:نتائج أمههاهتب عليذا اإلجراء يرت هشعيب الوالئي فإن 

كــز القــانوينر اء املإلغـــأي شــخاص الـــذين كــان يتشــكل مــنهماألعــن مجيــعالحب صــفة ســ*

.وذلك دون املساس بالشخصية املعنوية للوالية, تب عن العضويةرتً امل)التزاماتحقوق و (

.15ص،املرجع السابق،امريحيزية1
.92ص،املرجع السابق،عميورابتسام2
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ا مبوجـب خولـة هلـمارسـة الصـالحيات املمندوبيـة والئيـة ملنيمن الوايل بتعيـاقرتاحوزير الداخلية بناءا على يقوم*

.احللوالتنظيمات، وذلك خالل عشرة أيام اليت تلي نيالقوان

تبقـت إذاإال ،لحـلاملواليـة لرأشـه)3(أقصـاهاجـلالشعيب الـوالئي خـاللجلتخاباتاالنتإجراء *

. 1فقطعن التجديد العادي مدة سنة 

.قرار احلل مبرسوم رئاسي يتخذ مبجلس الوزراء بناءا على تقرير وزير الداخليةيصدر*

شـــرع اجلزائـــري حـــرص علـــى د أن املتضـــمن قـــانون الواليـــة اجلديـــامل07/12ونالحـــظ مـــن خـــالل القـــانون

اإلستقرار يف حالة حل

نياحلل، مع تعيأشهر من تاريخ)3(أقصاه ثالثة

07/12.2من قانون 49،50وادالداخلية، وذلك حسب نص املبكلف امل

:هذا وبعد دراسة وسيلة احلل ميكن إبداء النقاط التالية

-

الوصــية للجــوء إىل وســيلة احلــل السـلطة مأمــا

3.مىت أرادت

العهـدة االنتخابيـة-

الوجــود القــانوين للمجــالس اســتنادا إىل ميكــن لســلطة الوصــاية أن تتــدخل وتنهــياحملــددة يف قــانون االنتخابــات

.128ص،2014عنابة،للنشر والتوزيع، دار العلوم ،القانون اإلداري اجلزائريالية يف قانون الو ،حممد الصغري بعلي1
.24ص،السابقاملرجع،لربيجنيب2
.94صاملرجع السابق،عميورابتسام3
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حد ذاته مسـاس واضـح مببـدأ االسـتقاللية وعامـل لزعزعـة شرع على سبيل احلصر وهذا يعد يفأسباب حددها امل

1.النيابيةاستقرار األعضاء يف مناصبهم

-

ناهيـك عـن والتمثيـل املؤقـت،وهـذه املـدة طويلـة ال تتفـقن تـاريخ احلـلأشهر مـ3بالوالية قانوناليت حددهاو 

إجراؤهـا أي وال ميكـن بـأي حـال مـن األحـوال:"ىواليت تنص علمن قانون الوالية50ة الشرط املتضمن يف املاد

تطــول قــدةممــا يقودنــا إىل القــول أن هــذه املــد".خــالل الســنة األخــرية مــن العهــدة االنتخابيــة-االنتخابــات-

.أكثر

عيـق حركـة تاألوىل، و كل هذه األمور جمتمعة تـؤثر علـى اجلماعـات احملليـة وحركيتهـا واسـتقالليتها بالدرجـة

2.بنفسه عن طريق نوابه وممثليهيف اختيار القرارات وقيادة املواطن ألموره احملليةالدميقراطيةالتنمية و 

:خالصة الفصل االول

ل هذا الفصل هو أن املشرع اجلزائري قد مس نوعـا مـا بإسـتقالل اهليئـات إن أهم ما توصلنا إليه من خال

البلديـة حيـث مسـت هـذه الرقابـة داريـة مشـددة علـى كـل مـن الواليـة و الالمركزية، وذلك من خالل تطبيـق رقابـة إ

إمهــال ة إىلجمتمعــني يف شــكل جمــالس، كمــا تعــدت الرقابــة اإلداريــمنفــردين و األعضــاء املنتخبــني للمجــالس احملليــة

ذلـــك مـــن خـــالل تعزيـــز دور اجلهـــات املكلفـــة بعمليـــة الرقابـــة وحتديـــدا ســـلطة الـــوايل علـــى و 

منحــه القــانون ســلطة االنفــراد بتوقيــف عضــو 

مــن دون استشــارة و 

.20ص،املرجع السابق،امريحيزية1
.94ص,املرجع السابق, عميورابتسام2
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.الوالئية وتوسيع نطاق اإلقصاء من جهة أخرى

شـددة فــإن األمــر 

.الطعن القضائي

ســيما يف الــدول الناميــة ا ال بــد منــه اللرقابــة إال أن أمــر وجودهــوبــرغم كــل هــذه الســلبيات املوجهــة هلــذه ا

.اإلداري الذي تعاين منه أغلب هذه الدول

ذه الرقابة من أجل الوصـول إىل المركزيـة ومما سبق نرى ضرورة تفادي املشرع اجلزائري التشديد أكثر يف ه

.حقيقة ال صورية والوصول إىل تطبيق مبادئ الدميقراطية
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الفصل الثاين
الرقابة املالية على 
اجلماعات احمللية
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ف هال العام حيضى بإإن امل

راقـب امل(وذلك بدأً من تعيـني أشـخاص يقومـون بتـدقيق وحتقيـق يف النفقـات وكـذا اإليـراداتالذا املهمحاية ىلإ

ا هــكزيــة أو احملليــة وإقرار الالمر ات الســلطات م احلــق يف مراقبــة نفقــهإعطــاء، كــذلك)، واحملاســب العمــومي ايلاملــ

ســـبقة مـــن طـــرف الســـلطات العليـــا الـــيت تنصـــب  املذا مـــا يســـمى بالرقابـــة القبليـــة أوهـــتـــحيات ميلصـــال

تشمل بعض القـرارات اإلداريـة 

بحــث املالرقابــةذهباشــرة ترتيــب إلتــزام بنفقــات مثــل إبــرام صــفقة عموميــة، وخصصــنا هلــملا اهــالــيت تكــون مــن أثار 

يئــات عليــا تقــوم بالرقابــة البعديــة علــى ميزانيــة هذا احلــد بــل قامــت بإنشــاء هــتكتفــي الدولــة عنــد ذا وملهــاألول، 

هم هلس احملاسبة، ومها أجمفتشية العامة للمالية و تمثلة يف املاحمللية واملاجلماعات

ذه األجهــزة هــارســة ممبيــان كيفيــة إىلهبحــث الثــاين، الــذي ســنتطرق فيــذه الرقابــة املهلــيف اجلزائــر، وقــد خصصــنا

.قانونا لقيام بذلكخولةال العام وبيان صالللرقابة على امل

:المحليةماعات ى ميزانية الجلية الممارسة علالرقابة الداخ:األولالمبحث 

ارس مـــن قبـــل الـــيت متـــتلـــف أنـــواع الرقابـــة خمو هـــى ميزانيـــة اجلماعـــات احملليـــة قصـــود بالرقابـــة الداخليـــة علـــامل

اليـــة، وذلــك بواســـطة ى الســـيما تلــك التابعـــة لــوزارة املنفســـها أو مــن قبـــل إدارات أخــر يئــات العموميــةإدارات اهل

ل الرقابة على تنفيـذ العمليـات ارسة بعض أعماممحبني صالتصني أو موظفني آخرين تكون منخمموظفني 

.اليةامل

ا هــاليــة وتنصــب خصوصــا علــى النفقــات بإعتبار تلــف مراحــل تنفيــذ العمليــات املخمذه الرقابــة تشــمل هــو 

.اهلفني بتنفيذكمن طرف األعوان املواالحنرافاتللمخالفاتإليراداتمعرضة أكثر من ا
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:المالي والمحاسب العموميرقابة المراقب :األولب لالمط

أنـواع خاصـة مـن الرقابـة تطلـق عليهـا تسـمية ا البـد أن ختضـع إىلهميزانية اجلماعات احملليـة قبـل تنفيـذإن

مكــن حــدوثها وتفاديهــا ومعاجلتهــا قبــل شــاكل املوحتليــل املاكتشــافالرقابــة الســابقة أو

كثـرة الرقابة على القرارات املوافقة السابقة ألجهزةاملحدوثها، و

تأديـة بـطء سـري املهعليـبتـا يرت ممـزمة للقيـام بعمليـة النفقـات اإلجراءات الال

كافـــة قواعـــد هيما تراعـــي فيـــحيحا وســـلصـــيزانيـــة تطبيقـــاتمثـــل يف تطبيـــق املوامل1،هحتقيقـــ

اليــــة الشــــرعية املالقواعــــد التطبيقيــــة والتحقــــق مــــندفها ضــــمان تطبيــــق القــــوانني و هــــقــــرر، كمــــا يكــــون اإلنفــــاق امل

.النفقات العموميةاللتزامات

:الواليةى ميزانية لممارسة الرقابة من طرف المراقب المالي ع:األولالفرع 

تـابعني لـوزارة املاليـة يسـمون مـراقبني مـاليني لعمومية مـن طـرف أعـوانمتارس الرقابة املسبقة على النفقات ا

2فهنـاك مراقـب مـايلمايل لكل وزارة أو هيئة وطنيـة، أمـا علـى املسـتوى احمللـييعني على املستوى املركزي مراقب

ليهــا مــن طــرف قة عاملصــاد، وبعــدقبــل دخوهلــا مرحلــة التنفيــذماعــات احملليــةمارســة رقابتــه علــى ميزانيــة اجليقــوم مب

ــةالتواإلداراتعلــى ميزانيــة املؤسســات الســلطات املختصــة ابعــة للدول

وميزانيـــات الواليـــة واملؤسســـات العموميـــة ذات الطـــابع : اخلاصـــة للخزينـــة ، علـــى احلســـاباتوامليزانيـــات امللحقـــة

املطبقـة التشـريعية والتنظيميـةلألحكـامشـعيب الـوالئي والبلـدي خاضـعتني يتبقـى ميـزانانهإال، اإلداري

3.عليها

مراقبة ميزانية اجلماعات احمللية دراسة (مداخلة بعنوان وضع ديناميكية جديدة لتفعيل دور اجلماعات احمللية يف التنميةرحبي كرمية وبركاين زهية،1
.1، صجامعة البليدةاالقتصادية والتجارية،، كلية العلوم)للملتقى الدويل حول تسيري ومتويل اجلماعات احمللية يف ضوء التحوالتمقدمة 

.73ص، 2007،جامعة قسنطينة،كلية احلقوق،مذكرة ماجستري،اإلداريةاحملاسبة و دوره يف الرقابة على املؤسسات جملس،اجموجرانو 2
.128ص, 2013, جامعة بسكرة, كلية احلقوق, ماسرت أكادميي, إدارة اجلماعات احمللية يف اجلزائر,عتيقة جديدي3
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يزانيــــة كلــــف بامليقــــوم الــــوزير املاليون يف مهــــامهم مــــراقبني مــــاليني معــــاونني، حيــــثراقبــــون املــــويســــاعد امل

العموميــــة قــــاتي الرقابــــة القبليــــة علــــى اإللتــــزام بالنفهــــاليني حيات األساســــية للمــــراقبني املــــومــــن الصــــالبتعيــــنهم

قدمـة إلـيهم مـن اقات اإللتزام وسندات اإلثبات املذه الرقابة يف فحص بطهاخلاضعة لذلك، وتتمثل 

:1اآلمرين بالصرف حيث يتم التحقق منطرف

.)االقتضاءالتفويض القانوين عند (صفة اآلمر بالصرف -

.فعولقة للقوانني واألنظمة السارية املومطابقة النف-

.اليةاملناصب توفر اإلعتمادات أو امل-

.الصحة القانونية جلسم النفقة-

.تطــابق املبلــغ احملــدد يف االلتــزام مــع الوثــائق األخــرى امللحقــة بوثيقــة االلتــزامم أي االلتــزابلــغ اديــة ملالصــحة امل-

.ختلف السلطاتسبقة ملاملاالستشاريةتأشريات أو اآلراء وجود ال-

, تنتهي املراقب

. حيــث يضــع املراقــب املــايل تأشــريته علــى اســتمارة االلتــزام عنــدما تتــوافر يف هــذا االلتــزام مجيــع الشــروط القانونيــة

يف حني يعد رفضـها تعسـفا يف اسـتخدام السـلطة ملايل،تعترب التأشرية يف حالة صحة النفقة واجب على املراقب ا

2.وعرقلة للتسيري يعرض صاحبها للمسائلة امام جملس احملاسبة

املؤقـت يف حالـة وإمارفض مؤقت إماالتأشريةقد يرفض املراقب املايل وضع و 

، او بالصــرفاآلمــرها مــن طــرف تصــحيحإمكانيــةمــا اذا كــان ملــف االلتــزام حيتــوي علــى معلومــات خاطئــة مــع 

أمـــاعـــدم وجـــود معلومـــات جوهريـــة يف مســـتندات االلتـــزام ، وجـــود مســـتندات كافيـــة بالنســـبة للعمليـــة اوعـــدم 

.136ص،2003احملاسبة العمومية، دار اهلدى، اجلزائر، ،حممد مسعي1
.285ص، 2013،اجلزائر،ج.م.د،املالية العامة و ،يلس شاوشبشري2
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عـدم وجـود االعتمـادات املاليـة 

1.بالصرفاآلمرل الرفض املؤقت من قبعدم احرتامأو

:يقوم كذلك بـهالقانون فإنها لهاليت يسندايلوكلة للمراقب املاملاالختصاصاتوإضافة إىل

.ت تدوين التأشريات ورفضهامسك سجال-

اإللتزامات حسب الشروط احملددةةسبحمامسك-

ة يف ميزانيـــةات املســـجلمـــات املنفـــذة مـــن اإلعتمـــادإىل حتديـــد مبـــالغ االلتزاحماســـبة االلتزامـــات نإ

2.مبالغ األرصدة املتاحةالتسيري أو ترخيصات الربامج و

سـنة ماليـة بإرسـال تقريـر إىل الـوزير املكلـف علـى سـبيل العـرض واىل املراقب املايليقومكما 

تعرض فيـه كيفيـة ، يسـمـن قـانون احملاسـبة العموميـة58طبقا ألحكام املادةسبيل اإلعالماآلمرين بالصرف على

مهامــه إن وجــدت، يف جمــال تطبيــق التنظــيم إضــافة إىل تنفيــذ امليزانيــة مــع ذكــر الصــعوبات الــيت تلقاهــا أثنــاء أداء

املتعلقـة بتطـور االلتـزام بالنفقـات وتعـداد مالك العمومية، ومجيع املالحظـاتاألاملخالفات اليت الحظها يف تسيري

:3االقرتاحات اليت من شاملستخدمني مع

ـــد ( اليني راقبني املـــإىلإضـــافة ) االقتضـــاءومعـــاونيهم عن

ؤســس ا بــل حــىت الــرفض التعســفي أو غــري املهــنحو ليســت فقــط عــن التأشــريات الــيت مييتحملــون مســؤولية خاصــة

س احملاســبة، تعلــق مبجلــامل1995جويليــة07ؤرخ يفاملــ95-20، وذلــك طبقــا ألحكــام األمــر رقــمللتأشــريات

.يةالاملويزانيةال تسري املجميف االنضباطالفة لقواعد خمحيث تعترب 

.129، صاملرجع السابق،يديجدعتيقة1
جامعة تلمسان ،كلية العلوم االقتصادية،مذكرة ماجستري،ة يف امليزانية اجلماعات احملليةتقييم فعالية النفقات العام،عباسعبد احلفيظ2

.60ص،2012سنة
جامعة ،كلية احلقوق،مذكرة  ماجستري،الية اجلديدينالو قاللية والرقابة يف ظل القانوين البلدية وتحمللية بني االساجلماعات ا،ملياينصليحة3

.231ص2015سنة،املسيلة
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ي هــاليون و راقبــون املــه علــى احلــاالت الــيت يعاقــب عليهــا املذكور أعــالمــن األمــر املــ28ادةفقــد نصــت املــ

منوحـة يئـات الرقابـة القبليـة أو التأشـريات املهل الصرحية من طـرف للتأشريات أو العراقيؤسسحالة الرفض غري امل

1مـن األمـر89ادة.خارج الشروط القانونيـة 20-95

لصـهممتكـن أن يـؤدي إىلاليني مسـؤولني شخصـيا عـن مـنح التأشـريات أو رفضـها ال ميراقبني املـغري أن إعتبار املـ

وتطبيـــق أوامـــر وتوجيهـــات مســـؤوليهم الســـلميني، وتبعـــا لـــذلك مياممـــن إحـــرت 

رتكبــة مــن خالفــات املم مــن مســؤولية املهمــن أجــل إعفــاءاملســؤولنيؤالء هــبــاألوامر الكتابيــة الصــادرة إلــيهم مــن

من االمر97ادةلها طبقا لنص املحميني هم السلمرؤسائذه األوامر، حيث حتل مسؤوليةهقبلهم بسبب تطبيق 

20/95.2

مــن بــني الوسـائل الــيت تســمح لــوزير تكـون مــن قبـل املراقــب املــايلهـذه الرقابــةوهكـذا نســتنتج ان ممارســة 

منــع ارتكـــاب املخالفـــات املاليــة الـــيت تقــع فيهـــا اهليئـــات هاهـــدفالعمليـــات املاليــة، املاليــة باملتابعـــة امليدانيــة لتنفيـــذ

راقــب يعتــرب املكمــا, ضــمن سياســة عــدم الرتكيــزامليزانيــة، حيــث أن هــذا النــوع مــن الرقابــة يــدخلفــة بإعــداداملكل

3.الية باألخطاء اليت يرتكبها اآلمر بالصرفصاحل املم امليزانية مع إعالرشد واحلارس على تنفيذ املاملايلامل

:دياتالبلى ميزانية لرقابة المحاسب العمومي ع:الثانيالفرع 

ون مـــن القـــان206ادةو األمـــني العـــام للخزينـــة البلديـــة وذلـــك حســـب نـــص املـــهـــاســـب العمـــومي احملإن 

وحــده وحتــت ويتـوىلحيـث تــتم إيــرادات ونفقـات البلديــة علــى يـد أمــني اخلزينــةقــانون البلديــةتضـمنامل10/11

وكـذا وفـاء النفقـات الـيت يصـدر ا ، هـإليمداخيل البلدية و مجيـع املبـالغ الـيت ترجـع ص مجيع استخالمتابعةهعهدت

.ع،ر/ة جاملتعلق مبجلس احملاسب1995جويلية 17املؤرخ يف 95-20األمرمن 89انظر املادة1 39
.31ص،املرجع السابق،لربيجنيب2
.231، املرجع السابق، صملياينصليحة3
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فاحملاســب البلــدي لــه وحــده .اإلعتمــادات املصــادق عليهــاةإىل غايــبصــرفهادي األمــرلــس الشــعيب البلــ

1.ا من طرف القوانني واللوائح التنظيميةهيلاملنصوص عصفة حتصيل اإليرادات ودفع النفقات البلدية 

. خيضــعون أساســا ملســؤوليتهمــن قبــل الــوزير املكلــف باملاليــة و هم يـتم تعيــني احملاســبني العمــوميني او اعتمــاد

2.اعتمادهمكيفيات تعيينهم و 1990سبتمر 7لقد نظم املرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 

ال العمليــات وحســابات اخلزينــة يف مراقبــة حركــة األمــوال نقــدا كانــت، أم قيمــا يف جمــيف هكــذلك تكمــن مســؤوليت

ودعــــة لفائــــدة تبــــني عمليــــات اخلزينــــة األمــــوال املحســــابات دائنــــة، أو مدينــــة، كمــــاودائــــع، أو يفحســــابات، أو

حلسـابات اخلاصـة اجلـرد مؤقتـا وعمليـات التحويـل، وتعـرض اهواخلارجة منصندوقاخلواص واألموال الداخلة إىل

طالبـة عـني بأعمـال املمي املاحملاسـب العمـو مـا يتـوىلكللمـوارد والقـيم والسـندات الـيت تطبـق عليهـا،ايلاملالعيين و

ختلفــة للقيــام ئب املقــابض الضــراوم شخصــيا بتحصــيل أو تســيري ذلــك إىلأن يقــهكنــالــذي ميو ،ببــاقي احلســاب

3.باشرةال الضرائب املجمعتادة يف تابعة املبامل

ع أن يتمتـهن لـكـكمـا مييـهلاكلـة و اليـة علـى العمليـات امللشخصـية املسـؤولية اواحملاسب العمومي يتمتـع بامل

ذا يتضــح أن مســؤولية احملاســب هــل وضــعني حتــت أوامــره، مــن خــالوبــني األشــخاص املهبينــســؤولية التضــامنيةبامل

األمــــوال العموميــــة ســــواء تعلــــق األمــــر بتحصــــيل اإليــــرادات أو تســــديد العمــــومي تتقــــرر عنــــدما حيــــدث عجــــز يف

.النفقات

والتجارية، جامعة تلمسان، كلية العلوم االقتصادية،ة ماجستريمذكر ،ة يف امليزانية اجلماعات احملليةيم فعالية النفقات العاميقت، عباسعبد احلفيظ1
.25، ص2012

.1645ص،43ع ،ر/ج، لق بتعيني احملاسبني العموميني واعتمادهميتع1991سبتمرب 7املؤرخ يف 91-311تنفيذي رقم املرسوم 2
.31ص،املرجع السابق،لربيجنيب3
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:بــ 1تصـرفات خاصـة إذا تعلـق األمـرالية للمحاسـب العمـومي عـن كـل السؤولية الشخصية واملوتكمن امل

العمومية يف ظروف غري شرعيةتسديد النفقات-

.يئات العموميةهلرصد وقيم هوحفظهحراست-

.احلسابيةوالقيم واحلركات رصدةلألهحتريكي-

.ثبتة للعمليات احلسابيةستندات اململعلى الوثائق واهفظتحما-

،يشغلهمنصب الذي مبهمة احملاسب للهقيام-

يف تسـيري مصـلحة همسـاعديكما يعترب احملاسب العمومي مسؤول عن تصـرفات غـريه و الـيت تصـدر عـن

تمثلـة يف واملهم حتـت إشـرافهـوظفني الـذين ذه األخـرية تبعـا لصـفة املـهـتكـون هومراقبتـهاحملاسبة اخلاضعني لسـلطت

كلفـــون بـــإجراء ء امللحقـــون الـــوكالاحملاســـب الفعلـــي، املفـــوض، صـــلحة احملاســـبون الســـابقون، احملاســـب املأعـــوان امل

كـن حصـر ذه العمليـات، وميهـسـؤول شخصـيا وماليـا عـن قبض األموال ودفعها للمحاسب العمومي املعمليات

:ستعملة يف ما يليرقابة النفقات امله ارسة وظيفتممدف من اهل

.هعمول بالتشريع املعلى صحة توظيف النفقات بالنظر إىلالسهر -

.التحقق مسبقا بتوفري اإلعتمادات-

إثبـــات صـــحة النفقـــات بوضـــع تأشـــرية علـــى الوثـــائق اخلاصـــة بالنفقـــات وتعليـــل رفـــض التأشـــرية عنـــد اإلقتضـــاء -

.عن طريق التنظيم واليت تراعى فيها طبيعة الوثيقةوضمن اآلجال احملددة

.ايل

فتوحـة والنفقـات املللمعتمـداتالية شهريا بصحة توظيـف النفقـات والوضـعية العامـة كلف باملوزير املم الإعال-

.وظفةامل

.87ص،املرجع السابق،اجموجنوار1
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، أمــا علــى مســتوى البلديــة فتتمثــل إن احملاســبة اخلاصــة بــاآلمرين بالصــرف بالنســبة للواليــة يتمثــل يف الــوايل

لإليــراداتداريــةاإلاســبة احملواليــة البلديــة ســك اآلمــرون الرئيســني يف اللبلــدي، حيــث مي

1.اإلذن بالدفع، وتصفيةااللتزامال جموالنفقات العمومية يف 

الـوزير الكلـف باملاليـة او جملـس : وال ميكن إقامة املسؤولية احملاسب العـام إال مـن طـرف إحـدى السـلطتني

ـــاقي احلســـاب املطلـــوب مـــن ولـــوزير املاليـــة احلـــق يف ان يقـــوم بـــإبراء جمـــاين جزئـــي أو. احملاســـبة كامـــل مـــن دفـــع ب

وحلمايــة احملاســـب مــن املخــاطر املنجـــرة عــن ممارســة مســـؤوليته عمــوميني اذا مت إثبــات حســـن نيــتهم ،احملاســبني ال

2.يكتتب تأمينا على مسؤوليته املاليةأنيلزمه القانون املتعلق باحملاسبة 

:ميزانية الجماعات المحليةنتائج رقابة المحاسب العمومي على : الفرع الثالث 

للتحقـق إليـهيطلـب ملـف النفقـة املقدمـةإذيتمتع احملاسب العمومي بصالحية الرقابـة علـى تنفيـذ امليزانيـة 

، ممـا يسـمح بتسـليم القابلـة للـدفعالتأشـريةمن شرعية النفقة العمومية يقوم بوضع تأكدوإذا، من مدى شرعيتها

الــدفع ويقــوم أولتســديد يرفــع القيــام باإنشــرعيتها ميكنــه مــن عــدمتأكــدإذاأمــا، الــدائن املعــينإىلمبلــغ النفقــة 

الــرفض لكــي جيــري عليهــا التســويات الالزمــة أســبابمــذكرة خطيــة حيــدد فيهــا مــر بالصــرف عــن طريــقاآلبــإعالم

وضـــعيف املـــذكرة يـــرفض احملاســـب العمـــوميإليهـــابالصـــرف تســـوية املالحظـــات املشـــار اآلمـــرففـــي حالـــة رفـــض

3.سلطة احملاسب العمومي ليست مطلقةأنإالالتأشرية

.33ص، املرجع السابق،لربيجنيب1
.215ص،املرجع السابق،س شاوشيلبشري2
.123ص،املرجع السابق،جديديعتيقة3
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:الوصيةالرقابة المجالس الشعبية المحلية والسلطات :الثانيالمطلب 

مـن 15ادةاملـكزيـة يف اجلزائـر، وبـالنظر إىلالالمر من الوالية والبلدية مصاحل إقليمية جتسد نظـام لتعترب ك

ذا هـهورئيسـهد أن البلدية تتكون من جن1البلديةتضمن قانون امل10/11قانون

2تضـــمن قـــانون الواليـــةامل07/12مـــن قـــانون2ادةفتتضـــمن املـــبالنســـبة للبلديـــة أمـــا بالنســـبة للواليـــة

ا النــوع مــن علــى هــذ1996وقبــل ذلــك نــص دســتور ،هتتكــون مــن 

". :"منــه علــى انــه159الرقابــة حيــث نصــت املــادة 

قراطيـــة حبيـــث يســـمح هـــو معـــروف علـــى هـــوكمـــا 

وبالتايلتعترب منط من أمناط اإلدارة، ممالعمومية عن طريق 

مـن قـانون01ادةواملـ10/11مـن قـانون01ادةعنويـة حسـب نـص املـاملا بالشخصيةف هلنتخبة يعرت احمللية امل

صــلحة العامــة، تلــف اجلوانــب مــن أجــل حتقيــق املخما يف هتتخــذمــن أجــل إصــدار وتنفيــذ القــرارات الــيت07/12

.اولة حتقيق التنمية احملليةحماطنني و و وإشباع حاجيات امل

ارســـة ممهمـــن أوجـــههـــارســـة ممو 

ـــدائم واملحـــدود القـــانون كو قراطيـــة، وذلـــك يفالدمي أعمـــال ســـتمر علـــىع ال

.ستوى الوالئياملالبلدي و ستوى تخذة على املوالتصرفات امل

.املتضمن قانون البلدية10/11من قانون 15انظر املادة1
.قانون الواليةاملتضمن 07/12من قانون 2انظر املادة 2
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:رقابة المجالس الشعبية المحلية: الفرع األول

رؤســــاء (حيــــق للمجــــالس الشــــعبية الوالئيــــة مراقبــــة التنفيــــذ اجلــــاري للميزانيــــة مــــن قبــــل اآلمــــرين بالصــــرف 

تقـــارير بإنشــاء جلــان حتقيـــق يف قضــايا ماليــة معينـــة، ومطالبــة اآلمــرين بالصـــرف بتقــدميوذلـــك) البلــديات والــوالة

07/12مـــن القـــانون33ادةواملـــ10/11مـــن القـــانون 31طبقـــا للمـــادةيزانيـــةعـــن تنفيـــذ املدوريـــة أو ظرفيـــة 

الس الشــعبية عليهــااهكــن لآلمــرين بالصــرف تنفيــذبعــض العمليــات الــيت ال مينــاكهو 

.نسبة للبلدياتبات والوصايا، أو إبرام الصفقات العمومية بالمثل قبول اهل

يف مناقشــة احلســابات اإلداريــة حقــة علــى تنفيــذ امل

وم بــالتحقق مــن توافــق العمليــات كــل ســنة ماليــة، حيــث تقــاختتــاماألمــرين بالصــرف بعــد ا مــن طــرفقدمــة هلــامل

ة مــن قبــل نفــذيف احلســابات اإلداريــة مــع تلــك املي معروضــةهــكمــا و 1يزانيــة ونتائجهــا،نفــذة يف إطــار املاليــة املامل

يزانيــة خيصــات امل)اخلزينــة للواليــةأمنــاء اخلزينــة للبلــديات وأمنــاء(عنيــني احملاســبني العمــوميني امل

التداريـة مبـداو احلسـابات اإلوإجراء التسويات الال

يزانيــة املا علــى تنفيــذهحظــات الــيت يكــون

.لس احملاسبةجمودعة لدى رفق بنسخ احلسابات املوت

ايل اإليـراداتعلى ميزانية تكـون عـن طريـق املقارنـة بـنيف

ويف حالـة مطابقتهمـا يـتم املصـادقة امليزانيـة،النماذج املرفقـة مـع لقسم التسيري وقسم التجهيز واالستثمار حسب

2.عليها

.35ص،املرجع السابق،لربيجنيب1
.223ص،املرجع السابق،ملياينصليحة2
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:المحليةرقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات : الفرع الثاني

بـة الـيت تلعبهـا الرقاةغـالباللألمهيـةهذا النوع من الرقابة هـو الـذي ميـارس مـن طـرف مـوظفني خمتصـني نظـرا 

أشـــخاصيقررهـــا القـــانون لســـلطة عليـــا علـــى ، وهـــي جممـــوع الســـلطات احملـــددة الـــيتتنفيـــذ وتطبيـــق امليزانيـــةأثنـــاء

.العامةاملصلحة قصد محايةوأعماهلماهليئات الالمركزية أعضاء

رئــيس الــدائرةوايل،الــ: املوكلــة هلــم ممارســة هــذه الرقابــة علــى ميزانيــة اجلماعــات احملليــة هــم واألشــخاص

1.الشعيب الوالئي

احلفــاظ علــى مـــن خـــالل اســـتخدام امتيــازات وســـلطات الرقابـــة مــن أجـــلرقابــة الســلطات اإلداريـة تكــون

باالعتمــــادات املاليــــة للهيئــــات فتقـــدم الســلطات اإلداريـــة املركزيـــة الوصـــية تقريــرا مرفقــــاأهــداف الرقابـــة الوصـــائية،

ت اإلداريـة الالمركزيـة، إذا عجـزت هـذه األخيـرة عـن تغطيــةوالوحـدا

ــــى ــــدائم علـ ــــق اإلطـــــالع الـ ــــى حـ ــــافة إلـ ــــة، باإلضـ ــــةاحملليـ ــــات احملليـ ــــا اجلماعـ ـ

اجللســــات واملــــداوالت إلــــى الســــلطات اإلداريــــة املركزيــــة الوصــــية مــــن أجــــل برفـــــع حماضـــــرتكـــــون ملزمـــــة وبالتـــــايل

2.اإلطـالع عليهـا، ملراقبـة

احملافظـــة علـــى ميزانيـــة ة مــــن خـــالل قيامهــــا فــــيفالوصـــاية دورهــــا هــــام فــــي الرقابــــة علـــى ميزانيــــة اجلماعــــات احملليــــ

خـروج اهليئـات التنفيذيـة عـن أهـداف متوازنـة حتقـق أهـدافها املرجـوة، والتأكــد مــن تنفيــذ البــرامج املعتمــدة وعــدم

.الرقابة الوصائية

.123ص،املرجع السابق،جديديعتيقة1
.233ص،املرجع، نفسملياينصليحة2
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1:ذه الرقابة تكمن يفهداف هإن أ

الاللألشخاصرافق العامة التابعة رة واملداتتمثل يف ضمان حسن سري اإل:أهداف إدارية

.اإلنتاجية

ائها ومحاية حناإلداري العام يف كافة أالجتاهاتكمن يف صيانة وحدة الدولة وضمان وحدة :أهداف سياسية

.مصلحة الدولة

والبد أن جترى تصرفات الشرعيةماواحرت مون الشرعية،رت ا حياضعني هل

.اهظل القواعد القانونية وضمن حدوديفألشخاصؤالء اه

:على ميزانية الجماعات المحليةالخارجيةالرقابة :الثانيالمبحث 

اســتخراج احلســاب اإلدارياء الســنة املاليـة و هــبعـد انتنا تبــدأ مــ: ى تنفيــذ امليزانيــة لـعارجيــةالرقابـة اخل

ا هـلكن، و احلـال يف الرقابـة السـابقةو هـى جانب النفقـات فقـط كمـا لصب عتنذه الرقابة اله، و ديةلوالية أو البلل

ا هـمجيـع مواردصـيل اجلماعـة احملميـة بتحم قيـاذلـك التأكـد مـنىشمل جانب اإليرادات العامة، عالوة علمتتد لت

عليـا أجهـزة خاصـةن الرقابـة إىلذا النـوع مـهـيعهد و 2،ةيلفعل إىل خزينة اجلماعة احمللقد ورد باصل ما حتكلنأو 

يئــة الوطنيــة وأجهــزة أخــرى مثــل اهلالعامــة للماليــةتفشــيةامل،لــس احملاســبةجملرقابــة األمــوال العموميــة ومهــا أنشــئت

بســــلطات ي مــــزودةهــــو ليةذه األجهــــزة باإلســــتقالهــــوتتمتــــع ،كــــزي لقمــــع الغــــشر كافحــــة الفســــاد والــــديوان اململ

ذا هـن سـنركز يف حنـعلى تسيري األموال العموميـة، و للقيام برقابة بعدية فعالةحيات واسعة النطاق وتتدخل وصال

حــور تملرئيسـية الــيت تكـون الفكــرة افتشــية العامـة للماليــة،لــس احملاسـبة واملجميئتـان رئيســيتان ومهـا هعلــى بحـثامل

.36ص،املرجع السابق،لربيجنيب1
.48، املرجع السابق، صعباسعبد احلفيظ2
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اسـة الرقابـة علـى ولدر 1عـب،راف والغـش والتالحنـاألمـوال العموميـة مـن كـل أشـكال اإلي محايـةهـا هحول إنشاء

مطلــب أول يتنــاول ذا إىلهــذه األجهــزة قســمنا مبحثنــا هــمــن طــرف اليــة للهيئــات العموميــةتنفيــذ  العمليــات امل

عفرو الرقابة قمنا بتقسيم كل مطلب إىلامل

:يةرقابة المفتشية العامة للمال: ب األوللالمط

فتشــيات العامــة امل( يئــات العموميــة مثــل تلــف اهلخفتشــيات الــيت حتــدث لــدى ملالعديــد مــن املإضــافة إىل

والـــيت يكـــون مـــن ضـــمن مهامهـــا مراقبـــة التســـيري حتـــت ) الوزاريـــة أو تلـــك التابعـــة للواليـــة ختلـــف الـــدوائرالتابعـــة مل

ي هــرقابيــة أوســع ونطــاق تــدخل أمشــل و حيات ا صــالأخــرى هلــنــاك مفتشــيةهيئــات، الســلطة أو وصــاية تلــك اهل

53-80كـان وفقـا للمرسـوم ال الرقابة من حيث األشـخاص واملجمومن الضروري حتديد فتشية العامة للماليةامل

.فتشية العامة للماليةيئات اخلاضعة للرقابة املحول األشخاص واهل

:الرقابة من حيث األشخاص-1

فتشــية العامــة للماليــة تراقــب بعــض األعــوان فــإن ال922–78رســوم التنفيــذيمــن امل11وفقــا للمــادة

مصلحتهمواسم

.م القــابض البلــدي وأمــني اخلزينــة علــى مســتوى الواليــةهــاحملاســبة ومرؤوســيهم ومنــدوبيهم و رؤســاء مناصــب-

.عموميةإدارة كل شخص يتوىل-

.زوناتخملااسبة نوعية أو تسيري حمكل عون مكلف مبسك -

صـراحة، فـإن مـن الناحيـة العمليـة هناك مادة تنص عليـهيكن ذه الرقابة وإن ملأما عن خضوع اآلمر بالصرف هل

.ستندات احملددة قانونا والضرورية لعملية الرقابةغري مباشرة بتقدمي الوثائق واملا بطريقةخيضع هل

.36ص،املرجع السابق،لربيجنيب1
.53عدد رقم ،ر/ج،مة للماليةاحملدد لصالحيات املفتشية العا1992املؤرخ يف فيفري 92-78من املرسوم التنفيذي 11انظر املادة 2
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:المكانثالرقابة من حي-2

لكيفيـةعامـة للماليـة أمـا بالنسـبةإلقليمـي للمفتشـية الاختصـاصاالكـان يقصد مبجال الرقابة من حيث امل

علـى بنـاءفتشية العامة للمالية جترى مراقبتها فإن امل92-78رسوم التنفيذيمن امل05ادةاملالرقابة وفقا للنص

واخلـربات بالدارسـاتتعلقـةهـام املدارة، وفيمـا خيـص املم مسبق لالفجائية ودون إعالكان وبصورةوثائق وبعني امل

ســـتندات راقبـــة ملـــزمني بتقـــدمي الوثـــائق امليئـــات املهصـــاحل و املمســـؤويل

.الضرورية لعملية الرقابة وأي عرقلة وإمتناع يشكل خطر جسيم

:نشأة المفتشية العامة للمالية وتنظيمها: األولالفرع 

ن يـة أي ألى ميزانيـة اجلماعـات احمللـيـا دائمـا ميـارس رقابـة الحقـة عاز رقابهـماليـة جللتعترب املفتشية العامـة 

1980املـؤرخ يف فـاتح مـارس80-53م رقـم ولقـد أنشـئت مبوجـب املرسـو ،بعـد تنفيـذ امليزانيـةنا يكـو لهتدخ

احملـدد لتنظــيم 1992جــانفي20ؤرخ يفاملـ92-33رقــميعــن طريـق املرســوم التنفيـذا ولقـد أعيــد صـال

ذي ألغـىوالـ1992فيفـري22املـؤرخ يف78-92م رقـمرسـوم و 1وصالا اخلارجيةصال

فتشية، والـيت تـنص علـى تعلقة بإحداث املاملاألوىلهمادتباستثناء80-53رسوم رقمالوقت أحكام امليف نفس

عون لـــنفس التسلســـل اإلداري خيضـــا الهذا يعـــين أن أعضـــاءهـــاليـــة و باشـــرة لـــوزير املامل

يف أداء مهـــامهم، ويـــدير االســـتقالليةم نوعـــا مـــن من هلـــا يضـــو مـــهـــليـــة اآلخـــرين و اق علـــى مـــوظفي وزارة املطبـــامل

وكلــة إليهــا الرقابــة والدراســات والتقــومي املالــذي يســهر علــى تنفيــذ أعمــالchef)(فتشــية العامــة للماليــة رئــيسامل

.سائل أخرىويضطلع مبهام تسيري مستخدميها وو 

.48، املرجع السابق، صعباسعبد احلفيظ1
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ينتظمـــون يف شــــكل Inspecteurفتشـــية العامـــة للماليــــة مـــن طـــرف مفتشـــنيتلـــف مهـــام املخمارس متـــ

CHEF deأو رؤسـاء فـرقCHEF de missionقبـل رؤسـاء بعثـاتوحـدات متنقلـة تسـري مـن

brigade قابة والتقوميياكل العملياتية للر اهل( كزية ر فتشية املياكل املإما هلفتشون تابعنيؤالء املهويكون(

1.تسعة9ا هديريات اجلهوية وعددتمثلة يف املصاحلها اخلارجية املأو مل

:صالحيات المفتشية العامة للمالية: الفرع الثاني

الالمركزيـة، واجلماعات العموميـةمصاحل الدولةتراقب املفتشية العامة للمالية التسيري املايل و احلسايب يف

.املؤسسات اخلاضعة لقواعد احملاسبة العموميةيئات و اهل، و )دية و الوالية لالب(

:ى ما يأيتلومتارس الرقابة أيضا ع

التجاري ،ي و املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناع

حية العموميةاملستثمرات الفال،

الصــبغة يئــات ذاتاهلالعمــوم كــلى ف أنظمتهــا االجتماعيــة، وعلــى اخــتاللــاالجتمــاعي عنيئــات الضــماه

يئات العمومية،ليت تستفيد مساعدات الدولة أو اهلاالجتماعية و الثقافية ا

يميــة أوأن تطبــق علــى أي شــخص معنــوي حيصــل علــى مســاعدة ماليــة مــن الدولــة أو مجاعــة إقلنوميكــ

مالتقويــيهـو بـة امـة الرقخـالف مهى لـعم اهـاملنماليـة نوعـا جديـدا مـلمفتشـية العامـة لللنيئة عمومية ، كما أه

ا لـــجمنب مـــلـــذا بطهـــو احملليـــة،جماعـــة لالتابعـــة لمؤسســـات العموميـــة االقتصـــاديةلقتصـــادي واملـــايل لاال

اليـة تقـومفتشـية العامـة املومـن جهـة أخـرى فـإن امل2,نشاط فرعـيى نشاط قطاعي أولتنصب عنأنحيث ميك

وضـوعة ليـة أو املاكلـف امللسلطة الـوزير امليئات اخلاصة التابعة دوريا برقابة واسعة وتفتيش مصاحل اإلدارات أو اهل

.38ص،املرجع السابق،لربيجنيب1
.49، املرجع السابق، صعباسعبد احلفيظ2
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، وفضــالهوكــذا فحــص نشــاط وتقــومي فعاليــة مصــاحل الرقابــة التابعــة لــ،هحتــت وصــايت

.اليةكلف باملامل

:كيفيات الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة ونتائجها: الفرع الثالث

اليــة كلــف باملهــا الرقــايب احملــدد مــن طــرف الــوزير املاجمفتشــية العامــة للماليــة حــول تنفيــذ برنكــز عمــل امليرت 

يئــات أو راقبــة الــيت يعــرب عنهــا أعضــاء احلكومــة أو اهلداف معينــة، حســب طلبــات املهــألوالــذي مت تســطريه وفقــا

كـــان بصـــورة فجائيـــة أو بعـــد ئق ويف عـــني املالوثـــافتشـــية بنـــاءا علـــى املخولـــة بـــذلك، وجتـــرى مراقبـــةؤسســـات املامل

ـــدفاتر احملاســـبيةإذ 1,إخطـــار مســـبق ـــق ال ـــة بعـــد تنفيـــذها، عـــن طري ـــة اجلماعـــات احمللي ـــة علـــى ميزاني متـــارس الرقاب

مـــن بنــــود ومســـتندات الصـــرف والتحصـــيل، ومراقبــــة مـــدى تطـــابق املصــــاريف لإلعتمـــادات املوجـــودة بكــــل بنـــد

مجيــع العمليــات ل اإليــرادات باإلضــافة إىل الرقابــة علــى مســتنداتامليزانيــة، مــع مراقبــة طريقــة حتصــي

مطابقـــة للقـــوانني

2.ت اليت تراها ضروريةاحملاسبة، باإلضافة لفحص النظم املالية

ليـــة حتـــرر املفتشـــية تقريـــرا تســـجلمبجـــرد انتهـــاء عمليـــة املراقبـــة علـــى ميزانيـــة اجلماعـــات احمل

ــــ مــــن مقــــر البلــــديات أو الواليــــات حيــــثاء القيــــام مبمارســــة مهــــامهم يف كــــل واملعاينــــات الــــيت قــــاموا جبمعهــــا أثن

ا تســـيريهاهليئـــات موضـــوع الرقابـــة و املصـــاحل و شـــعلـــى اقـــرتاح تـــدابري مـــن رحيتـــوي هـــذا التقريـــ

تطبــق التشــريعية والتنظيميــة الــيت ماألحكــانحيســنأهطبيعتـنى أي اقــرتاح مــلــحيتــوي عنأنا، كمــا ميكــهـونتائج

الل خـهـايلة عباإلجابـنيقومـو همبـدور ن، الـذيبـاألمريئـات املعنيـةذا التقريـر ملسـريي املصـاحل واهلهـغ لويب. اهيلع

.38ص،ع السابقاملرج،لربيجنيب1
.235ص،املرجع السابق،ملياينصليحة2
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يوجـه بانتهـاء هـذا األجـلو 1.ةمدة أقصاها شهرين مع إمكانية متديـد هـذه املـدة مـن طـرف الـوزير املكلـف باملاليـ

.التدابري املناسبة

املشـرتك يف اجتماعـه املنعقـد لتحسني أساليب الرقابة على التسيري العمومي، فقو 

جــراءاتإعلــى خطــة عمــل تتضــمن علــى2007يجــانف05بتــاريخ

على املدى القصـري تطبيـق سلسـلة مـن اإلجـراءات لتفعيـل وسـائل الرقابـة املاليـة حيث تقررتسيري املالية العمومية

ل لتشـــممـــن املقـــرر يف ظـــل هـــذا التوجـــه توســـيع صـــالحيات املفتشـــية العامـــة للماليـــةة، و العموميـــعلـــى النفقـــات

أنشـئ هلـذا الغـرض جلنـة ، و االقتصـاديباقي املؤسسات العموميـة ذات الطـابعاملؤسسات املالية على اخلصوص و 

اإلجـراءات املسـطرة تطبيـقممثلي خمتلف الوزارات وتتكفل مبتابعة و وزارية مشرتكة على مستوى وزارة املالية، تضم

.الزمين احملدد هلاحسب اجلدول

: المحاسبةس لرقابة مج:الثانيب لالمط

اخـتالف وبغـض النظـر عـنيوجد ضمن البناء املؤسسايت ملعظم الدول املعاصرة جهاز أعلى للرقابة املالية

الدولـة هـوت الرقابـة يفصالحياته مـن بلـد آلخـر، فـان مـا مييـز هـذا اجلهـاز عـن غـريه مـن هيئـاوتنظيمه و تسميته

الصـــالحيات الواســـعة للقيـــام برقابـــة بعديـــة فعالـــة علـــى تســـيري وتزويـــده بالســـلطات و متتعـــه باالســـتقالل الضـــروري

2.العموميةاألموال

سـواء كانـت هو هيئة رقابيـة بعديـة علـى األمـوال العامـة،و جملس احملاسبةيف اجلزائر يتمثل هذا اجلهاز يف و 

أنشـئ مبوجـب القـانونواليـة أو البلديـة أو املؤسسـات العموميـة إداريـة كانـت أو اقتصـادية،أمـوال الدولـة أو ال

يف تســيري األمــوال ،ااهليئــات التابعـة هلــوالدولــة ألكــي ميـارس رقابــة هلــا طــابعني إداري وقضـائي علــى 05-80

.75ص،املرجع السابق،جموجانوار1
لية العلوم االقتصادية ك،مذكرة ماجستري،المي يف الرقابة على املال العاماملنظور اإلساحلديثة و اآللياتامهية االستفادة من ،يشوخيسامية2

.2011ص، 2011، جامعة تلمسان،والتجارية
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املــؤرخ يف90-23تضــييق اختصاصــه مبوجـب القــانونالعموميـة مهمــا كــان وضــعها القـانوين، إال أنــه مت

العموميـــة ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري مـــن نطـــاق اختصاصـــه كمـــا باســـتبعاد املؤسســـات1990/12/04

1995/07/17مبجلس احملاسبة املؤرخ يف املتعلق95-20ر إال أن األمالقضائية،جرد من صالحياته

يكــن وضــعها ال العموميــة مهمــا

1.القانوين

:تشكيلة مجلس المحاسبة: الفرع األول

:التشكيل اإلداري-أ

يتـوىل , إن جملس احملاسـبة هيئـة عامـة تتمتـع باالسـتقاللية يف التسـيري وهـو خيضـع لقواعـد احملاسـبة العموميـة

عامــة لــدى جملــس احملاســبة النظــارة العامــة يتــوىل دور النيابــة ال, 

يــــنظم جملــــس احلاســــبة يف غــــرف ذات 2,

. وغرفــة االنضــباط يف جمــال امليزانيــة واملاليــة, اختصــاص وطــين وأخــرى ذات اختصــاص إقليمــي تنقســم اىل فــروع

وهــي حمــددة حســب جمــاالت , ة االنضــباط الصــالحيات القضــائيةمتــارس الغــرف ذات االختصــاص الــوطين وغرفــ

3:التدخل التالية

الغرفة الوطنية للمالية -1

.الغرفة الوطنية السلطة العمومية و املؤسسات الوطنية-2

.الغرفة الوطنية الصحة الشؤون االجتماعية والثقافية-3

.234ص،املرجع السابق،ملياينصليحة1
.306ص،2015،مصر،جلديدة للنشردار اجلامعة ا،املالية يف التشريع اجلزائري،برمحاينحمفوظ2
.72،عر/ج،احملدد ل1995نوفمرب 20املؤرخ يف 95-377من املرسوم الرئاسي رقم 10و 9املادة 3
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.الغرفة الوطنية للتعليم والتكوين-4

.ة للفالحة والريالغرفة الوطني-5

.الغرفة الوطنية للمنشات القاعدية والنقل-6

.الغرفة الوطنية للتجارة والبنوك والتأمينات-7

. الغرفة الوطنية للصناعة واملواصالت-8

تقــوم بالرقابــة الالحقــة علــى ماليــة اجلماعــات , أمــا الغــرف ذات االختصــاص اإلقليمــي فهــي تســع غــرف

قسنطينة-2عنابة،-1:تقام يف عواصم الواليات التالية, التابعة الختصاصهااحمللية واهليئات العمومية

. بشار–9ورقلة،–8تلمسان،–7وهران،-6,  اجلزائر-5البليدة،-4تيزي وزو،-3

إىل فـروع ال يزيـد عــددها عـن اربعـة،تنقسـم الغـرف الوطنيـة واإلقليميـة 

كما يشتمل جملـس احلاسـبة أيضـا علـى أقسـام تقنيـة ومصـاحل إداريـة , رئيسي يساعده كتاب ضبطلكاتب ضبط

1.حيث يتوىل تنشيط أعماهلا ومتابعتها والتنسيق بينها األمني العام حتت سلطة رئيس جملس احملاسبة

:قضاة مجلس المحاسبة: التشكيل البشري-ب

:

الفروع، واملستشارون واحملاسبون: اة احلكمقض-

.الناظر العام والنظار املساعدون الذين يقومون بدور النيابة العامة: قضاة املتابعة-

يكــون القاضــي أنجيــوز ال":منــه11كــان نصــت املــادة 2.قرار يف املهنــة واحلمايــة مــن مجيــع الضــغوطاتواالســت

.169ص،املرجع السابق،برمحاينحمفوظ1
.307ص،املرجع السابق،يلس شاوشبشري2
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إال اذا قــرر جملــس القضــاة جملــس , جملــس احملاســبة موضــوع حتويــل يرتتــب عنــه تغيــري اإلقامــة املهنيــة دون موافقتــه

ضــيه مرتبــا وتعويضــا يضــمنان لــه منــه علــى تقا14كمــا نصــت املــادة ". احملاســبة ذلــك مراعــاة لضــرورة املصــلحة

. االستقاللية ويتناسبان مع الصالحيات املنوطة به

رسوم التنفيذياليني احملدث باملدققني املناك سلك املهلس احملاسبة، جمالقضاة أعضاء إضافة إىل

ـــام بعملهـــم األول الســـيماوامل2001ديســـمرب20يفؤرخاملـــ01–420رقـــم كلفـــني مبســـاعدة القضـــاة يف القي

بـون لـدى موظفـون منتخ)1ري قضـائيغـ(يف األعمـال الرقابيـةايشـاركو كـن أنال التدقيق يف احلسابات، كمـا ميجم

م التقـــين الضـــروري للمـــراقبنيويتولـــون مهـــام تقـــدمي الـــدعك واألصـــنافتلـــف األســـالخم

.اديةامله ائلووسهنوطة بكتابة الضبهام املوامل

:المحاسبةس لصالحيات مج:الثانيالفرع 

تــتم رقابــة جملــس احملاســبة الــيت ميارســها يف مقــره داخــل غــرف ذات اختصــاص وطــين او يف غــرف إقليميــة 

كمـا ,على كل املستندات املقدمة خالل السنة املالية من قبل اآلمرون بالصرف و احملاسـبون العموميـون, تابعة له

او بعــد , ميكــن ان تــتم ال

ـــوا مـــن  التحقيـــق يف املســـتندات 2،إشـــعار هـــذه اهليئـــات حـــىت يتمكن

.من قبل جملس احملاسبةاملكاتب او احملالت التابعة للجماعات واهليئات العمومية اخلاضعة للرقابة 

اجعــة حسـابات احملاســبني حيات قضـائية تتمثــل أساسـا يف مر صــاللــس احملاسـبة إىلتنقسـم عــادة صـالو 

كـل أشـكال الرقابــة حيات إداريـة تنـدرج ضــمنهااك صـالهنــايليـزاين واملـاملاالنضــباطرقابـة إىلافة إضـ،العمـوميني

.األخرى اليت مي

.36ص،املرجع السابق،اجموجنوار1
.169ص،املرجع السابق،برمحاينحمفوظ2
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:لمجلس المحاسبةيات اإلداريةالصالح-1

مشــروعية هــي الصــالحيات الــيت تتحقــق مــن التنفيــذ اجليــد مليزانيــة الدولــة فهــي تراقــب يف نفــس الوقــتو 

.فعالية تسيري إدارات الدولةو 

:رقابة نوعية التسيير

طـوير األداءتو 

.تقييمه لزيادة فعاليتهوالتسيري و 

وهـذا االقتصـاد يف أداء اإلدارة العامـة ،علـى مراقبـة الكفـاءة و الفعاليـة و فرقابة نوعيـة التسـيري تركـز أساسـا 

1نشـاطهايعين مراجعة مظاهر معينـة مـن اإلدارة فحسـب، بـل انـه يراقـب اإلدارة جبميـع أوجـهالنوع من الرقابة ال

تــنص 20/95راألمــمــن06ادةد أن املــجنــيف هــذا النــوع مــن الرقابــةصــالع إىلوبــالرجو 

حســن يكلــف مجلــس المحاســبة خاصــة فــي ممارســة الصــالحيات اإلداريــة المخولــة إيــاه برقابــة":نعلــى أ

وتقـــيم نوعيـــة إســـتعمال الهيئـــات الخاضـــعة للرقابـــة المـــوارد واألمـــوال والقـــيم والوســـائل الماديـــة العموميـــة 

ويوصي في نهاية تحرياتـه وتحقيقاتـه، بكـل اإلجـراءات التـي واالقتصادحيث الفعالية واألداء تسييرها من

."ذلكيراها مالئمة من أجل تحسين

اسـتعمال شـروط مبتقويـم و يقو ه، فيةلسيري اجلماعات احملنوعية تتكون علىس احملاسبةلجمةبارقأنأي 

جاعـة واالقتصـاد بـالرجوع إىل النالفعاليـة و ى مسـتوىوأموال العموميـة وتسـيريها علـاملادية ل سائية الو اجلماعة احملل

وجـود م عمـل اهليئـات اخلاضـعة لرقابتـه ويتأكـد مـنقواعـد تنظـيمكما يقيــ،ةئل  املستعمللوسااهداف و األو ماهامل

.ةالفعاليتحسنييقدم التوصيات اليت يراها مالئمة لموثوقة و يةآليات وإجراءات رقابية داخل

. 80، ص2015،كلية احلقوق جامعة بسكرة،مذكرة ماسرت،االداري يف اجلزائرالرقابة االدارية ودورها يف مكافحة الفساد ،برحيحيامينة1
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اخلاضعة يةت واملساعدات املالية اليت منحتها اجلماعات احمللاإلعاناعمالاستإضافة إىل مراقبة شروط املنح و 

امطابقة استعماهلملطلوبة ملنح هذه املساعدات و (لرقابته 

1.)الهأجنحت ممع الغايات اليت من

ابقــة مطنيــة إىل التأكــد مــلا اجلماعــات احملهــى املــوارد الــيت مجعتلــس احملاســبة علــجمرقابــةدف كــذلك

.التربعات العموميةا الدعوة إىلهداف اليت تتوخاها مع األعتهموارد اليت مجنقا ما انطالهالنفقات اليت تـصرف

مية تضم كـل املالحظـات والعمليـات الـيت 

ت او الســامية حــىت تــتمكن هــذه اهليئــاات املعنيــة واىل ســلطتهم الوصــية و 

2.املصاحل العمومية من الرد و 

:الصالحيات القضائية-2

أو نــزاع يســتدعي ث املبــدأ العــام، فــإن اهليئــات القضــائية ال تتــدخل إال إذا كانــت هنــاك خصــومةمــن حيــ

جملـــس احملاســـبة يتـــدخل بصـــفة تلقائيـــة هـــذا بنـــاء علـــى طلـــب تقدمـــه األطـــراف املتخاصـــمة، لكـــنالفصـــل فيـــه، و 

ـــه، دون احلاجـــة إىل وجـــود طلـــب لتدخلـــه ـــزاع معـــني أو وقـــوع خطـــأ مـــاملمارســـة رقابت يقتضـــي منـــه للفصـــل يف ن

.تصحيحه

ل اكــل شــيء بتســيري املــقبــل، ألنــه يتعلــق أوال و ص جملــس احملاســبة مــن النظــام العــامفاملشــرع يعتــرب إختصــا

أن مجيع اهليئـات الـيت تعتمـد يف نشـاطها بشـكل يرتتب عن ذلك،، و وحيقق مصلحة يقتضيها النظام العامالعام

.بتقدمي حساباملزمة جزئي أو كلي على املال العام

.52، املرجع السابق، صعباسعبد احلفيظ1
.284، ص2016،األردن،دار الراية للنشر والتوزيع،تها يف التشريع اجلزائريمكافحآلياتو جرائم الصفقات العمومية ،زوليخة زوزو2
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:                                                                           تقديـم الحسابات-أ 

إيداع حسابه للتسـيرييتعني على كل حماسب عمومي

اآلمــرين كمــا يتعــني علــى.يت قــد و االحتفــاظ بكــل الوثــائق الثبوتيــة الــاحملاســبة

.1

بالصــــرف جيــــب علــــى اآلمــــرين":علــــى أنــــه96-56مــــن املرســــوم التنفيــــذي رقــــم2حيــــث تــــنص املــــادة

، خمتلـف املؤسسـات اجلماعـات اإلقليميـةتابعني ملصاحل الدولة وعلى احملاسبني العموميني الوالثانويني و الرئيسيني

اهليئـات العموميـة اخلاضــعة لقواعـد احملاســبة العموميـةو 

2".املوالية للميزانية املقفلةيوليو من السنة30أجل أقصاه

ـــة التـــأخري يف إيـــداع احلســـاباو  إصـــدار يف حال

يصــدر يف حقهــم أوامــر بإيــداع ميكنــه أنو . أو اآلمــرين بالصــرف املقصــرينغرامــات يف حــق احملاســبني العمــوميني

.3

:مراجعة حسابات المحاسبين العموميين-ب 

مراجعــة حســابات احملاســبني العمــوميني وإصــدار أحكامــايتعــني علــى جملــس احملاســبة 

ضـياع األمـوال أو القــيم أو املـواد الــيت مـدى مسـؤولية احملاســب العمـومي الشخصـية واملاليــة يف حـاالت الســرقة أو

ال يف القــاهرة، أو يثبــت بأنــه مل يرتكــب أي خطــأ أو إمهــميكــن للمحاســب العمــومي أن حيــتج فيهــا بعامــل القــوة

.90ص،جع السابقر املسامية شوخيي،1
بتقدمي احلسابات إىل جملس حيدد انتقاليا األحكام املتعلقة1996،ريناي22املوافق1416رمضان02املؤرخ يف96-56ملرسوم التنفيذي رقما2

.6ر،ع/، جاحملاسبة
.91ص،جع السابقر املسامية شوخيي،3
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املسـؤولية الشخصـية أو املاليـة للـوكالء أو األعـوان املوضـوعني حتـت سـلطة أو ممارسة وظيفتـه ميكنـه مـن أن حيمـل

األمر رقممن82وهذا ما أكدته املادة1احملاسب العمومي املعين طبقا للتشريع والتنظيم املعمول به،رقابة

20-95 .2

ـــهملتعلـــقا95-20رقـــممـــن األمـــر 75كمـــا نصـــت املـــادة صـــحة يـــدقق يف":مبجلـــس احملاســـبة علـــى أن

."املطبقة عليهاالعمليات املادية املوصوفة فيها ومدى مطابقتها مع األحكام التشريعية والتنظيمية

السـنة 

تلــك العمليــات بــالرجوع مث يــتم فحــص.)اســيب الصــحيح هلــذه العمليــات و احملأي التقييــد (املاليــة املعينــة 

مــن النــاحيتني (صــحتها املاليــة شــرعيتها و ذلــك للتأكــد مــنإىل ســندات اإلثبــا

3). ةامليزانيية و القانون

:رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية-ج 

امليزانيــة واملاليــة بالنســبةقواعــد االنضــباط يف جمــال تســيريس احملاســبة العامــة علــى مراقبــة احــرتميســهر جملــ

التنظيميـة الـيت تشـريعية و اللألحكامخرقا صرحيا نخالفات اليت تكو وذلك مبراقبة األخطاء أو امل, للجماعة احمللية

. ضررا خبزينة اجلماعة، وتلحقاملسائل املاديةأواجلماعات احمللية أموالاستعمال علىتسري

: فإذا ثبت للمجلس عند املعاينة املخالفات التالية

و التنظيمية املتعمقة بتنفيذ اإليرادات والنفقاتخرق األحكام التشريعية أ

غــــرين األهــــدافمــــانيــــة بضــــملا اجلماعــــات احملهــــملاليــــة الــــيت متنحو املســــاعدات اعمال اإلعتمــــادات أاســــت

ا بصراحةمنحت من اجلههداف اليت األ

.41ص،2015،جامعة بسكرة،كلية احلقوق،مذكرة ماسرت،لس احملاسبة يف التشريع اجلزائريجم،منصورياهلادي1
.95-20األمرمن 82انظر املادة2
.91ص،نفس املرجع،سامية شوخيي3
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1.ةيجمال الرقابة القبلقواعد املطبقة يفللا هطة أو خرقلتوفر الصفة أو السنبالنفقات دو مااللتزا

املسـؤولية عـن اخلاضـعة لرقابتـهللجماعـات احملليـة االختصاص يف حتميل أي مسري أو عون تـابع لهانهف

املخالفـــات بغرامـــات يصـــدرها يف حـــق هـــذه اخلطـــاء و للمجلـــس أن يعاقـــب عـــن مـــن هنـــا فو هـــذا اخلطـــأ املرتكـــب

ال تتعدى املرتب السنوي اإلمجايل الذي يتقاضاه العون املعين عند ارتكابه للخطـأ املعاقـب عنـه وهـذا مـا مرتكبيه

.من األمر89أكدته املادة

ات عماجية الزانميعلىس المحاسبة جلف مر سة من طر قابة الممار ج النتائ: الفرع الثالث

:ةيلمحال

:احملاسبةاآلمرين بالصرف، فإن جملسمي حسابات احملاسبني العموميني و فــي جمال تقد•

املســــتندات احلســــابات و إيــــداعاآلمــــرين بالصــــرف املعنيــــني يف حالــــة تــــأخرييصــــــدر غرامــــات ضــــــد احملاســــبني و -

.الثبوتية

ا انقضـت اآلجـالاآلمرين بالصرف املعنيـني إذق إكراهات مالية على احملاسبني و يطب-

لدى جملس احملاسبة

:العمومينيفـي جمال مراجعة حسابات احملاسبني •

Arrêt définitifأيـة خمالفـةعنـدما ال يسـجل علـى ذمـة احملاسـب

décharge deذمـةميكـن اإلضـافة إىل ذلـك إخـالء(يقضـي بـإبراء مسـؤوليته la responsabilité

أوامـر(يتضـمن arrêt provisoirمؤقتو )هاحملاسب املنتهية مهام

injonctionsحتفظــاتأوréservesكــون ملزمــا بــالرد عليهــا كتابيــااحملاســب املعــين الــذي يإىل)أحيانــا

.68، املرجع السابق، صعباسعبد احلفيظ1
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، و التوضــيحات الالزمــةو لثبوتيــةاملســتندات اســيماال(ذلــك بتقــدمي التربيــراتو 

1.من تاريخ تبليغه له)يكون رده عن القرار املؤقت يف أجل شهر قابل للتسديداملسجلة عنه و املخالفات

مبوجبـه مسـؤولية احملاسـب 

بـالغ املرتتبـة عنهـا املؤقـت، أو أثبـت تسـديد املعمومي الذي يكون قد برر كل املخالفات املنسوبة أليـه يف القـرارال

مبـالغ النفقـات املسـددة أي حيكـم عليـه بـدفعmet en débetleفانه يضعه يف حالـة مـدين، وإاليف ذمته

.األموال و القيماملربر عدم حتصيلها، أو النقص يف ، أو اإليرادات غريال شرعيا

حسابات أشخاص الذين يصرح جملس،احلكمختضع لنفس إجراءات املراجعة و و 

ـــةفعليـــون ـــيهم أفعـــال تســـيري أمـــوال عمومي دون أن تكـــون هلـــم صـــفة حماســـبني ، أي األشـــخاص الـــذين تنســـب إل

).العمومينيوظائف احملاسبني، األشخاص الذين يتدخلون يفأو باختصار(عموميني

لإلجـراءات املقـررة يف االستئناف أمام جملـس احملاسـبة نفسـه طبقـارارات النهائية قابلة للمراجعة و تكون الق

2.واإلداريةدنية املاإلجراءاتللطعن بالنقض أمام جملس الدولة طبقا لقانونو 95-20،األمر رقم

:املايلال االنضباط يف تسيري امليزاين و يف جم•

الذين ارتكبـوا خطـأ أو التابعني للجماعات احمللية جملس احملاسبة الغرامات ضد احملاسبني أو أعوان يصدر 
املعقــدة املنصــوص اإلجــراءات الطويلــة و يــتم ذلــك عــربو 3

واحملــدد للنظــام1995نــوفمرب20املــؤرخ يف95-377رقــماملرســوم الرئاســيو 95-20عليهــا يف األمــر رقــم،

إحالــــة امللــــف املتعلــــق باملخالفــــات لقواعــــد (ميكــــن أن تســــتمر لعــــدة ســــنوات، ، حيــــث

.http://www.ccomptes.org.dz،احملاسبةا1
.152,15ص،املرجع السابق,حممد مسعي2
.املرجع السابق،احملاسبةملوقع اإللكرتوين ا3
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الـيت ميكنهـا احلكـم و املـايلفـة االنضـباط يف تسـيري امليـزاين و هـي غر ، و ى الغرفـة املختصـةاملايل علـاالنضباط امليزاين و 

.بغرامات يف حالة ثبوت مسؤوليتهم عنهااملخالفاتتلكعلى مرتكيب 

1.مراجعة احلساباتو 

باالســـتقالليةاخلارجيـــة أو البعديـــة التتمتـــع ل مـــا ســـبق نســـتنتج أن األجهـــزة الـــيت تقـــوم بالرقابـــة مـــن خـــال

العامــة فتشــية أو بــأخرى للســلطة التنفيذيــة، فاملا تابعــة بطريقــةهدجنــتتمتــفــروض أنطلقــة الــيت مــن املامل

خالفـة وإعـداد بإثبـات املتنتهـيمهمتهـا مـن أي نـوع كانـت ألنة إلختـاذ أي عقوبـةهلـللمالية جتد نفسها غري مؤ 

رئـيس التتجلى لنا سلطةه

عتـرب أمـر يوذلـك بغيـاب عنصـر احليـاد الـذيهيف أداء مهامـهليتؤثر علـى إسـتقالذا يـهـ، و اجلمهورية وكذا إخطـاره

.ذا النوع من األجهزة لتحقيق الغرض من إنشاءهضروري هل

:خالصة الفصل الثاني

قبليــة أو بعديــة يف بــة ســواء كانــت ذا الفصــل أن الدراســة مسحــت لنــا بتحليــل دور الرقاهــمــن ونســتخلص

ابــة بــالرغم مــن التســليم بضــرورة الرق،هكــن أن تطالــمــن كــل أنــواع الفســاد الــيت ميهومحايتــال العــاماحلفــاظ علــى املــ

اعتهــا جنيتهـا أو عـدم الشـديدة بالنسـبة للـبعض األخــر ونسـبة فعالفرطـة بالنسـبة للــبعض وصـرامتهافـإن بعـديتها امل

ن أثـار سـلبية علـى ومـا يتبـع ذلـك أحيانـا مـالعمـومي،وجهة حاليا للنظام احملاسـيبدات املم اإلنتقاهتعترب ضمن أ

باشـر والغـري املتهم املاملتعطيل القيام مبهامها وإنإىليئات الذي قد تؤدي ذه اهلالعادي هلالسري

تبقـى جـزءا ال جيــزأ ان كثـرية فـإن الرقابـةهـالواقـع الرقابـة، وعلـى الـرغم مـن و يفهـ

.هويف تطوره وختلفهيف مزاياه وعيوبهزمة لومية ومالمن نظام احملاسبة العم

.155، صحممد مسعي، املرجع نفسه1



ةـمــاتــخ
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ا يف هودور ) رقابة إدارية ورقابة مالية(بعد إثارة إشكالية الدراسة حول الرقابة على اجلماعات احمللية 

ذه الدراسة على فصلني حاولنا بنوع من التكامل هلإلجابة عليها أتت اإلداري، و الوقاية من الفسادو احلماية 

الرقابة اآلليات اليت تقوم عليها وكذات احمللية و اإلدارية على اجلماعابينها، من خالل طرحنا للرقابةاالنسجامو 

شرع اجلزائرية اإلدارية فقد توصلنا إىل أن املالرقابالرقابة أما عناهعلييئات اليت تقوماهلالية واألجهزة و امل

نصب املاستعمالاإلداري من سوء اوال بذلك القضاء على كل أنواع الفسادحمإعتمد على رقابة إدارية مشددة 

ا اجلماعات إال أن هلذهها على سري هتأثري ذه الرقابة و هوعلى الرغم من شدة هد الحظنا أنلبريوقراطية، وقاو 

اجلماعاتذههدور بالغ األمهية، ويتضح من خالل تدخل السلطات العليا من حني إىل آخر لتصحيح عمل 

تمعني أو جممنفردين أو خاصاألشذه الرقابة سواء كانت على هن اجلانب اإلداري من خالل آليات ذا مه

ن التدابري للوقاية من شرع اجلزائري أقر مجلة مايل فاملذه اجلماعات، أما عن اجلانب املهعلى أعمال الرقابة

الية اليت يقع فيها ت املخالفاهايل ورقابتالقبلية للمراقب امل، منها الرقابةايلالفساد امل

أما مراقبة شرعيتهارية دفع النفقة إال بعد مراجعة و الذي ال مينح تأشكذلك احملاسب العمومييزانية، ومعدو امل

ذا عن الرقابة القبلية هيزانية من قبل اآلمر بالصرف امل

اآلليات القانونية منها إنشاء قر مجلة منشرع أاخلارجية أو البعدية فنجد أن املوالداخلية، أما عن الرقابة

ومستشارين يتشكل من قضاةهيئة قضائية كونههلس احملاسبة، بالرغم من أنجمالية وإنشاء مللفتشية العامة ملا

ميارس جزءا من الرقابة اإلدارية البعدية على صرف نفقات اجلماعات احمللية من قبل احملاسبون هإال أن

.يونالراقبون املواملالعموميون

.ايلذا اآلليات والتدابري الوقائية يكون قد تبىن سياسة وقائية من الفساد املشرع اجلزائري بإقراره هلإن امل
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:إليهاصل تو ومن النتائج امل

ذه اجلماعات والكشف عن اإلحنرافات احلاصلة ها دور كبري يف ضبط عمل إن الرقابة اإلدارية هل.1

.على الرغم من

ذه اجلماعات من أجل هارية يساعد يف تصحيح وترشيد عمل ن تطبيق آليات الرقابة اإلدإ.2

.النهوض وحتقيق

تخذة وبطئها يف إطار الرقابة املعلى الرغم من كثرة اإلجراءات امل.3

.ال العاماحلفاظ على املأجلمن 

ذا ما هايل الكافحة الفساد املا يف املهقق األجهزة الرقابية دور حىت حت.4

.ومكانتها وأمهيتهااهيربز دور 

:قرتاحاتم االهومن أ

ر الس منتخبة قائمة على معايجمام اإلنتخايب حبيث يسمح بتشكيل البد من إعادة النظر يف النظ.1

هام بفاعلية أكثرالتسيري احمللي وأداء املتضمن حسن

صاحلهم والسهر على ال والبحث على موارد جديدة ملامل.2

توفرةادية امللعقالين لإلمكانيات البشرية و املوااالستعمال األمثل

الية ا املإعماهلةيف ممارساستقالليةو رب ا احلرية أكهالية بإعطاءيئات الرقابة املهور تعزيز وتطوير د.3

.فروض أن يكون من تلقاء نفسها دون اإلخطار من أي جهةالتحقيق، والذي من املللتحرك لغرض

شرع اجلزائري تفادي التشديد أكثر يف الرقابة اإلدارية من أجل الوصول إىل المركزية حقيقية على امل.4

.ال صورية
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ا على أكمل هلتخفيف الضغط عليها وقيامها بدور رقابية للمالية الاألجهزةزيادة يف عدد أعضاء .5

.هوج



قائمة املراجع
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:قائمة المصادر والمراجع

:المصادر-أ

املوافق ل 1417رجب عام26املؤرخ483/96مبوجب املرسوم الرئاسي رقمالصادر1996دستور1-

نوفمرب، اجلريدة الرمسية 28باالستفتاءاملوافق عليه الدستوراملتعلق بنشر تعديل1996ديسمرب 07

.1996، سنة 7عالشعبية،الدميقراطيةللجمهورية اجلزائرية 

:القوانين-ب

المتعلق 1980املوافق ألول مارس سنة1400ربيع الثاين عام14املؤرخ يف80-05القانون رقم- 1

.1980، سنة 10ع ر،/ج،المراقبة من طرف مجلس المحاسبةبممارسة وظيفة

متعلقال1990غشت سنة15املوافق ل1411حمرم عام24املؤرخ يف90-21القانون رقم- 2

.1990، سنة 35ع ر، /ج،العموميةبالمحاسبة 

جلس المتعلق بم1995يوليو سنة17لاملوافق1416عامصفر 19املؤرخ يف20/95األمر- 3

.1995، سنة 93ع ر،/ج،المحاسبة

، المتضمن قانون البلدية2011يونيو22املوافق1432رجب عام20املؤرخ يف10/11القانون- 4

.2011ة ، سن37ر، ع/ج

المتضمن 2012فرباير12املوافق ل1433ربيع األول عام28املؤرخ يف07/12القانون رقم- 5

.2012، سنة 12عر،/جقانون الوالية،
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:المراسيم–ج

يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين 1991سبتمرب7املؤرخ يف91-311تنفيذي رقم الاملرسوم _ 1

.1991سنة ،43ع ،ر/ج،واعتمادهم

،المحدد لصالحيات المفتشية العامة للمالية1992املؤرخ يف فيفري 92-78املرسوم التنفيذي - 2

.1992سنة،53ع،ر/ج

يحدد انتقاليا 1996ر يناي22املوافق1416رمضان02املؤرخ يف96-56ملرسوم التنفيذي رقما- 3

.1996، سنة 6ر، ع/ج،بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبةاألحكام المتعلقة

المتضمن 2001ديسمرب20املوافق ل 1422شوال عام5املؤرخ يف01-420املرسوم التنفيذي رقم- 4

.2001، سنة 80ع ر،/،جاألساسي الخاص بالمدققين الماليين بمجلس المحاسبةالقانون

:المراجع2-

.2003اجلزائر،دار اهلدى،،المحاسبة العموميةحممد مسعي،- 1

اهلدى،، داراألوىل، الطبعة المتعلق بالبلدية11-10شرح قانون البلدية،القانونعالء الدين عشي،- 2

.2011عني مليلة اجلزائر،

.2012اجلزائر،،والتوزيع، الطبعة األوىل، جسور للنشر شرح قانون البلديةعمار بوضياف،- 3

.2012،اجلزائر، جسور للنشر والتوزيع،، الطبعة األوىلشرح قانون الواليةعمار بوضياف،- 4

.2013،اجلزائر,ج.م.د،المالية العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري،يلس شاوشبشري- 5

.2013، عنابة،التوزيعدار العلوم للنشر و ،ة الجزائريةالمحلياإلدارة, حممد الصغري بعلي- 6
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،عنابة،توزيعدار العلوم للنشر وال،الجزائرياإلداريالقانون قانون الوالية في  ،د الصغري بعليمحم- 7

2014.

.2015،مصر،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،المالية في التشريع الجزائري،برمحاينحمفوظ- 8

دار الراية للنشر , مكافحتها في التشريع الجزائريآلياتجرائم الصفقات العمومية و ،زوليخة زوزو- 9

.2016،األردن،والتوزيع

:الجامعيةالرسائل -ب

، مذكرة ماجستري،  ودوره في الرقابة على المؤسسات اإلداريةهمجلس المحاسبة نظامأجموج،نوار- 1

.2007قسنطينة،كلية احلقوق، جامعة

، مذكرة ماجستري، كلية ا على المجالس الشعبية البلديةهالرقابة الوصائية وأثر ناصر بوطيب،ن ب- 2

.2010, وق جامعة ورقلةاحلق

الحديثة والمنظور اإلسالمي في الرقابة على المال اآللياتاالستفادة من أهمية, شوخييسامية- 3

2011, جامعة تلمسان, كلية العلوم االقتصادية والتجارية, مذكرة ماجستري, العام

مذكرة , ات المحليةيم فعالية النفقات العامة في الميزانية الجماعيتق,عباسعبد احلفيظ- 4

.2012والتجارية، جامعة تلمسان،كلية العلوم االقتصادية,ماجستير

، مذكرة الرقابة على الجماعات المحلية في ظل القانون البلدية والوالية الجديدينأمري حيزية،- 5

.2013احلقوق،جامعة ورقلة،ماسرت أكادميي، كلية

جامعة بسكرة،، كلية احلقوق،أكادمييماسرت ،ية في الجزائرالجماعات المحلإدارةعتيقة جديدي،- 6

2013.
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، ماجسـتري يف القـانون العـام، كليـة األقـاليمودورهـا فـي ديناميكيـة اإلداريـةنظام الوصاية عميور،ابتسام-7

.2013، جامعة قسنطينةاحلقوق،

،كليـــة احلقـــوق،أكـــادمييســـانس مـــذكرة لي،11-10اســـتقاللية البلديـــة يف ظـــل القـــانون ،كـــرميششـــهري-8

.2014،جامعة ورقلة

،مـذكرة ماسـرت،المتعلـق بالبلديـة10/11قـانون المجلس الشعبي البلـدي فـي ظـل بن تركي،مجوعي-9

.2015،جامعة بسكرةاحلقوق،ةكلي

يـــة قاللية والرقابـــة فـــي ظـــل القـــانوني البلديـــة والوالتالجماعـــات المحليـــة بـــين االســـ،مليـــاينصـــليحة-10

.2015,جامعة املسيلة, احلقوقةكلي, مذكرة  ماجستري،الجديدين

:العلميةالمقاالت -ج

جامعـــة ،6عجملـــة االجتهـــاد القضـــائي ،المحليـــةاإلدارةأعمـــالفعاليـــة الرقابـــة علـــى ،عتيقـــة بلجبـــل-1

.2009،ةبسكر 

، جملة االجتهاد الجزائريفنظام الرقابة اإلدارية على الجماعات المحلية،عبد احلليم بن مشري- 2

.2009،جامعة بسكرة،6عالقضائي،

:المداخالت-د

مداخلـة بعنـوان وضـع ديناميكيـة جديـدة لتفعيـل دور اجلماعـات احملليـة يف التنميـةرحبي كرمية وبركاين زهيـة،-1

ـــة( ـــة ميزاني ـــل الجماعـــمراقب ـــدولي حـــول تســـيير وتموي ـــة دراســـة مقدمـــة للملتقـــى ال ات الجماعـــات المحلي

.2005جامعة البليدةاالقتصادية والتجارية،، كلية العلوم)المحلية في ضوء التحوالت
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:المواقع االلكترونية-ذ

افريل 24تاريخ التصفح .http://www.ccomptes.org.dz،ا- 1

.20:15على الساعة2017



قــالحــامل

: قائمة املالحق 
جدول توضيحي ألشكال الرقابة األعضاء جملس :1امللحق

.11/10الشعيب البلدي حسب قانون 

ألشكال الرقابة األعضاء جملس جدول توضيحي :2امللحق 
كجهاز الشعيب البلدي

جدول توضيحي ألشكال الرقابة األعضاء جملس :3امللحق 
.12/07الشعيب البلدي حسب قانون 

جدول توضيحي ألشكال الرقابة األعضاء جملس :4امللحق 
.12/07حسب قانون كجهاز الشعيب البلدي  

احملاسبة لرقابة جملس لألشكال جدول توضيحي :5امللحق 
واملفتشية العامة واملالية 
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:1الملحق
10/11قانونضاء المجلس الشعبي البلدي حسب الجدول توضيحي ألشكال الرقابة على أع

الوصاية أشكال
ش، ب على م،

زكجها
موضوع الوصاية

القانونواد يفامل
نتيجة الرقابةسبب الرقابة10/11

التوقيف
كل منتخب يتعرض

43املادة جزائيةتابعةمل

احملافظة على فعالية

عدم,التمثيل احمللي

التفاوض مع القانون

.والتنظيمات

ت

اجلزئية وصدور احلكم بعةالتا

.النهائي

اإلقالة

مربرريكل غياب غ

دورات عاديةلثالث

متتالية
45املادة 

احلفاظ على فعالية

و

جانب ضمان إىل

.شروعيةاملمبدأ

مع البيان طرف الوايل

تعويض العضوالسبب و

من نفس احتياطيبعضو

.القائمة

اإلقصاء
كل عضو يتعرض

44املادة إلدانة جزائية

احملافظة على فعالية

التمثل احمللي وعدم

التعارض مع القانون

.والتنظيمات

س الشعيب البلدي إعالن 

وتثبيت اإلقصاء اإلقصاء  

.بقرار من الوايل
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:2الملحق
ز الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كجهاألشكالجدول التوضيحي 

الوصاية على أشكال
البلديالشعيب
كجهاز

نتيجة الرقابةسبب الرقابةاملوادموضوع الوصاية

////)الغي(اإليقاف

احلل

:يف احلاالت التاليةسحيل 

الدستورحالة خرق أحكام- 

أعضاءع مجيإلغاء انتخاب 

حالة إستقالة مجاعية ألعضاء- 

سللمجل

نينتخبا يصبح عدد املعندم- 

طلقةاملاألغلبيةأقل من 

نيبريةيف حالة خالفات خط- 

لس ش، بأعضاء 

يف حالة حدوث ظروف- 

ب إستثنائية حتول دون تنصي

نتخب

46

47

48

49

50

51

ريالساحملافظة على- 

حلصاالعادي مل

البلدية والنظام العام

فادي تعطيلت- 

جتنبلية واحملحلصاامل

الت الشغوراح

لس جميف يتخذمرسوم

تقرير الوزراء بناءا على

من وزير الداخلية

لس الوايل تعني- 

يتوىل شؤون مؤقت

البلدية خالل األيام

العشر التالية للحل
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:3الملحق
07/12جدول توضيحي ألشكال الرقابة على المجلس الشعبي الوالئي حسب القانون

الوصاية أشكال
عيبشلس العلى جم

الوالئي
موضوع الوصاية

واد يف امل
القانون

07/12
نتيجة الرقابةتسبب الرقابة

التوقيف
كل منتخب يتعرض
إىل متابعة جزائية

45

حملافظة على فعاليةا
التمثيل وعدم التعارض

والتنظيماتني مع القوان

يوقف العضو إىل 
تابعة امل

ئية وصدور اجلزا
حكم

اإلقالة

مربرريكل غياب غ
دورات عاديةلثالث

43متتالية
احملافظة على األداء
الفعال لألعضاء

ا والتصريح هلإلقالة
طرف وزير فورا من

الداخلية

اإلقصاء

وجود العضو يف- 
أن هال تسمح لوضعية

ادانة منتخبا يكون

وضعية وجوده يف- 
متطلبات اىف معتن

اإلنتخابيةالوضعية

44
46

عدم التوافق مع قانون
اإلنتخابات

ا
الشعيب الوالئي

لإلقصاء مبوجب 
ويثبت بقرار مداولة

من وزير الداخلية
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:4الملحق

جدول توضيحي ألشكال الرقابة على المجلس الشعبي الوالئي كجهاز حسب القانون
07/12

الوصاية علىشكالا
الوالئيلس الشعيب

كجهات
موضوع الوصاية
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